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Fanfiction är en omtvistad litterär genre vars författare och läsare bildar en stark 

gemenskap, framförallt över internet. I den här uppsatsen undersöks hur fans till tv-

serien Sherlock använder sig av fanfiction för att sprida berättelser mellan varandra, 
hur deras passion för fandomet gör att  de bildar en speciell  gemenskap, samt på 

vilka sätt  man kan se  deras  nätbaserade plattformar som olika narrativa världar. 

Genom att intervjua människor som ägnar sig åt Sherlock-fanfiction på olika sätt samt 

titta på hur deras kommunikation ser ut på de olika internetsidor de använder sig av, 

undersöks  deras  relation  till  varandra  och  hur  man  kan  se  fanfiction  som  en 
berättelseform  nära  den  mer  traditionella.  Resultatet  visar  att  fansen  gemensamt 

besitter stor intertextuell kompetens och att de genom sina berättelser rör sig genom 

flera narrativa världar, samt att deras gemenskap kan beskrivas utifrån begreppet 

community of practice. 
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1. Inledning 
Introduktion 
Fanfiction är en relativt ny form av berättelse, men ser ut som berättelser alltid har 
gjort: som en blandning av andra berättelser, med inspiration från vad andra tidigare 

berättat. Fanfictiongenrens själva utgångspunkt är att dess verk hämtar världar och 

karaktärer  från  andra,  etablerade  berättelser,  men  istället  för  att  enbart  hämta 

inspiration från andra innebär fanfiction att själva berättelsen utspelar sig i en värld 

författaren inte själv skapat. 

Innan internets intåg i våra liv spreds i fanficens begynnelse olika fanzines med Star 

Trek-fanfiction, och efter det har det bara fortsatt. Denna ständigt omtvistade form av 

litteratur har genom åren fått utstå mycket spott och spe från både författare och 

skapare av ursprungsverken, och från andra fans. Åsikterna går isär. Författaren Neil 
Gaiman har till  exempel sagt att  han inte har något emot fanfiction så länge inte 

någon annan tjänar pengar på hans karaktärer, och att ”it’s a good place to write 

while  you’ve  still  got  training  wheels  on  -  someone  else’s  character  or 

worlds” (Gaiman 2002). Andra, som Anne Rice och George R. R. Martin, har sagt att 

de  inte  vill  att  fans  skriver  fanfiction  baserat  på  deras  verk,  och  mötts  av 
kritikstormar från fans som resultat. 

Fanfiction  kan  skrivas  om  allt:  böcker,  filmer,  tv-serier,  tv-spel,  idrottsstjärnor, 

rockband...  Erin  Gloria  Ryan (2012),  skribent  på  den feministiska  bloggen Jezebel, 

beskriver det såhär: ”If you can dream it, someone has written dirty fanfiction about 
it.” Fanfictiongenren svämmar nämligen över av barnförbjudna alster, vilket ofta är 

anledningen  till  att  många  copyrightinnehavare  skruvar  på  sig  när  fanfiction 

kommer på tal. I en tv-soffa för ett par år sedan fick den brittiska programledaren 

Caitlin Moran de två stjärnorna i  tv-serien Sherlock,  Martin Freeman och Benedict 

Cumberbatch, att läsa upp scener ur en erotisk fanfic om deras karaktärer som hon 
hittat på internet. Inte nog med att det var uppenbart pinsamt för alla inblandade, 

Moran möttes dessutom av en nätstorm av väldigt upprörda fans som kände sig 

förödmjukade av att deras verk använts på det sättet (Romano 2013). 

Oavsett  vilket  fandom det  rör  sig  om är  dess  fans  såklart  en väldigt  stark kraft, 
eftersom originalverket inte hade kunnat fortsätta om inte folk tittade på serien, läste 
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böckerna eller gick på konserterna. Man skulle dessutom kunna argumentera för att 

tv-serien Sherlock är en form av fanfiction i tv-serieform på originalverken, liksom 

alla  andra  adaptioner  av  Sherlock  Holmes  är  versioner  av  originalet.  Men  i 

fanfictionformens natur ligger det  fanbaserade och det  fria skapandet,  något som 

skiljer det från den mer kommersiella form som tv-serier och filmer har. E. L. James 
Fifty Shades of Grey slutade vara Twilight-fanfiction i den stund hon bytte namn på 

karaktärerna  och  började  tjäna  pengar  på  något  som  ligger  ganska  långt  från 

Stephenie  Meyers  Twilight-serie,  men  var  gränsen  går  är  inte  alltid  lätt  att  säga. 

Franscesca Coppa menar till exempel i sin artikel ”Writing Bodies in Space. Media 

Fan  Fiction  as  Theatrical  Performance”  (2011)  att  ”it  is  only  when  storytelling 
becomes  industrialized  [...]  that  fan  fiction  begins  to  make  sense  as  a 

category”  (2011:219).  Fanfiction  är  enligt  henne  en  kategori  skild  från  den 

"industrialiserade"  litteraturmarknaden  –   en  genre  friställd  från  ekonomiskt 

vinstintresse.

