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Abstract 

In the scientific area of media and communications there exists a phenomenon which is rela-

tively un-researched, fan fiction, which is the focus of this essay. Some research has been 

made regarding fans and their productions as well as why young people choose to contribute 

to this phenomenon, however research about the texts themselves has been somewhat limited. 

Because of this, the focus of this essay is the fan fiction texts and what conclusions can be 

made from reading them. To research this, an explanation of fandom and fan fiction had to be 

made first. The method used is also a textual analysis which makes a close reading of the texts 

doable. Five writers have been selected for this essay and they are all chosen because their 

texts are connected to J. K. Rowling’s books about Harry Potter. Both writers and texts are 

introduced more closely in the essay before the presentation of the analysis and the conclu-

sions is given. The central theme in the essay has been the texts since it is through the texts 

that the un-written rules and the interaction between reader and writer can be found. One 

thing that has been clear throughout this research is how important the interaction between 

reader and writer is in this free world on the Internet.  
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Sammanfattning 

Inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet finns ett fenomen som är relativt 

outforskat, fan fiction, vilket är fokus för denna uppsats. Viss forskning har bedrivits om fans 

och deras produktioner samt varför unga väljer att bidra till fenomenet, dock har undersök-

ningar om texterna i sig varit något begränsade. I denna uppsats ligger således fokus på själva 

fan fictiontexterna och vad som går att utläsa av dem. För att undersökningen skulle kunna 

genomföras har en beskrivning av vad fandom och fan fiction är för något gjorts. Metoden 

som valts är även en textanalys för att ordentligt komma in på djupet i de utvalda texterna. 

Fem stycken skribenter har valts ut till denna undersökning och de är utvalda med anledning 

av att de alla skrivit texter som kan kopplas till J. K. Rowlings böcker om Harry Potter. Både 

skribenter och texter presenteras närmre i uppsatsen innan analysen och slutsatserna redovi-

sas. Det centrala i undersökningen har varit texterna, då det är genom texterna som bland an-

nat oskrivna regler går att utläsa samt hur samspelet ser ut mellan läsare och skribenter. Efter 

genomförd undersökning kan det konstateras att samspelet mellan läsare och skribenter är 

oerhört viktigt för båda parter.  
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1. Inledning 

Under min tid på lärarutbildningen vid Karlstads universitet har det obligatoriska momentet 

verksamhetsförlagd utbildning (vfu) varit en viktig del då de kunskaper som lärts ut vid uni-

versitetet sätts på prov ute i klassrummet.  

Min vfu har varit fördelad på tre olika gymnasieskolor i Värmland där jag har mött en stor 

variation av elever, ungdomar. Något som tycks vara gemensamt för flertalet ungdomar i des-

sa skolor och klasser som jag befunnit mig i är att mycket fritid spenderas på Internet. Inte 

bara på fritiden för den delen, utan även under lektioner där det ingår moment som kräver 

dator disponerar många ungdomar tiden på Internetsidor som oftast inte är relevanta för lek-

tionsmomenten. Att Internet har tagit över och blivit en stor del av de ungas vardag har även, 

enligt min åsikt, gjort att tiden i skolan används till annat än enbart inlärning.  

Prioriteringen hos många ungdomar tycks vara att uppdatera status på Facebook, kolla 

bilddagboken eller hänga på Youtube. Information har blivit mer lättillgänglig mot vad det 

var för några år sedan då böcker var den främsta informationskällan och Internet har föränd-

rats mot vad många kallar för Internet 2.0, vilket innebär att det idag är lika lätt att bidra och 

publicera saker på Internet som att leta information.  

Fenomenet med att publicera sig på Internet är något jag anser vara mycket intressant och 

en av de största publiceringsformerna på Internet har idag blivit fan fiction. Vid en sökning på 

Google av ordet fan fiction blev resultatet 10 300 000 unika träffar.
1
 Samma sökning gjord 

den 2 februari gav resultatet 342 000 000.
2
 Att det är ett mycket snabbt växande fenomen rå-

der det inga tvivel om. Dock har det ännu inte gjorts speciellt mycket forskning om fan fiction 

och varför unga skriver och publicerar texter inom denna genre. Någon kartläggning av fan 

fiction existerar inte heller trots att det bedrivs viss forskning om fans och fankultur.  

Henry Jenkins, professor vid MIT skriver att ”fans har alltid varit snabba att ta till sig ny 

medieteknologi; deras fascination inför fiktiva världar inspirerar ofta till nya former av kul-

turproduktion […]”.
3
 Mitt mål med denna uppsats är inte att ge en förklaring till varför unga 

publicerar sina texter på Internet då detta är något individuellt för alla. Denna uppsats kommer 

istället att fokusera på vilka oskrivna regler som existerar inom ett av dessa forum samt den 

kommunikation som finns mellan skribenter och läsare. Jenkins skriver att ”i nästan alla inter-

aktiva miljöer finns strukturer som avgör vad man kan och inte kan göra. Deltagandet formas 

                                                
1 Sökning gjord 26/11-09 klockan 18:00 
2 Sökning gjord 2/2-10 klockan 12:00 
3 Jenkins 2008 s. 137 
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däremot av de kulturella och sociala konventionerna”.
4
  Vidare skriver Jenkins att ”nätet har 

allt mer blivit en plats för konsumentdeltagande som omfattar mängder av obehöriga och 

oförutsägbara sätt att relatera till medieinehållet”.
5
 Ett av de obehöriga sätten att relatera till 

ett visst medieinnehåll är fan fiction, ett fenomen jag ämnar förklara närmre i denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Jenkins 2008 s. 138-139 
5 Jenkins 2008 s. 139 
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2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka det samspel som finns mellan läsare och skribenter 

av fan fiction samt undersöka vilka oskrivna regler som existerar inom detta speciella medie-

forum.  

 

2.1 Frågeställningar 

Inom fan fiction finns en gemenskap mellan alla aktörer som samlas på ett och samma ställe 

på grund av sina gemensamma intressen. Jag har utifrån detta formulerat två stycken fråge-

ställningar: 

 Hur ser samspelet ut mellan läsare och skribenter av fan fiction? 

 Vilka oskrivna regler att förhålla sig till finns inom en specifik fandom
6
?  

 

2.2 Metodval och avgränsning 

I denna undersökning har jag valt att använda mig av en textanalys som metod för att ordent-

ligt kunna fokusera på de fan fictiontexter som produceras på Internet. Jag har även valt att 

begränsa läsningen av texter till 5 stycken skribenter som kommer att presenteras närmre 

längre fram i uppsatsen. Vad jag menar med text är allt från titeln och de markeringar som ges 

en text till de kommentarer som texterna fått. Jag har även valt bort ett antal lästa texter på 

grund av dess mycket pornografiska innehåll.  

     De utvalda skribenterna har valt att publicera sina skrivna texter på Internetsidan 

www.fanfiction.net. Antalet skribenter och texter är baserat på den tidsperiod
7
 då undersök-

ningen skulle genomföras. De olika texter som publiceras är ofta mycket långa, allt från ca 

6000 ord till 29 500 ord, vilket är ytterligare en orsak till det begränsade antalet skribenter.  

Den specifika Internetsidan är vald eftersom att det är den största som finns och det är det 

första resultatet på Google vid en sökning av ordet fan fiction.  

De skribenter som ingår i undersökningen är valda med några få kriterier i åtanke. Det för-

sta är att skribenterna skulle ha publicerat sina texter på i första hand svenska, engelska före-

kommer, texterna skulle även vara baserade på J. K. Rowlings böcker om Harry Potter, då det 

är böcker jag själv läst och är väl insatt i, och de skulle ha fått fler än 5 kommentarer på de 

texterna jag ämnade läsa. De kommentarer som dessa skribenter har fått på sina texter har 

                                                
6 Fandom förklaras i kap. 4 
7 Undersökningen gjordes på ca 1 månad  

http://www.fanfiction.net/
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kategoriserats utifrån vilken typ av kommentarer de har fått och huruvida detta har påverkat 

deras nyare texter.  
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3. Media, kultur och samhälle 

I dagens samhälle finns media i stort sett överallt omkring oss och framförallt Internet är, som 

tidigare nämnts, en mycket stor del av de ungas vardag. Något som idag är högst relevant är 

Internet 2.0 även känt som Web 2.0 som innebär att det idag är lättare att integrera med allt 

som sker på Internet. Begreppet Web 2.0 kommer ursprungligen från idéer av Tim O’Rielly 

och handlar om hur programmen skulle utformas för att bli mer användarvänliga och underlät-

ta för privatpersoner att bidra och integrera med allt som sker på Internet.
 8
 Ett annat viktigt 

begrepp är dock konvergenskultur som Jenkins diskuterar ”med konvergens menar jag flödet 

mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika mediebranscher och rörligheten hos medie-

publiken som söker överallt i jakten på upplevelser”.
9
 Vidare skriver Jenkins att ”konvergens 

uppstår […] när vanliga människor tar medierna i egna händer. Det är inte bara underhåll-

ningsmedierna som rör sig mellan många olika medieplattformar. Våra liv, relationer, minnen, 

fantasier och drömmar rör sig på samma sätt”.
10

 Vad Jenkins beskriver är precis det fan fic-

tion handlar om, hur fans integrerar olika medium och skapar något eget utifrån sig själva. Det 

är denna Internetkultur som finns idag med fan fiction som är objektet för denna undersök-

ning.  