Syfte och problemställning 
Syftet med denna uppsats är att med en folkloristisk utgångspunkt undersöka hur 
fans till tv-serien Sherlock gemensamt skapar egna berättelser om karaktärerna John 

och  Sherlock  (ofta  benämnt  Johnlock  av  fansen),  och  hur  dessa  berättelser  sprids 

intertextuellt och genom internet. Jag kommer också undersöka på vilket sätt man 

kan tolka dessa texters plats på internet och se hur texternas författare och läsare rör 

sig på dessa platser online. 

Frågeställningar 
- Hur visar sig gemenskapen mellan de fans som läser och skriver Johnlock-fanfiction?
- Vilka intertextuella praktiker använder sig fansen av för att berätta om John och 

Sherlock?

- Mellan  vilka  narrativa  världar  rör  sig  fansen  när  de  berättar  om  Sherlock  på 

internet?

Sherlock 
Sherlock är en brittisk tv-serie skapad av Steven Moffat och Mark Gatiss, som hade 
premiär på BBC under 2010. I skrivande stund har det kommit tio avsnitt av Sherlock, 

uppdelade på tre säsonger och ett sju minuter långt mellanavsnitt släppt på internet. 

Precis  som  Arthur  Conan  Doyles  originaldetektiv  bor  denne  Sherlock  Holmes  i 
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London på 221B Baker Street, fast tiden är 2010-tal och inte sent 1800-tal. Serien tar 

sin början ur den förtidspensionerade arméläkaren John Watsons perspektiv, då han 

under  hastiga  omständigheter  kommer  att  dela  en  lägenhet  med  den  mystiske 

Sherlock Holmes.

John  Watson  är  snart  en  del  av  Sherlocks  liv  som  ”konsulterande  detektiv”  åt 

Scotland Yard, och John blir varse den oförutsägbara tillvaro det innebär att leva med 

Sherlock. Han lär även känna Sherlocks äldre bror Mycroft, och hamnar mitt i den 

spända relationen mellan de två bröderna. Första säsongen fokuserar framförallt på 

Sherlocks  och  Johns  vänskap  och  avsnitten  tar  inspiration  från  många  av 
originalberättelserna om Sherlock Holmes, och avslutas med att Sherlocks nemesis 

Moriarty syns för första gången. Andra säsongen börjar med att Moriarty kommer 

undan  med  ett  löfte  om  att  återvända,  och  säsongen  fokuserar  i  stort  på 

uppbyggnaden till  Sherlocks ”sista” möte med Moriarty. I upplösningen av andra 

säsongens sista avsnitt  driver Moriarty Sherlock till  att  ta sitt  eget liv inför Johns 
ögon. Säsongen avslutas med att John och Mrs Hudson, deras hyresvärd, står vid 

Sherlocks grav – men en bit därifrån står den levande Sherlock dold och iakttar dem.

Den tredje säsongen, som hade premiär i januari 2014, fokuserar på Johns och de 

övriga karaktärernas liv två år efter Sherlocks ”död”, där John precis ska fria till sin 
flickvän  Mary.  Då  gör  Sherlock  sin  entré,  vilket  såklart  är  upprörande  för  alla 

inblandade, framförallt för John Watson. Säsongen handlar i mångt och mycket om 

att de återuppbygger sin relation, och om den nye superskurken i serien, Magnussen. 

I säsongens avslutning ska Sherlock precis bli skickad på utlandstjänst som infiltratör 
(där han förmodligen kommer bli dödad)  som straff efter att han dödat Magnussen 

för att rädda John och Mary – men hans plan vänder när Moriarty än en gång hotar 

England. Den fjärde säsongen spelas in under 2015, och ett ”julspecialavsnitt” sänds i 

Sverige i slutet av januari 2016.

Slashfiction 
Slashfiction är en gren av fanfictionrörelsen som har för vana att para ihop ("shippa") 

två  eller  flera  karaktärer  av  samma  kön  med  varandra,  även  om  detta  inte 

förekommer i det verk man skriver fanfiction om. Slash förekommer även i andra 
former, till exempel i så kallad fan art. Enligt Sara Gwenllian Jones (2002:117-118) har 
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mycket  av  forskningen  om  fandoms  kommit  fram  till  att  slashfiction  vill 

omförhandla  mansrollen  i  berättelser  genom  att  tilldela  män  roller  som  kvinnor 

traditionellt sett har haft, och att leka med synen på sexualitet hos män. I tv-serien 

Sherlock  handlar  den  allra  största  delen  av  fandomets  slashfiction  om  relationen 

mellan John och Sherlock (Johnlock), men flera av mina informanter ägnar sig även åt 
andra  pairings  mellan  män  i  serien.  Het-pairings  (att  para  ihop  karaktärer  i 

heterosexuella relationer) är mer sällsynta i Sherlock-fandomet – det finns helt enkelt 

inte särskilt många kvinnliga karaktärer i serien.