     Ett begrepp som används med många olika betydelser är kultur och enligt Wikipedia kan 

kultur:  

 

definieras som alla livsmönster, inklusive språk, konst, värderingar och institutioner 

hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har 

kallats "levnadssättet hos ett helt samhälle". Som sådant inkluderar det beteende-

mönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska sy-

stem, liksom trossystem och konstarterna.11 

 

 I denna uppsats används begreppet kultur dels för att belysa en sida av fankulturen, fan fic-

tion, men även den kultur som finns i vårt samhälle är viktig då det speglar de texter som pro-

duceras. Detta kan ses på ett tydligt sätt då den kultur vi har i vuxenvärlden inte är tillräckligt 

öppen för de unga vilket leder till att de söker sig till andra forum. Att unga väljer att produce-

ra texter på Internet är en del av vår kultur idag där Internet hela tiden växer och tar upp mer 

och mer tid av ungas vardag. 

                                                
8 http://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-web-2.0.php  
9 Jenkins 2006 s. 15 
10 Jenkins 2006 s. 26 
11

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur Hämtat 2/3-2010 

http://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-web-2.0.php
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
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     Enligt Jostein Gripsrud, professor i medievetenskap, har ”huvudpoängen […] hela tiden 

varit att populärkulturens publik förhåller sig aktivt till de omgivande medierna och att man 

plockar ut det som man har användning av för egna kulturella aktiviteter, värderingar, normer 

och intressen”.
12

 Vilket fan fiction handlar om; det är en kulturell aktivitet som bygger på 

medier som finns runtomkring. 

     Fan fictionkulturen speglar även, som tidigare nämnts, dagens samhälle då vissa teman 

anses vara tabu att överhuvudtaget prata om. Inom fan fiction finns inga tabun över vad som 

får skrivas och de unga utnyttjar denna frihet till att få uttrycka sig precis hur de vill med en-

bart ett fåtal restriktioner att förhålla sig till. Ett exempel är sexuallitet som ofta kan vara ett 

känsligt ämne inom skolan och vuxenvärlden om det anses avvika från normen men som 

inom fan fiction utforskas på många olika nivåer genom olika texter inom olika genrer.  

     Internet och sociala medier har idag även vuxit sig enormt stort på kort tid och det är inte 

helt ovanligt att kommunikationen mellan unga har flyttats från exempelvis caféer till Inter-

netsidor som Facebook. Den Internetkultur som vuxit fram har i mycket, ersatt den vardagliga 

kommunikationen med samtal öga mot öga. Forskaren Christina Olin-Scheller skriver att ”den 

digitala medietekniken har under de senaste decennierna radikalt förändrat människors möj-

ligheter att hitta, ta del av, skapa, bearbeta och förmedla kultur”.
13

 

 

3.1 Reader-response  

Inom textanalys finns ett antal olika teorier som ofta används och en av dem är teorin som på 

engelska kallas för reader-response vilket handlar om hur läsare, eller mottagare, reagerar på 

en text.  

     Lois Tyson professor i engelska skriver om Louise Rosenblatt, ett framstående namn inom 

reader-response teorin som handlar om koppling mellan texten och läsare. Rosenblatt menar 

framförallt att texten i sig och läsaren är lika viktiga för att en text skall få betydelse. Vidare 

menar Rosenblatt att när en text blir läst fungerar den som en sorts stimulans som får läsaren 

att reagera på olika, personliga, sätt. Texten får alltså mening utifrån läsarens tidigare erfaren-

heter och känslor som väcks till liv när texten läses. Rosenblatt menar dock att texten kan lä-

sas och reageras på, på två olika sätt. Det första kallas för efferent mode och innebär att fokus 

endast ligger på informationen som finns i texten i sig. Det andra kallas för aesthetic mode 

och handlar om det personliga förhållandet som uppstår vid läsningen av en text och som får 

                                                
12 Gripsrud 2002 s. 84 
13 Olin-Scheeler 2010 s. 151 
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läsaren att dra slutsatser och göra egna bedömningar.
14

 Maureen McLaughlin och Glenn De-

Voogd skriver även de att Rosenblatt fokuserade sina teorier på det som hon kallar för effe-

retn och aesthetic mode och menar även att ingen tolkning av en text enbart tillhör den ena 

eller den andra utan båda sätten att ta till sig en text finns med även om fokus kan vara mer på 

exempelvis det personliga.
15

 Rosenblatt själv skriver att ”varje läsning är en händelse, en 

transaktion som involverar en specifik läsare och en specifik uppsättning av symboler på en 

sida, och som uppstår vid en specifik tidpunkt i en specifik kontext”.
16

 Vidare menar Rosenb-

latt att det är läsarens tolkning av en text som är viktig vare sig den är medveten eller omedve-

ten. Det är när en text läses som en reaktion skapas hos läsaren och det är, enligt Rosenblatt, 

av intresse att undersöka texten och läsarens tolkning.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Tyson 2006 s. 173 
15 McLaughlin & DeVoogd 2004 s.52 
16 Egen översättning Rosenblatt 1988  
17 Rosenblatt 1988 
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4. Fankultur och fandom 

För att ordentligt kunna beskriva fan fiction krävs det en närmare titt på vad fankultur, eller 

fandom, egentligen är för något och vad det innebär. Kristina Busse och Karen Hellekson som 

tillsammans ligger bakom boken Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, 

menar att det är omöjligt att tala om fandom i singular eftersom olika typer av fandom skiljer 

sig ifrån varandra beroende på intresset för respektive fandom, det går med andra ord inte att 

jämföra en Harry Potter fandom med en för Star Wars.
18

  

Fandom kan beskrivas som en community där alla involverade har samma intresse, exem-

pelvis Harry Potter. Inom dessa olika communities finns även olika oskrivna regler som alla 

inom fandomen känner till och följer. Det är bland annat dessa regler jag kommer att titta 

närmre på.  

Francesca Coppa, professor i engelska, menar att det inte går att säga exakt när den första 

fandomen uppstod men troligtvis var det en science fiction fandom 1966. Vidare hävdar Cop-

pa att många fandoms som startade under tidigt 1990-tal utvecklade sin fandom på dels det 

traditionella sättet, med brev och träffar, men även online.
19

 Detta är intressant då det med 

andra ord är mycket svårt att förklara vart fandomkulturen startade eftersom att ingen kan 

säga helt säkert utan bara anta. Detta ger en indikation om att denna speciella värld som har 

skapats av likasinnade fans är mycket svår att undersöka då informationen är begränsad. 

Henry Jenkins som är ett framstående namn inom fankulturforskning hävdar att fandom 

erbjuder en sorts samhörighet som till skillnad mot det traditionella såsom religion, kön, poli-

tik med mera, erbjuder en samhörighet baserad på det gemensamma förhållandet till specifika 

texter. Vidare menar Jenkins att när någon kliver in i en fandomvärld, innebär det att den per-

sonen överger sin sociala status och helt söker bekräftelse utifrån vad denna person bidrar 

med till denna fandom.
20

  

Rebecca W. Black forskare i språk och teknologi förklarar att Internetsidan fanfiction.net 

som varit fokus för undersökningen, är en multi-fandom med tusentals texter från olika kanon 

som Harry Potter böckerna, Final Fantasy TV-spelen och Star Trek TV-serien för att nämna 

några.
21

  

När Joli Jenson, professor i kommunikation, beskriver fandom är det framförallt den nega-

tiva synen på fans som diskuteras: ”litteraturen om fandom är förföljd av bilder om avvikelse. 