Tidigare forskning 
Innan Mark Gatiss och Steven Moffat lade grunden till det som sedan blev tv-serien 

Sherlock,  och innan skådespelaren Robert  Downey Jr.  axlade rollen som Holmes i 

Hollywoods filmatisering från 2009, fanns det såklart människor som ägnade sig åt 

att vara fans till Arthur Conan Doyles skapelse. På svenska har detta behandlats i 
Mattias Boströms bok Från Holmes till  Sherlock (2013) där han går igenom figuren 

Sherlock Holmes resa från skapandet till nutid, och vad den resan inneburit både för 

karaktärerna och för fansen. 

Inom  forskningsfältet  ”participatory  fandom”,  deltagande  fankultur,  är  det 
framförallt  media-  och  kommunikationsforskaren  Henry  Jenkins  som  varit  mest 

aktiv när det gäller fokus på slashfiction. Hans bok Textual Poachers – Television Fans 

and  Participatory  Culture  (1992)  ger,  trots  att  den  skrevs  innan  internets  breda 

genomslag  i  samhället,  många  intressanta  infallsvinklar  på  slashfiction  och  på 

fankultur  i  övrigt.  Jenkins  har  även  skrivit  flera  andra  böcker  om  deltagande 
fankultur, bland annat Convergence Culture: Where New and Old Media Collide (2008) 

där  han  utvecklar  sina  tankar  om fanfiction  i  ljuset  av  den  nya  medieform som 

internet har inneburit. 

I  antologin  The  Fanfiction  Studies  Reader  (2011)  har  Karen  Hellekson  och  Kristina 
Busse samlat och kortat ner viktiga texter för fanstudier, med ett fokus på fanfiction. 

Här sammanfattas egentligen den största delen av de studier som förts på fanfiction, 

och  ger  en  övergripande  bild  av  hur  fältet  ser  ut.  Här  ingår  Henry  Jenkins 

tillsammans med till exempel Roberta Pearson (1997) som går igenom hur Sherlock-

fandomet och dess fanfiction har förändrats från Arthur Conan Doyles dagar fram 
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till 90-talet – likt Jenkins menar Pearson att vissa delar av fanfictionrörelsen knappt 

förändrats medan vissa förändrats i stor grad tack vare teknikens omvandling. 

Lynn Zubernis  och Katherine Larsen har  skrivit  boken Fandom At The  Crossroads: 

Celebration,  Shame  and  Fan/Producer  Relationships  (2012)  som undersöker  fandomet 
kring tv-serien Supernatural. Genom att själva vara fans till tv-serien har Zubernis och 

Larsen försökt minska avståndet mellan fansen och forskningen, och fokuserar på 

flera aspekter av fandomet genom att  prata med både fans och med skapare och 

skådespelare. 

Avgränsning 
Fanfictionvärlden  är  inte  en  avgränsad  rörelse  som  skiljer  sig  från  allt  annat 
fanutövande, utan behöver för att kunna tolkas ses i ett vidare perspektiv. Fansen 

som ägnar sig åt fanfiction rör sig lika hemvant på internetplattformar som Tumblr 

och Facebook som de gör på fanfictionsajten Archive of Our Own (eller AO3 som den 

förkortas till). Men, som journalisten Jack Werner sa när jag rådfrågade honom om 

jag skulle gå till väga när jag gav mig in i att fältarbeta på internet: ”Fanfiction är så 
stort att det behöver en helt egen bok.” Eftersom detta är en kandidatuppsats och 

därför begränsad i sitt omfång är det naturligt att alla aspekter av denna enorma 

fanrörelse inte kommer med. Jag har valt att i denna uppsats fokusera framförallt på 

den folkloristiska aspekten hos fanfiction, eftersom jag sett att detta är en aspekt som 

det inte lagts så mycket fokus på förut – det finns däremot flera studier, som nämnts 
ovan, som fokuserat på slashfiction och på en mer genusvetenskaplig ingång i fältet.

Den  här  uppsatsen  fokuserar  på  fans  som  intresserat  sig  för  den  romantiska 

relationen  mellan  karaktärerna  John  och  Sherlock,  vilket  inbjuder  till  många 

tolkningar som fokuserar på just slashaspekten. Jag har dock snarare valt att inrikta 
mig på hur fansen berättar om dessa karaktärer, och inte på varför de gör det – i 

Sherlock-fandomet är Johnlock den absolut vanligaste pairingen, vilket gjorde att det 

föll sig naturligt att fokusera på denna aspekt av fandomet.  

Eftersom  jag  själv  länge  varit  aktiv  inom  fanfictionrörelsen  hade  jag  i  början  av 
uppsatsens tillkomst en aning om hur enorm rörelsen faktiskt är, och bestämde mig 

därför för att avgränsa min sökning efter informanter till sådana som hade någon 

slags relation till  BBC:s tv-serie  Sherlock.  Detta gjorde jag framförallt  eftersom jag 
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visste att Sherlock gett upphov till mycket slashfiction inom fankretsen, och att jag 

eftersom jag har många bekanta som är aktiva inom Sherlock-fanrörelsen hade hört 

talas om händelsen med Caitlin Moran som nämnts ovan. Jag visste alltså att det 

fanns mycket att ta av och att seriens fans ofta är väldigt aktiva i sina åsikter och i sitt 

fanutövande. 

Teorier och begrepp 
Intertextualitet i fanfiction 
Intertextualitetsbegreppet  kommer  från  början  ur  poststrukturalismen  och  även 

litteraturvetenskapen, och myntades av poststrukturalisten Julia Kristeva i mitten av 
60-talet  (Kristeva  1966).  Hon  tog  avstamp  i  Michail  Bakhtins  tankar  om 

intertextualitet  som  diskursiv  praktik,  och  skriver  att  ”[Intertextuality  is 

an]  ...intersection  of  textual  surfaces”  (Kristeva  1980:64–65).  Med  intertextualitet 

menas kortfattat att texter hör samman i ett nätverk av texter, och inte är fristående 

från varandra.  Även om begreppet  använts  flitigt  av litteraturvetenskapen är  det 
relevant även för folkloristiken. Det har kanske framförallt använts när man talat om 

muntliga berättelser, som antropologen och folkloristen Richard Bauman har använt 

det i sina studier där han tar hjälp av Bakhtin för att visa hur intertextualiteten är 

som en dialog mellan berättelser  (Bauman 2004).  Amy Shuman och Galit  Hasan-

Rokem skriver i sin artikel ”The Poetics of Folklore” (2012) att de flesta folklorister 
nuförtiden  är  överens  om  att  intertextualitet  är  ett  mycket  relevant  begrepp  för 

folkloristiken:  ”Intertexuality  is  not  a  matter  of  the  properties  of  texts  but  of 

proximities and distances among texts” (Shuman & Hasan-Rokem 2012:69). 

Intertextualitet hör nära samman med begreppet genre, som Alf Arvidsson tar upp i 
Folklorens  former  (1999).  Enligt  Arvidsson  är  det  inte  bara  texter  som  kan  ha  ett 

intertextuellt  förhållande, utan genrer hör också samman intertextuellt  (Arvidsson 

1999:196). Texter kan bygga på texter men genrer kan också bygga på andra genrer. 

Begreppet  intertextualitet  kan  användas  i  samband  med  fanfiction  ganska 
oproblematiskt:  per  definition består  fanfiction av texter  baserade på andra verk. 

Men intertextualitet är inte enbart ett begrepp för att beskriva hur texter hör ihop, 

utan  i  folkloristisk  anda  visa  på  samband  mellan  texter  och  andra  former  av 

berättelser.  Tv-serien  Sherlocks  fans  rör  sig  inte  opåverkade  genom  de  olika 

�6



berättelserna  om  Sherlock  och  John,  utan  påverkas  i  hög  grad  av  varandras 

berättelser och av andra fanyttringar på internet. 

Taleworld och Storyrealm 
Folkloristen  Katharine  Young  tar  i  sin  bok  Taleworlds  and  Storyrealms.  The 

Phenomenology of  Narrative (1987) fram en bild av vad hon kallar narrativa världar, 

med vilket  hon  syftar  till  de  världar  som hon menar  att  en  berättelse,  den  som 

berättar och dess åhörare rör sig genom under berättelsens gång. I mitten av dessa 
världar finns Taleworld, den värld där berättelsens händelser utspelar sig. Världen 

utanför den (för Youngs bild kan nästan ses som en lök som skalas) är Storyrealm, 

världen  där  berättelsen  sker  som  performans.  I  Taleworld  sker  händelserna  i 

berättelsen oberoende av vad som händer i Storyrealm – om personen jag berättar 

om befinner  sig  i  rummet,  är  det  inte  samma person  som just  då  befinner  sig  i 
Taleworld. Det yttersta lagret av världar kallar Young för Realm of Conversation, och 

med det menas den ”vanliga” världen, den delen där den som berättar kanske sitter 

och fikar och pratar om annat med den som det berättas för. 

Youngs studier är inriktade på muntliga konversationer, vilket gör den inledningsvis 
lite  haltande i  relation till  den onlinevärld som fans och fanfiction befinner sig i. 

Etnologen Hanna Jansson har  dock använt  sig  av Youngs modell  i  sin  studie  av 

svenska stickbloggar, och menar då att själva stickningen som hennes informanter 

ägnar sig åt enligt Youngs modell skulle ske i den så kallade Realm of the Ordinary, 

men inte enbart gör det eftersom stickningen har så stor del i hur de sedan gestaltar 
den i sina bloggar på internet. Stickningen får därför i Janssons modell vara en del av 

berättelsevärlden samtidigt som den är en del av ”verkligheten” (Jansson 2010b:8-9). 