Fans är konstant karakteriserade […] som potentiellt fanatiska […] fandom ses som överdri-

                                                
18 Hellekson och Busse 2006 s. 6 
19 Coppa 2006 s.43-53 
20 Jenkins 1992 s. 213 
21 Black 2007 

http://www.fanfiction.net/
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vet, på gränsen till galet, beteende”.
22

 Detta visar hur fans porträtteras i media. Det faktum att 

synen på fans har varit väldigt negativ, och till viss del fortfarande är, har också bidragit till 

att synen på fansens egna produktioner inte heller varit positiv. Walter Benjamin kulturkriti-

ker som varit framstående inom kulturstudier, hävdade att ett konstverk alltid har kunnat ko-

pieras och reproducerats, vilket även litteratur kan ses som, en form av konst. Benjamin häv-

dade vidare att det som förgås i mekanisk reproduktion är auran hos originalverket.
23

 Benja-

mins idéer härstammar ifrån 30-talet men är intressant då fan fiction handlar om att reprodu-

cera något i ny form.   

En författare som har bidragit till att synen på fans och deras produktion delvis förändrats 

är tidigare nämnda Jenkins som hävdar att ”mediafans är konsumenter som också producerar, 

läsare som också skriver, iakttagare som också deltar”.
24

 Jenkins syn på hur fansen bidrar ak-

tivt genom produktion delas av professor John Fiske som menar att ”[t]he art of popular cultu-

re is ’the art of making do’”.
25

 Fansen bidrar med egenproducerat material i olika former så-

som film, musik, bild och skrift varav skrift kommer att vara fokus i denna uppsats.    

 

4.1 Vad är fan fiction?  

Christina Olin-Scheller, forskare i litteratur beskriver fan fiction som ”berättelser baserade på 

karaktärer från redan kända verk”.
26

  

Sharon Cumberland professor i engelska, skriver att fan fiction är ”en genre av icke-

kommersiellt skrivande som ger en originalhandling genom användning av karaktärer och 

miljöer från kommersiellt producerad film och television”.
27

 

Jenkins menar att ”Fan fiction går att komma åt i otroliga mängder och variationer av vem 

som helst som kan googla”.
28

 Att fan fiction är lätt att komma åt har nog varit en anledning till 

att fans väljer att bidra till fenomenet, men är bara en spekulation då enbart fansen själva kan 

tala om varför de väljer att bidra med sina egna historier på Internet. Jenkins hävdar att ingen 

blir ett fan enbart genom att regelbundet följa en TV-serie, utan det är genom att använda tit-

tandet till någon form av kulturell aktivitet, genom att dela åsikter och känslor om program-

                                                
22 Egen översättning, Jenson 1992 s. 9 
23 Benjamin 2001 s. 1163fff 
24 Egen översättning, Jenkins 1992 s. 208 
25 Fiske 1997 s. 4 
26 Olin-Scheller 2008 s. 166 
27 Egen översättning, Cumberland 2003 s. 261 
28 Egen översättning, Jenkins 2006 s. 2 



14 

 

met med andra som en person blir ett fan. Jenkins menar vidare att det för fans är naturligt att 

konsumtion genererar i produktion.
29

  

Abigail Derecho hävdar att det finns tre olika teorier om fan fiction. Den första är att fan 

fiction härstammar från myter och legender från flera millennier tillbaka i tiden, samt att för-

fattarna är dels fans, och dels skribenter som väljer att inte, publicera sina texter inom en fan-

dom. Den andra teorin är att fan fiction skall ses som en produkt av fankulturer som startade 

under tidigt 1960-tal med Star Trek. Den tredje teorin är att den första är alldeles för bred me-

dan den andra är för avsmalnad och det är troligt att det som är korrekt är något mittemellan.
30

 

Det faktum att fan fiction inte går att definiera på ett tydligt sätt ger en inblick i hur denna 

värld är uppbyggd. Det är en värld skapad av fans för fans och ett intresse är ett krav för att 

någon skall kunna förstå sig på vad fan fiction egentligen innebär. 

Black framhäver att fan fiction har funnits i många olika former under en längre tid men 

med hjälp av dagens teknologi kan fans numera mötas online och skriva tillsammans samt 

utbyta tankar, åsikter och kritik genom diskussion av varandras fan fictiontexter.
31

 

 

4.2 Vad skrivs det om? 

Busse och Hellekson hävdar att det finns tre huvudgenrer inom fan fiction. Dessa tre är gen, 

het och slash. Gen står för general och innebär en historia som inte innehåller någon romantik 

mellan karaktärerna. Het är historier som handlar om heterosexuella romanser mellan karaktä-

rerna och slash är historier som fokuserar på någon form av homosexuell romans.
32

 

Mirna Cicioni forskare i fan fiction, hävdar att slash fictionförfattare är nästan enbart av 

kvinnligt kön och heterosexuella. Dock är den enda relationen som beskrivs som fullt tillfred-

ställande och som ligger i fokus den homosexuella där kvinnor är helt uteslutna eller margina-

liserade.
33

 

Olin-Scheller skriver att ”i fanfiction förflyttas förlagans miljöer och karaktärer in i andra 

sammanhang, där nya historier skapas. Vanligt är också att fanfiction utvecklar relationer 

mellan karaktärer från olika ursprungsverk”.
34

 Att fan fiction ofta har tydligt fokus på relatio-

ner mellan olika karaktärer är något de flesta akademiker tycks vara överens om. Dock är det 

svårt att veta helt säkert då fan fiction är så otroligt stort och utbrett. Olin-Scheller menar att 

                                                
29 Jenkins 2006 s. 41 
30 Derecho 2006 s. 62 
31 Black 2006 
32 Hellekson och Busse 2006 s. 10 
33 Cicioni 1998 s. 154 
34 Olin-Scheller 2008 s.166 
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skribenter av fan fiction håller sig inom de regler som finns, de följer ett kanon, då ingen vill 

hamna i konflikt med någon annan om de enskilda uppfattningar som finns om originalverkets 

karaktärer och miljöer. Detta innebär att skribenterna är tydliga med att påpeka vilken typ av 

text de publicerar genom att ge den olika markeringar, något jag kommer förklara närmare i 

kapitel 7. Många strävar också efter att efterlika J. K. Rowlings sätt att beskriva karaktärer 

och miljöer.
35

  

Vid ett samtal med Olin-Scheller spekulerade forskaren i varför ungdomar väljer att skriva 

fan fiction inom kategorin slash och ansåg att det ofta kan bero på att karaktärerna det skrivs 

om är ganska emotionellt outvecklade. Det ger skribenterna stora möjligheter att uppfinna 

egna scenarion och utforska dessa karaktärer djupare än vad som görs i originalen. Olin-

Scheller diskuterade även kort om sitt pågående forskningsprojekt där hon och en kollega 

undersöker fan fiction och belyste att de i sin undersökning kommit fram till att skribenter av 

fan fiction inte går att kategorisera. Det är både killar och tjejer som skriver och deras kun-

skaper kan variera från grav dyslexi till skribenter som skriver ofta, mycket och är bra på det. 

Skribenterna befinner sig inte heller i någon specifik del av landet utan sprids ut överallt.
36

  

På Internetsidan fanfiction.net som enligt Black grundades 1998 av ett fan i skolålder,
37

 

möts läsare och skribenter av ett antal olika kategorier som film, TV, böcker och manga för 

att nämna några.
38

  

Inom dessa kategorier finns även subkategorier och vid val av kategorin böcker, går det till 

exempel att välja Harry Potter, som är den största gruppen inom denna kategori med 451 440 

berättelser publicerade
39

. Det går även att söka på specifika karaktärer och teman. Sidan har 

inget medlemskrav för att texterna skall gå att läsa utan är tillgängliga för alla som har ett in-

tresse. Det går även att välja kategorin just in för att få tillgång till de senast publicerade tex-

terna på Internetsidan. Det finns även forum att delta i och det går att söka efter specifika tex-

ter och betaläsare.
40

 För den som väljer att bli medlem finns en rad olika funktioner och för-

klaringar till hur den som är intresserad skall gå till väga för att publicera texter, vad en beta-

läsare är och hur det går till att bli en sådan. Det finns även något som heter ”Terms of Servi-

ce” där de officiella reglerna för denna Internetsida går att läsa.    

 

                                                
35 Olin-Scheller 2010 s. 157 
36 Samtal med Olin-Scheller 30/9-09  
37 Black 2007 
38 Se bild sidan 15 
39 http://www.fanfiction.net/book/# Hämtat 15/4 2010 
40 Betaläsare är en person som frivilligt granskar texter innan de publiceras 

http://www.fanfiction.net/
http://www.fanfiction.net/book/
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5. Fan fiction och undervisning 

Fan fiction är ett fenomen som har bestridits av företag på grund av upphovsrätten och Jen-

kins menar att det som kalls Potterkrigen
41

 ”i grund och botten är en kamp om vilka rättighe-

ter vi har att läsa och skriva om centrala kulturella myter – en kamp om litteracitet. I det här 

fallet handlar litteracitet inte bara om vad vi kan göra med tryckt material utan också vad vi 

kan göra med medier”.
42

 Hur skolan och framförallt lärare ställer sig till fenomenet fan fiction 

varierar säkerligen stort från lärare till lärare och det går inte att dra några slutsatser om detta 

utan att ha genomfört en undersökning av lärares inställning till fan fiction. Däremot finns det 

vissa publicerade exempel på, både när det används i undervisningen och när det har tagit 

över den traditionella undervisningen vilket är av intresse att titta närmre på då fan fiction 

framförallt är ett fenomen skapat och styrt av ungdomar.  

Ett exempel på när den traditionella undervisningen ej förekommit beskrivs av Jenkins i 

boken Konvergenskulturen där Jenkins berättar om flickan Heather, som vid 13 års ålder läste 

den första boken om Harry Potter och hur det förändrade allt för henne. Enligt Jenkins hade 

flickan Heather aldrig fått någon traditionell undervisning i skolan utan istället hade hennes 

föräldrar undervisat henne i hemmet. Efter att Heather hade läst böckerna om Harry Potter 

kände hon en stor lust att bidra till berättelsen och startade på egen hand tidningen The Daily 

Prophet,
43

 trollkarlstidningen, online. På Internetsidan skrev Heather artiklar och små berättel-

ser vilket lockade barn och unga över hela världen. Heather anställde barn och unga som skri-

benter till tidningen och det hela blev ett mycket stort projekt med över 400 individer som 

deltog. Jenkins skriver vidare att texterna som publicerades granskades av Heather själv innan 

de hamnade på Internetsidan för att språket och innehållet skulle kontrolleras. Heather gav 

även sina skribenter kommentarer på det de skrivit. Denna typ av granskning av texter och 

responsen som Heather gav sina skribenter kan liknas med den typen av respons som finns i 

klassrummen, även om Heather själv inte fått någon officiell utbildning.
 44

  

Anne Haas Dyson
45

, skol- och kulturforskare har under en längre tid observerat en lågsta-

dieklass vars lärare introducerat något som kallas för författarteater. En skrivövning där ele-

verna först skriver sina egna berättelser och sedan spelar upp dem för varandra. Detta är ett 

                                                
41 Potterkrigen är vad fansen kallar de konflikter som fanns och som berörde Harry Potter böckerna. Det handla-

de dels om hur den religiösa högern ville förbjuda böckerna i skolor och på bibliotek men även om Warner Bros. 

kamp mot fansens egna produktioner. Jenkins 2008 s. 173-174 
42 Jenkins 2008 s. 174 
43 http://www.dprophet.com/ Sidan är inte aktiv idag då Heather lider av en alvarlig sjukdom. 

http://www.prophet-inc.com/ 
44 Jenkins 2008 s.175-206 
45 Dyson 2000 s. 138-169 

http://www.dprophet.com/
http://www.prophet-inc.com/
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exempel på hur fan fiction integrerats i den vanliga undervisningen. Berättelserna som skrivits 

är baserade på redan existerande karaktärer vilket gör att det kan kategoriseras som en form 

av fan fiction. Dyson beskriver hur eleverna i denna klass använde sig av bland annat TV-

serier som Power Rangers och X-men men även av TV-spel, film och böcker vilket är precis 

vad fan fiction handlar om; att skriva berättelser på ett eller annat sätt hämtade ur redan exi-

sterande verk. Dyson belyser också hur dessa elever använde sig av kända karaktärer för att 

lyfta fram sådant som könsroller genom att använda kvinnor som hjältar i sina berättelser 

istället för män, som ofta är fallet i originalberättelserna.  

Att det finns olika syn på fan fiction från skolan och lärare är intressant, speciellt då fan 

fiction är något som många unga faktiskt ägnar sig åt och dagens kursplaner ofta uttrycker en 

koppling till intresseområdet.
46

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Kursplan Engelska A www.skoverket.se  
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6. Metod 

Fan fiction är ett fenomen som idag är relativt outforskat då mycket av den forskning som 

finns handlar om fansen och inte så mycket om texterna i sig. Den forskning som finns om fan 

fictiontexter handlar ofta om tidigare nämnda genren slash och varför unga väljer att skriva 

texter inom denna genre. Undersökningar gjorda inom specifika fandoms är även det mycket 

begränsat. Det faktum att forskningen inom detta område inte är fullt utvecklad gör det intres-

sant att i denna uppsats titta på texterna i sig samt den respons som givits en text för att på så 

sätt kunna se vilka oskrivna regler som finns inom en specifik fandom och hur samspelet ser 

ut mellan skribenter och läsare. Som tidigare nämnts har undersökningen avgränsats till ett 

specifikt forum och ett antal skribenter och texter.   

 

6.1 Textanalys  

En textanalys kan genomföras på flera olika sätt och med flera olika typer av analysmodeller 

där fokus för analysen kan vara exempelvis skribenten, texten eller läsaren. En textanalys kan 

även fokusera på specifika fenomen som förekommer i en text eller vara kvantitativ vilket 

innebär att förekomsten av exempelvis ett visst ord är det som undersöks. 

     Anne Heith, filosofie doktor i litteraturvetenskap skriver att ”ungdomar är idag delaktiga i 

en global marknad. Med den nya tekniken har också nya verkligheter skapats”.
47

 Vilket är av 

intresse då fan fiction är ett fenomen som främst nyttjas av ungdomar. Vidare menar Heith att 

”Internet kan användas av unga för att skapa identitet och samhörighet”.
48

 En mycket tydlig 

koppling till fan fiction där tekniken används för att exempelvis skapa samhörighet. Heith 

beskriver även olika typer av vinklar som kan undersökas vid en textanalys och menar att en 

viktig del när fokus ligger på kontexten är att förstå språket, kompositionen, metaforer med 

mera. Förståelsen måste dock sättas in i en kontext och alla faktorer som kan ha bidragit till 

skapandet av text är viktiga vid en tolkning av texten.
49

  

     Författarna till boken Att möta texten beskriver några olika metoder som kan användas vid 

litteraturstudier och nämner bland annat något som de kallar för nykritiken och hävdar att 

”bakom nykritikernas ingående studier av enskilda texter ligger en föreställning om att läs-

ningen av en text utgör ett möte mellan text och läsare, där läsarens uppgift är att leva sig in i 

textens tanke- och uttryckssätt – att låta texten tala”.
50

 Vidare menar författarna att ”fokuse-

                                                
47 Heith 2006 s. 100 
48 Heith 2006 s. 101 
49 Heith 2006 s. 172-173 
50 Nilsen mfl. 1998 s. 23 



20 

 

ringen på läsarens upplevelse av texten banade i sin tur vägen för olika läsorienterade littera-

turteorier – receptionsteori, reader-responseteori, fenomenologi”.
51

 

     Reader-response har tidigare nämnts som ett spår inom litteraturteori men de är även en 

konkret metod som kan användas vid analys av olika typer av litteratur–text. Reader-response 

har exempelvis använts som metod då intervjuer genomförts med olika testpersoner för att se 

deras olika reaktioner på reklambilder där bilderna har definierats som en typ av text.
52

  

 

6.2 Vilka frågor kan ställas till en text? 

Vid användning av tidigare beskrivna reader-response finns olika saker att titta närmre på i 

olika typer av texter såsom exempelvis ord, betydelser med mera. Det finns även frågor som 

kan ställas vid läsning av en text och Tyson menar att det kan vara: ”hur skapas betydelse av 

en text genom interaktionen mellan text och läsare? Exakt hur fungerar textens obestämdhet 

som en stimulans till tolkning?”
53

 samt: “vad säger en analys av enskilda fraser i en kortare 

text, eller viktiga delar i en längre text, oss om den inbyggda läsupplevelsen i just den texten? 

”.
54

 Det är alltså viktigt att se till både små delar av en text samt helheten för att kunna göra en 

analys av textens betydelse. I denna undersökning har hela texter lästs varav några ej varit 

färdiga berättelser, samt de enskilda kommentarerna som lämnats av läsare. Som tidigare 

nämnts ingår även respons som givits en text, i denna undersökning skrivna kommentarer, i 

en tolkning av en text.  

     McLaughlin och DeVoogd har även de formulerat några frågor som kan ställas till en text 

vid en läsning utifrån reader-response som metod och handlar om vems åsikt som uttrycks i 

texten samt vad författaren/skribenten kan tänkas vilja förmedla till läsaren.
55

 I denna under-

sökning har jag reflekterat över huruvida texterna följer originalet när det gäller att porträttera 

karaktärer och miljöer. 