Jansson för samman olika delar av praktikerna online och överför dem till Youngs 

terminologi: stickbloggarna blir individuella Storyrealms, medan det som berättas på 

stickbloggarna blir  en del  av Taleworld.  Även att  läsa andra stickbloggar blir  för 
Jansson en del av Storyrealm, och Realm of Conversation utgörs av interagerandet 

bloggarna emellan, både online och vid olika träffar (Jansson 2010b:10). 

En fanfic utgör en berättelse på ett helt annat sätt än en stickblogg gör, men därför 

ligger den också närmare Youngs modell för Taleworld. I den här studien kommer 
jag framförallt att ägna mig åt fanfiction som publicerats på fanfictionsidan Archive of 
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Our Own,  eller AO3  som användarna kallar den, och analysera hur en publicerad 

fanfic på denna sida kan belysas med hjälp av Youngs narrativa världar.

Community of practice 
En  community  of  practice  är  en  teori  om  socialt  lärande  som  myntades  av 

socialantroprologen  Jean  Lave  och  medieforskaren  Etienne  Wenger  (1991).  En 

community of practice är enligt dem en gemenskap varigenom människor lär sig av 

varandra, och också en gemenskap som följer vissa specifika ramar för att  kunna 
klassificeras som en community of practice. En community of practice är dock mer än 

människor  som har  kontakt  med  varandra:  den  förutsätter  också  ett  gemensamt 

intresse och en anknytning till den så kallade domänen. Medlemmarna i en community 

of practice behöver inte interagera med varandra varje dag, men de behöver ha någon 

slags  kommunikation  eller  mötesplats  där  de  lär  sig  av  varandra.  De  delar 
erfarenheter och kunskaper och framförallt ägnar de sig åt någonting tillsammans –

 till exempel samlas de (över internet) och skriver fanfiction, ger varandra tips och 

råd, och stöttar varandra genom skrivkramper. Communities of practice finns överallt 

och vi tillhör alla sådana i någon form. Begreppet hjälper oss, menar Wenger (1998a), 

att hitta nya perspektiv på vår tillvaro när vi får hjälpmedel att se bortom de mer 
formella grupperingarna som skolklasser, arbetsplatser och nationer – en community 

of practice har möjligheten att genomsyra dem alla.

Material och metod 
Materialet i  den här studien består av intervjuer, mailintervjuer och observationer 

gjorda  på  de  olika  platser  på  internet  som  fansen  uppehåller  sig  på  och 

kommunicerar  genom med varandra.  I  början av arbetet  efterlyste  jag genom ett 
öppet inlägg på min egen Facebook-sida människor som skulle kunna tänka sig att 

vara med i studien, och fick kontakt med flera Sherlock-fans varav sex bodde för 

långt från Stockholmsområdet för att en muntlig intervju skulle vara praktiskt möjlig 

att  planera in under min uppsatsperiod. De sex skickade jag ut frågelistor till  (se 

Bilaga 2) som de svarade på i varierande textlängd via mail. Tre av dessa intervjuer 
kom sedan till användning i uppsatsen. 

Två av informanterna träffade jag personligen för att intervjua, och den ena av dem, 

som i uppsatsen kallas Chaos, kom jag att basera det mesta av mitt internetbaserade 

fältarbete på. Det var genom Chaos detaljerade och engagerade inblick i hur Sherlock-
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fandomet ser ut på sociala medier som jag fick upp ögonen för andra sidor än AO3 

och FanFiction.net, och hur dessa är sammanlänkade. Det var dessutom genom Chaos 

som jag kom i kontakt med användaren Hubblegleeflower, vars verk och närvaro på 

AO3 analyseras i uppsatsen. Chaos fungerade på så sätt som en så kallad gatekeeper, 

någon som jag använde mig av för att få tillgång till vidare insamling och förståelse 
av material  (jmf Wiklund 2013:41).  Min andra muntliga intervju,  med Malin,  gav 

inblickar på helt andra sätt – hennes inställning till fanfiction skilde sig mycket från 

mina andra informanter, eftersom hon rörde sig mellan flera olika fandoms och inte 

hade  lika  stort  fokus  på  Sherlock.  Intervjun  med  Malin  gav  mig  dock  andra 

perspektiv  på  sätt  att  vara  ett  fan  till  något,  och  trots  att  intervjun  inte  är  så 
närvarande i uppsatsens textmassa gav den mycket bakgrund i arbetet.