     Språket och formalia har även undersökts för att se huruvida läsare kommenterat språkliga 

fel skribenterna gjort och hur kommunikationen sett ut mellan läsare och skribenter på grund 

av detta.   

     De texter som ingått i denna undersökning kommer att läsas utifrån de frågor som kan stäl-

las kopplade till tidigare nämnda teorier för att besvara frågeställningarna.      

  

                                                
51 ibid s. 24  
52 Macquarrie och Mick 1999  
53 Egen översättning Tyson 2006 s. 189 
54 Egen översättning Tyson 2006 s. 189 
55 McLaughlin & DeVoogd 2004 s. 53 
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6.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Jan Trost, professor emeritus i sociologi skriver att: ”traditionellt menar man med reliabilitet 

eller tillförlitlighet att en mätning är så att säga stabil […]. Inte sällan menar man med reliabi-

litet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning”.
56

 

Vidare skriver Trost att ”man med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan skall 

mäta det den är avsedd att mäta”.
57

 Trost skriver också att ”vid kvalitativa studier är det inte 

lämpligt att använda dessa begrepp; bättre är då att tala om trovärdighet och den visas enklast 

och kanske bäst i anslutning till presentation och diskussion av använd metod”.
58

 Generaliser-

barhet är ett begrepp som berör resultaten av en undersökning och om dessa resultat är gene-

raliserbara eller ej.  

     Som Trost påpekar är det vid en kvalitativ undersökning bättre att använda begreppet tro-

värdighet. Denna undersökning är mer av en kvalitativ studie och frågan är då om den är tro-

värdig eller ej. Trots påpekar att det handlar om den valda metoden och hur den förhåller sig 

till undersökningen. Denna uppsats fokuserar på en textanalys som metod då fokus ligger i de 

skrivna, och publicerade, texterna som är fan fiction. Trots detta går det att fundera över dessa 

tre begrepp. Jag är av den åsikt att liknande resultat skulle nås om samma undersökning 

genomförs även vid ett senare tillfälle då fokus varit samspelet mellan aktörer samt oskrivna 

regler och att det som skulle undersökas i uppsatsen faktiskt är det som har undersökts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56Trost 2007 s. 64 
57 Ibid s. 65 
58 Ibid s. 65 
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7. Undersökning av fan fictionskribenter 

I detta kapitel redovisas den fördjupade läsning som gjorts av de utvalda fan fictionskriben-

ternas olika texter på Internetsidan fanfiction.net. Skribenterna skriver alla fan fiction på 

främst svenska, engelska förekommer dock, om Harry Potter. Studieobjektet är Harry Potter 

berättelser då denna kategori är störst på Internetsidan och det är berättelser jag läst mycket, 

vilket är ett krav för att kunna följa med i allt som sker i de skrivna fan fictiontexterna. Det är 

berättelser inom de tre genrer som tidigare nämnts, slash, general och het för att få en liten 

insyn i de olika typer av fan fictiontexter som är störst.       

Några begrepp som används i undersökningen är följande: 

1. Slash, som står för berättelser med tydligt fokus på en homosexuell romans. Dessa tex-

ter blir lätt pornografiska men är en stor genre inom fan fiction.  

2. General, som tidigare nämnts står för texter utan romantiskt fokus.  

3. Het, är som tidigare nämnts historier med en heterosexuell romans.  

4. OC, som dessa skribenter använder sig av är för att visa läsaren att texten inte följer J. 

K. Rowlings original idé.  

5. One Shot talar om för läsaren att texten endast är ett kapitel långt, vilket inte säger 

mycket då kapitel tycks kunna vara hur långa som helst.  

6. Beta reader eller Betaläsare, är en person som frivilligt granskar andras texter innan de 

publiceras på Internetsidan.  

De olika ratings som finns är K, K+, T, M och MA. Dessa är inte verifierade av någon och är 

bara rekommendationer. 

1. K står för att texten innehåller material som är lämpligt för de flesta.  

2. K+ har en åldersgräns på 9 år och innebär att historierna kanske inte är lämpade för 

mindre barn.  

3. T har åldersgräns 13 år och innehåller material ej lämpat för yngre.  

4. M är för mogna tonåringar och äldre. 

5. MA har en åldersgräns på 18 år. Dessa markeringar använder sig skribenterna av för 

att informera läsarna om vilken typ av text de skrivit, om det är mycket våld eller sex i 

texten.
59

    

 

 

                                                
59 http://www.fictionratings.com/ Läst 1/11-09  

http://www.fanfiction.net/
http://www.fictionratings.com/
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7.1 M1KAELA 

Den första skribenten använder M1KAELA
60

 som sitt alias på Internetsidan men huruvida det 

är hennes riktiga namn framgår inte. Hon beskriver sig själv som en 17-årig tjej som tycker 

om att skriva, men på grund av mycket läxor i skolan har hon inte alltid tid till det. Vidare går 

att läsa att ” Men som ni kan se har jag 5 fictions ute, alla förutom en (som inte ens är en fic-

tion, utan en egen historia) är HP. Förklarar nog vilka böcker jag älskar mest här i världen?”.
61

 

Presentationen är numera uppdaterad och det som i nuläget går att utläsa av den är enbart 

att hon inte tycker om att skriva presentationer, men frågor är välkomna. M1KAELA har varit 

medlem på fanfiction.net sedan 2007 och har skrivit sex stycken berättelser varav jag har läst 

två av dem. Den berättelsen som hon publicerat först, som då inte var slutförd, samt hennes 

nyaste historia som slutfördes den 3 december 2009.  

Den första berättelsen har fått titeln Livet på The Daily Prophet
62

 och är, enligt skribentens 

valda markeringar, en berättelse om kärlek och dramatik med betäckningen OC som står för 

out of character; berättelsen följer alltså inte helt J. K. Rowlings idéer. Berättelsen publicera-

des den 31 augusti 2009 och slutfördes den 13 december samma år. 

Huvudkaraktären i berättelsen är journalisten Florence som jobbar på trollkarlsvärldens 

tidning The Daily Prophet. Hon beskrivs som en attraktiv kvinna men är något rund. Historien 

får en komplicerad vändning när hon möter Harry Potter för en intervju om mordet på hans 

fru Ginny. De båda fattar tycke för varandra vilket leder till komplikationer med Florence 

pojkvän. Berättelsen har ett mycket bra flyt rakt igenom och den är underhållande och spän-

nande att läsa. Skribenten gör dock en hel del slarvfel, vilket bitvis drar ner textens kvalitet. 

Det är bokstäver som saknas i ord eller är omkastade och skribenten använder sig även av fel 

ord vid fel tillfälle. Särskrivningar är också relativt vanligt hos denna skribent. Denna text har 

fått 27 kommentarer och de är alla positiva och uppmuntrande. Exempelvis har personen som 

kallar sig Narcissa-Weasly skrivit: ” Älskar dramat här. älskar alla dina berättelser!”.
63

 Läsa-

ren som går under namnet That’s MY secret har skrivit att: ” Har läst ficen och tycker den e 

sjukt bra. Väldigt finurligt med Ginnys död, unikt på nåt vis :)”.
64

 

Den andra berättelsen är enbart tre kapitel lång och skribenten skriver att: 

  

                                                
60 http://www.fanfiction.net/u/1359216/M1KAELA Läst 1/11-09 
61 http://www.fanfiction.net/u/1359216/M1KAELA 20/12-09 
62 http://www.fanfiction.net/s/5345706/1/Livet_pa_The_Daily_Prophet Läst 27/11-09  
63 http://www.fanfiction.net/r/5345706/0/2/ Läst 27/11-09 
64 http://www.fanfiction.net/r/5345706/0/1/ Läst 27/11-09 

http://www.fanfiction.net/u/1359216/M1KAELA
http://www.fanfiction.net/u/1359216/M1KAELA
http://www.fanfiction.net/s/5345706/1/Livet_pa_The_Daily_Prophet
http://www.fanfiction.net/r/5345706/0/2/
http://www.fanfiction.net/r/5345706/0/1/
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Denna fiction kommer endast ha tre kapitel, och varje kapitel kommer bestå av exakt 

1000 ord - vilket gör det till lite av en utmaning för mig (och denna sida räknar ord 

annorlunda än word av någon anledning, bara så att ni vet).65 

 

Berättelsen heter Varje hjärta har sin hemlighet
66

 och publicerades den 24 november 2009. 

Texten har inte fått så många kommentarer men är intressant att titta på för att se om det finns 

någon förbättring i språket jämfört med den första samt om det finns några likheter. Skriben-

ten har bedömt denna berättelse som kärlek och drama och även denna är en OC- berättelse, 

vilket tydligt framgår av historien då endast Rowlings miljöer används och ingen av karaktä-

rerna.  

Berättelsen handlar om Eliaz, en trollkarl som blir förälskad men inte vet hur han skall 

kunna berätta för sin flickvän att han är en trollkarl eller hur hon kommer reagera. Historien är 

ganska sorglig med ett olyckligt slut men mycket fängslande. Berättelsen har fått ett antal 

kommentarer som alla är uppmuntrande och positiva. En kommentar av läsaren S-fia, som 

liknar många av de andra kommentarerna på texten är: ”Blev lite förvirrad först när jag börja-

de läsa men sedan insåg jag att du hade hoppat framåt i tiden, vilket du också fick fram tydligt 

sedan. ^^ Förövrigt var kapitlet toppen, du beskrev både Eliaz och Savannahs känslor väldigt 

bra vid ’avslöjandet’”.
67

  

 

7.2 ZWN 

En annan skribent av fan fiction är en 16-årig tjej som beskriver sig själv som lite nördig och 

använder sig av namnet ZWN. Hon har skrivit 6 berättelser i genren Harry Potter varav några 

är på engelska och några på svenska.  

Den första berättelsen som lästs har titeln Svindlande tankar
68

 och har beteckningen Gene-

ral med Hermione i huvudrollen. Historien publicerades första gången den 18 mars 2007 men 

har ännu inte slutförts. Skribenten är mycket självkritisk och har i inledningen skrivit att hon 

inte var nöjd och därför jobbar på att skriva om alla kapitel innan hon slutför berättelsen. 

 Historien har 17 kapitel men nu har alla av den gamla berättelsen tagits bort och kvar finns 

enbart de nypublicerade och omarbetade kapitlen som i dagsläget är 5 st.
69

  

Berättelsen utspelar sig på Hogwarts och skribenten ber läsaren att bortse från Rowlings 

sista bok om Harry Potter. Berättelsen handlar om Hermione som genom en trolldryck får 

                                                
65 http://www.fanfiction.net/s/5532578/1/Varje_hjarta_har_sin_hemlighet Läst 27/11-09  
66 http://www.fanfiction.net/s/5532578/1/Varje_hjarta_har_sin_hemlighet Läst 27/11-09  
67 http://www.fanfiction.net/r/5532578/ Läst 27/11-09 
68 http://www.fanfiction.net/s/3446607/1/Svindlande_tankar Läst 27/11-09  
69 14/12-09 

http://www.fanfiction.net/s/5532578/1/Varje_hjarta_har_sin_hemlighet
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förmågan att höra andras tankar. Idén är bra och berättelsen är underhållande. Dock förstörs 

den av det bitvis barnsliga språket. Det är en hel del fula ord som ”subba” med i texten och 

karaktärerna räcker ut tungan aningens ofta. Texten har fått 117 kommentarer och nästan alla 

är positiva och berömmer skribentens idé och förmåga att skriva. Några av de sista kommen-

tarerna är aningens bitska, men enbart av anledningen att skribenten inte publicerat kapitel så 

ofta som hon lovat. Några som kommenterat säger sig vara mycket besvikna på skribenten 

och kommer därför inte att läsa hennes texter igen. Läsaren vid namn devilofnight har publi-

cerat en mycket lång kommentar med sin kritik:   

 

Nu har det gått en månad, alltså bara så du vet... Det är inte så att jag stirrar argt på 

datorn nu och önskar att din skärm ska smälta när du ser det här eller något, men jag 

tänkte bara att du kanske behöver någon som upplyser dig om läget ...[…] har man 

lite press på sig, så känner man kanske att nu måste man sätta igång. Men aa, ... nej, 

jag har inget mer att säga nu.70 

 

De uppdaterade kapitlen
71

 skiljer sig en hel del språkmässigt från de tidigare publicerade 

och känns mer genomtänkta. Det är något mindre stavfel i texten och den är redigerad på så 

vis att ord som ”subba” nu är borttagna och texten känns överlag mer seriöst skriven.   

Den andra berättelsen skriven av ZWN heter Fifty/Fifty
72

 och är skriven på engelska. Skri-

benten har kategoriserat den som en kärlekshistoria och den är en så kallad One shot, vilket 

innebär att berättelsen endast kommer vara ett kapitel lång och i inledningen går det att läsa 

kommentaren: “I own the plot, not the characters (or the profit)”.
73

 

 

                                                
70 http://www.fanfiction.net/r/3446607/ Läst 27/11-09 
71 http://www.fanfiction.net/s/3446607/1/Svindlande_tankar Läst 14/12-09  
72 http://www.fanfiction.net/s/3827294/1/FiftyFifty Läst 2/12-09 
73 http://www.fanfiction.net/s/3827294/1/FiftyFifty 20/12-09  
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Bild: Inledningen till Fifty/Fifty. 

 

Berättelsen handlar om Harry Potters föräldrar och hur Lilly talar om för James att de skall 

ha barn. En söt historia som tycks gå hem hos läsarna då de 43 kommentarerna är mycket 

positiva och de flesta som läst tycks gilla historien. Berättelsen har fått lite påbackning på 

grammatikfel, vilket skribenten har efterlyst. Läsaren The Fiffth Marauder har skrivit: ” Aw. 

that was so cute! I loved it! =) What a different and unique way of telling him. GREAT JOB!! 

=) And yeah, you had some grammar mistakes, but not flaming! I reallt really liked it”
74

. 

 

7.3 LoonyLover 

Den tredje skribenten som undersökts kallar sig för LoonyLover
75

 och skriver i sin presenta-

tion att hon heter Josephine, är 19 år och bor i Stockholm. Skribenten har varit medlem sedan 

den 22 november 2007 och är en så kallad Beta Reader vilket är intressant att ha i åtanke vid 

läsning av hennes texter då en Beta Reader frivilligt hjälper andra med stavning och gramma-

tik med mera. Det intressanta här är om LoonyLover själv gör många språkfel. 

                                                
74 http://www.fanfiction.net/r/3827294/0/2/ 2/12-09 
75 http://www.fanfiction.net/u/1427110/LoonyLover Läst 5/12-09 
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Den första texten som undersökts heter Åren där emellan 2,
76

 är 4 kapitel lång och slutförd. 

Del 2 är vald framför del 1 då den är slutförd och del 1 består av 45 kapitel och fortfarande är 

ett pågående projekt. Del 2 beskrivs av författaren som ett drama om Harry och Ginny och 

handlar om den perioden i deras liv då de upptäcker att de väntar sitt första barn. 

 

 

Bild: Inledningen till Åren där emellan 2. 

 

Berättelsen är bra skriven och har ett flyt som gör att den är lätt att läsa. Denna text har fått 

11 kommentarer och de första 10 är mycket positiva och berömmer texten. Den sista kom-

mentaren går igenom kapitel för kapitel och visar de exakta språkfelen som finns, stavfel och 

grammatik, samt hur det skall vara. Kommentaren innehåller även en del beröm för texten 

med speciella situationer som fångat läsarens intresse extra mycket. Det är inte konstruktiv 

kritik utan felen visas med rättningar efteråt. Läsaren som kommenterat kallar sig för caroli-

neflickan och skriver bland annat:  

 

för att vara mugglarfödda – mugglarfödd  

Frågan var rent retoriskt – retorisk 

”Mrs Weasley följde efter dem, för lämnade den lilla familjen ifred.” – Det är något 

som inte stämmer i slutet av meningen. Kommatecknet och ”för” kan enkelt ersättas 

med ett ”och”.  

                                                
76 http://www.fanfiction.net/s/3986155/1/Aren_dar_emellan_2 Läst 5/12-09  
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Det var en bra historia och det var en himla tur att det slutade bra med alltihop! Ja, 

vad väntar nu? Jo, Åren där emellan 3!77 

 

Skribenten har även skrivit en berättelse vid namn Åren där emellan 3, 
78

 som inte är slut-

förd ännu. Denna berättelse har beteckningen drama och fokuserar på Ron och Hermione och 

hur deras liv ser ut de åren som Rowling ej har beskrivit i sin sista bok om Harry Potter. Även 

denna berättelse är bra skriven med en tydlig röd tråd och har fått positiva kommentarer. Lä-

saren som kommenterat stavning och grammatik på skribentes del två av denna berättelse har 

även gjort samma sak på denna. Denna läsare kallar sig som tidigare nämnts för carolineflick-

an
79

 och skriver i sin presentation att hon läser till gymnasielärare i svenska och historia. Hon 

har även denna gång gått igenom textens alla kapitel och rättat de fel hon hittat.  