I  den  här  uppsatsen  figurerar  framförallt  informanter  som  identifierar  sig  som 

kvinnor. Varför det ser ut så har att göra med den förmodade könsfördelningen hos 

de som ägnar sig åt fanfiction, även om det är svårt att  få fram exakta siffror på 
grund av internets anonymiserande funktion. Under 70-talets fanzinebaserade era i 

fanfictionrörelsen  gjordes  det  en  undersökningar  som visade  att  ungefär  90% av 

fanfictionförfattarna var kvinnor (Jenkins 1992), och Gwenllian Jones hänvisar till en 

undersökning  från  1997  när  hon  menar  att  de  flesta  som  skriver  slash  är 

heterosexuella kvinnor (Gwenllian Jones 2002), men någon säker statistik på att det 
fortfarande  förhåller  sig  så  är  svår  att  hitta.  Mina  informanter  är  alla  av 

uppfattningen att det är mest kvinnor eller icke-binära personer som ägnar sig åt 

fanfiction,  och  väldigt  få  män.  När  jag  genom  min  utökade  bekantskapskrets 

efterlyste  människor  som  var  aktiva  inom  Sherlock-fanfictionrörelsen  fick  jag 

framförallt kontakt med informanter som identifierar sig som kvinnor, och därför ser 
könsfördelningen i uppsatsen ut som den gör. De få män jag kom i kontakt med var 

antingen inte aktiva inom Sherlock-fandomet, eller svarade helt enkelt inte på min 

utskickade frågelista.

I uppsatsen förekommer, förutom de informanter som nämnts ovan, även Fanny, Ida 
och Jenny. Alla som har velat vara anonyma i uppsatsen har fått vara det, och därför 

är de flesta namn fingerade. Både Chaos och Hubblegleeflower har valt att ha en 

variant av eller hela sin internetpersona som namn i den här uppsatsen, eftersom 

namnet  i  sig  enligt  dem  tjänat  som  en  anonymisering.  I  käll-  och 

litteraturförteckningen finns en utförligare redogörelse över mina informanter.
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Att göra mailintervjuer 
Sverker Hyltén-Cavallius tar i artikeln ”Internet och fältarbete” (2011) upp på vilka 
sätt en mailintervju skiljer sig från en traditionell intervju. Till exempel, skriver han, 

har den traditionella intervjun som sker ansikte mot ansikte fördelen av att man kan 

urskilja tonfall och andra samtalsmarkörer som kan vara av vikt för den etnologiska 

undersökningen,  till  exempel  hummanden och hur informanten gestikulerar.  I  en 

mailintervju  får  intervjuaren  istället  förlita  sig  på  att  informanten  är  bra  på  att 
uttrycka  sig  i  internetbaserad  skrift,  med  smileys  och  andra  markörer  (Hyltén-

Cavallius 2011:225). En mailintervju har dock fördelen, som jag också har märkt, att 

jag och informanterna inte behövt pussla i schemat för att kunna träffas under den 

relativt  korta  tidsram  som  utgjort  mitt  materialinsamlande.  Dessutom  är  mina 

informanter  vana  vid  att  uttrycka  sig  i  text  på  internet,  och  flera  av  dem  har 
uttryckligen sagt att de enbart vill vara med i en mailintervju.

Jag har inledningsvis haft kontakt med mina informanter via Facebook, där vi pratat 

över chatt. Därefter har jag antingen skickat min lista med frågor via mail eller direkt 

i chatten, och de har svarat över mail. De flesta har svarat i en bifogad textfil men 
några har också klistrat in sina svar direkt i mailet. I vissa fall har jag velat ställa 

följdfrågor, och har då gjort det över Facebookchatten eftersom jag utgått från mig 

själv och tänkt att ett mail mycket lättare försvinner ur minnet än något som sker på 

Facebook, där de flesta som använder tjänsten i alla fall spenderar någon stund om 

dagen. Hyltén-Cavallius hänvisar till etnologen Anna Johansson som menar att det 
finns en risk att inte få svar på sina följdfrågor eftersom informanten kan se sitt jobb 

som avslutat när hen svarat på den första frågelistan (Hyltén-Cavallius 2011:225), och 

det är detta jag siktat på att undvika. 

Att fältarbeta och observera på internet 
Observationer på internet skiljer sig från observationer gjorda på fysiska platser, och 

det  är  definitivt  svårare  att  göra  ett  urval  när  man  som  i  den  här  studien  har 

begränsat med tid och resurser. Jansson reflekterar över många av dessa aspekter i 
artikeln ”Digitala texter och analoga fältarbetare – internetetnografins metodologiska 

dilemman” (2010a) där hon till exempel tar upp vad det är som påverkar vad för 

material någon som fältarbetar på internet väljer ur alla de valmöjligheter som finns 

där. Bland annat, menar hon, finns det en risk att om man, som jag, går framförallt på 
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de rekommendationer man får av de som är aktiva i ett visst fält, riskerar att enbart 

studera en slags ”elit” (Jansson 2010a:30).  Jag bad till  exempel Chaos om tips på 

bloggar och författare som ägnade sig åt Johnlock, och fick en väldig massa tips där 

Chaos även gav en liten kommentar om varje länk (”det här är en mer ‘militant’ 

blogg”, ”det här är en relativt typisk Johnlock-älskare och ficskrivare” och så vidare). 
Hon frågade mig vad för sorts tips jag ville ha, och menade att eftersom jag skulle 

titta på hennes verk så behövde jag kanske väga upp med någonting ”bra” – det 

slutade med att vi kompromissade och hon gav en massa tips av olika ”kvalitet” för 

att jag skulle kunna välja själv. Men mina val påverkades då såklart ändå av Chaos 

redan gjorda urval.

Att intervjua 
Etnologiska intervjuer är ... ett individbaserat kvalitativt material tillkommet i en specifik 
interaktionsform.  Som  sådant  utgör  de  en  unik  källa  till  kunskap  om  människan 
(Fägerborg 2011:96). 

Så beskriver Eva Fägerborg intervjuns roll i etnologin i Etnologiskt fältarbete (2011). En 

intervju kan berätta mer om vad som försiggår inuti en människa än vad jag skulle 

komma fram till  efter  åratal  av studier av vad den människan skrev på internet. 
Intervjun är central i etnologiska studier eftersom sådana studier oftast är kvalitativa, 

och ägnar sig åt kunskap inhämtat från ett fåtal människor för att gå mer på djupet 

än vad kvantitativa studier tenderar att göra. 

Reflexivitet och etik 
Zubernis och Larsen skriver i Fandoms at the Crossroads (2012) om hur de själva var 

fans till Supernatural men tröttnade på hur dåliga media var på att representera fans 
och deras upplevelser, och att det var delvis därför de bestämde sig för att forska om 

sitt eget fandom. De ville ”explore the fandom from the inside” (2012:8). Min egen 

utgångspunkt är inte riktigt densamma – jag kan inte kalla mig ett Sherlock-fan, även 

om jag uppskattar serien. Men min relation till fanfiction är liknande den Zubernis 

och Larsen har till Supernatural. Precis som flera av mina informanter läser jag mer 
fanfiction än annan skönlitteratur, och kan prata om fördelarna med att ägna sig åt 

fanfiction i timtal. 
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Jag har både läst och skrivit fanfiction sedan jag var ungefär elva år gammal. Det 

innebär  att  jag  både har  ganska stor  inblick  i  fältet  och att  jag  känner  starkt  för 

fanfictionrörelsens fortsatta utveckling och breddning. Till skillnad från författarna 

som nämndes i inledningen är det min privata åsikt att fanfiction bidrar till  ökad 

kreativitet hos de som ägnar sig åt det, och det går inte att förneka att jag valt det här 
ämnet till min uppsats för att jag känner starkt för det. Däremot har jag medvetet valt 

ett fandom som jag själv inte varit aktiv inom, och en del av fanfictiongenren som jag 

själv varken skrivit eller läst särskilt mycket av. Det har därför varit med delvis nya 

öron som jag lyssnat på mina informanter, och det jag har läst har öppnat mina ögon 

för sätt att ägna sig åt ett fandom som jag inte upplevt förut.

Malin Sveningsson, Mia Lövheim och Magnus Bergquist diskuterar i boken Att fånga 

Nätet.  Kvalitativa  metoder  för  Internetforskning  (2003)  hur  man  som  forskare  ska 

förhålla  sig  till  de  forskningsetiska  riktlinjerna  på  den  nyare  arena  som  internet 

innebär. Det kan till exempel vara svårt, menar de, att leva upp till Vetenskapsrådets 
krav på att man ska informera alla berörda av forskningen, eftersom det som sker på 

internet ofta är anonymt och svåröverskådligt. Detta var inledningsvis ett dilemma 

för mig, men efter att ha frågat om den allmänna åsikten på den chatt som Chaos 

bjöd in mig till fick jag reda på att de flesta där skulle ta illa upp om jag analyserade 

deras  fanfiction  utan  att  ha  frågat  först.  De  menade  att  det  var  skillnad  mellan 
fanfiction och en utgiven text. Jansson för ett liknande resonemang i uppsatsen Från 

garn till ord – stickbloggars taktila ting och narrativa världar (2010b) när hon menar att 

stickbloggarna hon studerar är att ses som en ”halvprivat arena” (2010b:20). Det är 

osannolikt att någon som inte är ute efter en specifik sorts fanfiction hamnar på en 

sådan om de inte letar upp den, trots att den finns öppet på internet. Eftersom jag 
hade frågat om lov innan jag gjorde en observerande studie på en fysisk plats med 

liknande villkor valde jag bland annat därför att be om lov hos de fanfictionförfattare 

som används i den här studien.