  

7.4 Jo-B Lovegood 

Denna skribent beskriver sig själv som en 15-årig tjej från Sverige vid namn Johanna och 

skriver i sin presentation att: ” Harry/Draco (OMG!! Favoriten jag skriver mest om... Ni skul-

le se bilder jag gjort på dem XD)”.
80

. Skribenten har varit medlem på Internetsidan sedan den 

17 augusti 2009 och har skrivit en färdig berättelse inom kategorin slash med Harry Potter och 

ärkefienden Draco Malfoy vid namn Kärlek gör ont
81

 som har fått 20 kommentarer. Skriben-

ten jobbar även på en uppföljare till denna berättelse. Berättelsen Kärlek gör ont är som 

nämnt en slash fiction där Harry Potter har ett förhållande med sin, enligt J. K. Rowling, ärke-

fiende Draco Malfoy. Berättelsen är 10 kapitel lång och har egentligen inte mycket till hand-

ling förutom att Draco vill berätta för alla på skolan att de har ett förhållande medan Harry 

inte vet hur han skall kunna avslöja det för sina två bästa vänner.  

 

                                                
77 http://www.fanfiction.net/r/3986155/ 5/12-09 
78 http://www.fanfiction.net/s/4105643/1/Aren_dar_emellan_3 Läst 5/12-09  
79 http://www.fanfiction.net/u/1407726/carolineflickan 14/12-09  
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Bild: Kapitel 2 av Kärleken gör ont. 

 

Kommentarerna som texten har fått är positiva och många tycks vara lite förvånade över 

att de tyckte om berättelsen då de skriver att de oftast inte gillar slash. En kommentar beröm-

mer skribentens förmåga att fånga Rowlings känsla hos karaktärerna. Läsaren Daaro Moltor 

skriver att:  

 

Oo... this doesn't sound too good... Eh... en liten dum cliff-hanger här, tycker du 

inte? ;) Vad sägs om att nästa kapitel kommer väldigt snart...? XD 

 

Jag är en smula förvånad över att jag tyckte så bra om den här - jag brukar aldrig 

läsa om när de redan är ihop, bara hur det blir det. Men... jag kom in på den här... 

och fastnade. Jag måste säga att den är helt klart värd att läsa! Good job!82 

 

Skribenten har även fått kommentaren: ” o jättebra fortsätt, men tänk på raitingen! (stavas det 

så? sak samma)”
83

 av läsaren Angelofmorning.  

 

7.5 Bottle of Curry 

Denna skribent kallar sig själv för Mr Curry men har ingen ingående presentation om sig själv 

utan det som går att utläsa är att skribenten valt att skriva på svenska då han/hon inte är sär-

skilt bra på engelska. Skribenten har skrivit 5 berättelser varav den ena är en Harry Potter be-

                                                
82 http://www.fanfiction.net/r/5317184/  16/12-09 
83 http://www.fanfiction.net/r/5317184/0/2/ 20/12-09 
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rättelse inom kategorin slash med titeln Pages in My Book.
84

 Berättelsen har av skribenten fått 

beteckningen T vilket innebär att den innehåller material som ej är lämpligt för barn. Det är en 

kärlekshistoria om Draco och Harry skriven ur Dracos perspektiv och handlar om hur Draco 

brottas med sina känslor för Harry som mot slutet utvecklas till en kärleksrelation mellan de 

båda. 

 

 

Bild: Kapitel 2 av Pages in My Book. 

 

 Berättelsen har fått 34 kommentarer varav alla positiva.  Jo-B Lovegood har kommenterat 

denna text och skriver att: ”Den va jättebra!! Jättegullig!! Gör fler, snälla(3”
85

 medan läsaren 

TheFaceOfHeaven skrivit: ” åh.. blev helt gråtfärdig av slutet <3 underbart!”.
86
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8. Analys av texter 

I denna uppsats används en textanalys som metod vid läsning av ett antal utvalda skribenters 

fan fictiontexter på Internetsidan fanfiction.net. Detta för att ordentligt kunna undersöka de 

texter som lästs på djupet och med hjälp av litteraturteorier få fram svar på frågeställningarna 

om hur samspelet mellan läsare och skribenter ser ut samt vilka oskrivna regler som finns.  

Det första som kan konstateras vid en analys av både kortare delar och hela texter är att det 

skriftspråk som används i texterna ofta innehåller mycket stavfel och grammatikfel vilket inte 

hade accepterats inom exempelvis skolan som är en stor del av de ungas vardag, men som 

inom detta forum inte har någon som helst betydelse mer än vänliga rättningar från läsare. Att 

kunna skriva en text som tilltalar läsare handlar här inte om ett korrekt språkbruk utan snarare 

om ett bra innehåll som lockar läsare och fångar deras intresse. Att skribenterna lyckas fånga 

den känsla som upplevs vid läsning av originalverken ges även det positiv respons från läsare.     

En annan viktig aspekt att fundera över vid en analys av samspelet är vem som läser dessa 

texter. Min åsikt är att texterna bara blir lästa av just fans då det krävs ett intresse för original-

verket för att kunna ta till sig allt det skrivs om. Det är svårt att helt förstå sig på J. K. Row-

lings värld om originalverken inte lästs eller setts på film, och utan ett intresse för fan fiction 

har jag svårt att tro att någon frivilligt väljer att söka upp och läsa dessa texter. Intresset kan 

dock variera i fascination för denna värld som finns på Internet, vilket återfinns hos det fåtal 

aktiva forskare som finns inom området, till ett genuint intresse. Är läsaren inte insatt i de 

koder som hör till Harry Potter världen kan det även uppstå svårigheter i tolkningen av texter-

na.  

Personlig identitet är även en viktig aspekt som Jenkins nämner då skribenter av fan fiction 

skapar sig en identitet genom sina olika texter, exempelvis då de väljer att skriva om saker de 

har ett intresse för. Några skribenter föredrar att skriva kärleksberättelser medan andra skriver 

om vänskap eller krig. Att det finns olika intressen hos skribenterna är uppenbart.  

Jo-B Lovegodd och M1KAELA skriver i sina presentationer om sina specifika intressen 

för Harry Potter och dess karaktärer som J. K. Rowling skapat.  

I en analys av fan fictiontexter är det av intresse att se till de oskrivna regler som finns och 

vilka dessa är. Det som har framkommit genom en läsning av de utvalda skribenternas presen-

tation av sig själva, deras texter samt kommentarer är att det är viktigt att bedöma sin text 

korrekt samt ge den rätt markeringar. 

 Dessa markeringar för texten som är kategori och rating är det läsaren först ser då texten 

öppnas upp på en ny sida. Skribenterna har även valet att skriva någon kommentar om sin text 
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och några av dem skriver en så kallad ”disclaimer” där de ger upphovsrätten till J. K. Row-

ling, bortsett från egen påhittad handling eller karaktärer. ZWN skriver i inledningen till sin 

berättelse Fifty/Fifty att: “I own the plot, not the characters (or the profit)”.
87

  

Tidigare nämnda ZWN har i varje kapitel skrivit som förklaring innan texten läses om hur 

dålig hon är på att skriva, vilket förstör texten mycket för mig som läsare. Detta är delvis bort-

taget i den nyskrivna versionen av texten. Gemensamt för varje skribent är dock en vädjan till 

läsare att kommentera deras texter och slutsatsen är att det är viktigt för dessa skribenter att 

någon läser och kommenterar det de publicerat. Detta kan kopplas till tidigare nämnda littera-

turteori då det anses att en text får mening och betydelse genom respons från andra.  

Här är det även intressant att lyfta det faktum att dessa ungdomar valt att skriva sina texter 

i detta forum och frågor om varför kan ställas. Är det så att vuxenvärlden inte är tillräckligt 

accepterande gentemot de ungas kreativitet eller handlar det om, det som tidigare nämnts, att 

upphovsrätten blir ifrågasatt och bestridd.  

Det är även intressant att det finns en typ av hierarki inom denna värld då Betaläsare kan, 

vid önskemål från skribent, gå in och läsa texterna för att rätta dem innan de publiceras. Dessa 

Betaläsare får en viss status som deltagare av dessa forum då de kan hjälpa skribenterna med 

förbättringar av texter innan de publiceras. Övrig hjälp som erbjuds är, som tidigare nämnts, 

enbart vänliga läsare som vill hjälpa skribenterna med att förbättra sina texter genom att ge 

positiv feedback. 

     Jag vill även lyfta att fan fiction är en produkt av den Internetkultur som finns idag med att 

publicera sig själv och olika verk på Internet. Det är som tidigare påpekats, mycket enkelt att 

publicera sig på Internet idag genom det som kallas för Internet 2.0 och som innebär att det är 

mycket enkelt att bidra till det som pågår på Internet. Tidigare nämnda Jenkins har också be-

lyst vikten i att bidra till den egna kulturen som hos fans kan innebära en producering av nå-

got eget. Det är intressant att se hur dessa texter accepteras av alla inom denna fandom oavsett 

språkliga fel.   

Förutom de strukturella regler som tycks finnas inom denna specifika fandom, titel på tex-

ten, rätt markeringar samt vädjan om respons tycks det vara viktigt att man som skribent full-

följer sina projekt. Många av de kommentarer som skrivs till varje text har förutom den posi-

tiva responsen om att det är väldigt bra, ofta en vädjan till skribenten om att skriva mer. Detta 

är av intresse då det är både skribenterna som vädjar om kommentarer på sina texter och lä-

sarna som ber om fler kapitel eller berättelser. ZWN har fått en del kritik då hon inte höll sitt 
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löfte med att publicera kapitel till sin berättelse så ofta som utlovat. Det tycks vara en sorts 

”synd” att låta en text dö ut innan den skrivits klart då läsarna förlorar viss respekt för skri-

benten och några uttrycker även sitt missnöje i kommentarerna till texterna som tidigare 

nämnts.  

I en analys av de utvalda skribenterna och deras texter kan slutsatser dras om att det är vik-

tigt att textens titel och av skribenten valda markeringar hänger ihop med texten. Det är även 

viktigt att varje kapitel känns logiskt och flertalet av dessa skribenter använder sig gärna av 

någon form av cliffhanger inför nästan varje kapitel. Detta för att behålla läsarnas intresse. 

Alla de texter som har lästs håller sig till en röd tråd rakt igenom och dess titlar känns genom-

tänkta och relevanta. Det är texter som är lätta att läsa och som samtidigt fångar ett intresse 

till fortsatt läsning.  

Fan fiction representerar en social del av världen genom sitt samspel mellan de olika aktö-

rerna som existerar inom en fandom, skribenter och läsare. Det är ytterligare en del av vår 

kultur idag att publicera sig på Internet och jag anser att det är en bild av dagens samhälle. 

Dels genom att det idag är lätt att publicera texter med mera men också på grund av det 

stängda klimatet som finns inom vuxenvärlden där det inte är okej att kopiera delar av någon 

annans idéer eller skriva om vad som helst. Fan fiction kan ses som en sorts protest mot det 

vuxna idealet.  
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9. Slutsatser      

I denna undersökning som gjorts har fokus varit fan fictiontexter och responsen som givits 

texterna för att få en inblick i det samspel som finns mellan läsare och skribenter samt de 

oskrivna regler som finns inom en specifik fandom. De slutsatser som kan göras är att det är 

mycket viktigt som skribent att: 

 

 Sätta tydliga markeringar på sina texter i form av ratings och kategori. 

Att sätta tydliga markeringar på sina texter är inget krav från fanfiction.net utan fram-

kommer i de kommentarer som lämnats av läsare. Vissa anser att det är för hög rating 

eller för låg och det är viktigt att poängtera vilken kategori texten tillhör för att ge en 

indikation om vad texten handlar om och hur mycket av originalverket som används i 

berättelsen.  

 Respektera sina läsare genom att hålla de löften som ges. 

Det har framkommit i läsningen av de olika texterna och dess kommentarer att läsare 

kan bli mycket besvikna på skribenterna om de inte fullföljer de projekt de lovat att 

skriva klart. 

 Respektera övriga skribenter och deras texter. 

Att respektera andra kan kännas som något självklart med det jag syftar på här är 

främst att det inte förekommer någon som helst kritik mot de språkliga fel som finns i 

skribenternas texter. Istället är det uppmuntrande kommentarer där det kan vara infli-

kat något kort om ett stavfel som läsaren upptäckt. Dock är de noga med att påpeka 

hur bra texten är i alla fall. 

 Hålla sig till de oskrivna regler som finns inom den specifika fandomen. 

Även denna slutsats kan ses som något självklart men jag anser att det ändå bör näm-

nas då jag är av den åsikten att dessa enorma forum inte skulle kunna fungera så bra 

som de gör idag om inte de oskrivna reglerna följdes.  
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10. Diskussion 

För att kunna läsa dessa skribenters texter har det först krävts en inblick i vad fandom är för 

något och vidare, vad fan fiction egentligen är. Detta har jag tagit reda på genom läsning av 

ett antal forskares verk om fan fiction, vilket är en ganska begränsad läsning då fan fiction 

inte tycks ha undersökts under någon längre period eller mer djupgående. Som tidigare 

nämnts kan detta bero på att fan fiction är en värld skapad av fans för fans, vilket gör att det är 

svårt att förstå sig på hur denna värld är uppbyggd och fungerar om inte ett intresse finns. För 

att sedan kunna förstå de texter som är publicerade krävs även en förståelse för originalverket. 

Detta är anledningen till att jag valde just Harry Potter kategorin, då jag själv läst böckerna ett 

antal gånger och känner mig hemma i den värld som skapats av J. K. Rowling. De texter som 

jag läst på fanfiction.net hade säkerligen gått att läsa och förstå utan någon djupare kunskap 

om originalverken men många detaljer hade då blivit förlorade.  

Något som har fångat mig i dessa skribenters texter är hur de alla har lyckats fånga känslan 

hos karaktärerna som återfinns i originalen även om deras berättelser i övrigt inte följer böck-

erna. Det är för mig svårt att förklara eller visa exakt hur detta ser ut i de lästa texterna utan 

handlar mer om att den känsla jag haft för karaktärerna när jag läst originalverken varit den 

samma vid läsning av dessa texter.  

Jag förundras även över dessa unga skribenters kreativitet och förmåga att skriva på ett 

mycket fängslande sätt, trots stavfel och grammatiska problem som här är helt okej. Det går 

inte att låta bli att fundera över huruvida dessa skribenter skulle utvecklas som skribenter om 

de fick chansen att göra det de vill i skolan då min personliga erfarenhet är att inte allt accep-

teras inom skolvärlden. En enorm potential finns hos dessa skribenter och fick de lära sig en 

språklig struktur på ett intressant sätt hade de med största säkerhet kunnat utvecklas enormt 

som skribenter. Det är också intressant att se hur texter producerade i en fandom blir mottagna 

av likasinnade fans och vilken interaktion som finns mellan skribenter och läsare. Hur det 

uppstår en gemenskap och hur alla stöttar och uppmuntrar varandra.  

Jag har tidigare berättat om flickan Heather som började skriva och utvecklade sin förmåga 

genom just fan fiction och om skolklassen som forskaren Dyson följde under en period. Det är 

enligt mig svårt att blunda för de positiva aspekter som finns i att låta unga få skriva om något 

de har ett brinnande intresse för. För mig väcks frågan om huruvida fan fiction skulle kunna 

nyttjas i den mera traditionella undervisningen som ofta baserar på en kursbok.  

Den struktur som existerar inom denna fandom är att det finns oskrivna regler inom fan 

fiction som skall följas när det gäller publicering. Skribenterna kan förändra sina berättelser 

http://www.fanfiction.net/
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från originalen så mycket som de vill, så länge de är noga med att tydligt markera detta. Det 

är också viktigt att skribenterna fullföljer sina projekt då hängivna läsare tycks bli mycket 

besvikna när en text inte slutförs. Att få respekt av sina läsare och att respektera dem anser jag 

också vara viktigt inom denna värld vilket går att se då skribenter ofta tackar sina läsare för 

fina kommentarer och läsare uppmuntrar och berömmer skribenterna. Några skribenter bekla-

gar sig över att läxor och skola tar tid men får då uppmuntrande kommentarer från läsare om 

att kämpa på och inte ge upp sitt skrivande. Det finns en känsla av kamratskap inom denna 

fandom. Den sociala gemenskapen som uppstår är för mig mycket fascinerande och ger en 

bild av vårt samhälle idag där tekniken ofta tar över.   

Fan fictionvärlden är bara en del av all produktion som finns från så kallade fans, men det 

är en fascinerande värld med potential och mycket möjligheter till kreativt skapande för alla 

med ett brinnande intresse. Ytterligare undersökningar av genren och djupgående intervjuer 

med skribenter är något jag tror skulle vara mycket givande för framtida forskning inom fan 

fiction.  
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