Disposition 
Uppsatsens analyserande del utgår från mina tre frågeställningar. I det första kapitlet 

ger jag en bakgrund till platserna på internet där fansen rör sig, och härleder dessa 
rörelser och den gemenskap det ger med Lave och Wengers teori om community of 

practice. I det andra kapitlet tittar jag närmare på fansens intertextuella kompetenser 

och  hur  dessa  används,  medvetet  eller  omedvetet,  när  de  sprider  och  skapar 
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berättelser om John och Sherlock. I den sista delen använder jag mig av Katharine 

Youngs begrepp om narrativa världar för att  analysera hur fansen rör sig mellan 

dessa när de läser eller skriver fanfiction.  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2. Gemenskap på Archive of Our 
Own 
Praktiken att para ihop två protagonister av samma kön i fanfiction är inte något 

nytt, som bland annat Sara Gwenllian Jones har visat i sin artikel ”The Sex Lives of 

Cult  Television  Characters”  (2002).  I  den  traditionen  befinner  sig  också  Sherlock 

Holmes och John Watson, i  den form som Mark Gatiss och Steven Moffat skapat 
genom tv-serien Sherlock. Skådespelarna Benedict Cumberbatch, som spelar Sherlock 

Holmes, och Martin Freeman, som spelar John Watson, får stå till grund för den slash 

som mina informanter ägnar sig åt – inte bara i text utan även i bild, med rörliga GIF-

bilder  från  tv-serien  och  genom  fanart,  där  fansen  ofta  tecknar  karaktärerna  i 

utmanande  positioner  och  situationer.  Bilder  sprids  oftast  genom  den  sociala 
medieplattformen Tumblr, och mina informanter ägnar sig framförallt åt fanfiction 

på  fanfictionsajten  Archive  of  Our  Own  (AO3)  även  om  det  också  finns  andra 

plattformar för detta – en förklaring till AO3:s popularitet kan vara att den är mycket 

mer tillåtande för explicita beskrivningar av sex, något som blivit förbjudet på till 

exempel sajten FanFiction.net. 

Archive of Our Own 
AO3 är fortfarande i betaversion enligt förstasidan, en ofärdig version av hemsidan, 
men så har det sett ut från sidans start 2009. När man skriver in archiveofourown.org 

i webbläsaren dyker en röd bård upp längst upp med hemsidans titel, också i rött, 

över.  Under  detta  till  vänster  finns  en  snabbvalsmeny där  man snabbt  kan  hitta 

kategorin man vill komma till, och till höger uppdaterar sidans ledning om nyheter. 

Det är en väldigt enkel layout, till skillnad från FanFiction.net som ger ett plottrigare 
intryck med väldigt  mycket information på den första sidan man ser.  I  den röda 

bården på AO3 kan man välja vilket fandom man vill läsa i, eller om man vill välja 

något annat sökalternativ. Det är inte tydligt någonstans vid första anblicken att det 

är fanfiction det handlar om –   inte förrän jag väljer  fandom hamnar jag närmare 

någon form av fanproducerad text. Sherlock är en så pass populär kategori att den 
finns  bland snabbvalslänkarna  under  "TV Shows",  och  när  jag  klickar  på  länken 

dyker  det  direkt  upp  en  lista  över  fanfiction  som  vill  bli  läst,  med  den  senast 

publicerade eller uppdaterade överst.
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Både Chaos och Hubblegleeflower har publicerat texter på AO3, och är båda väldigt 

aktiva på sina respektive Tumblr-bloggar. Chaos beskriver sin process efter att hon 

sett den senaste säsongen av Sherlock som en frustrerad insikt om att nästa säsong 

skulle komma om ”minst två evigheter” och att hon därför utmanade sig själv med 

att läsa fanfiction trots att hon tänkte att hon förmodligen inte skulle tycka om det. 
Hon beskriver det som en stegvis acceptans: att hon läste lite fanfiction trots att hon 

tänkte att det var ett konstigt fenomen, och sedan fortsatte läsa medan hon tänkte att 

det inte var så illa som hon hade trott.  När hon till  slut hittade AO3,  säger hon, 

fastnade hon helt för fanfiction. Andra beskriver en tidigare fascination för fanfiction. 

Jenny  beskriver  till  exempel  hur  det  var  innan  dagens  sociala  medier  och  stora 
fanfictionplattformar: ”Sånt hade jag ju inte då så allt blev mer speciellt och unikt på 

något sätt.”

Zubernis och Larsen har framfört att AO3 potentiellt skrämmer bort fans genom sin 

något  akademiska  framtoning  (Zubernis  &  Larsen  2012).  Går  man  in  på  länken 

”About Us” på första sidan möts man av AO3:s moderorganisation The Organization 

for Transformative Works grundvalar:  de skriver att  ”we believe that fanworks are 
transformative and that transformative works are legitimate” (Archive of Our Own 

2015), något som absolut kan ses som en något akademisk formulering för någon 

som aldrig stött på begreppet ”transformativ”. Mina informanter trivs dock på AO3 

och  de  flesta  anger  den  som  sin  primära  källa  till  fanfiction,  tätt  följd  av 

FanFiction.net. 

Gemenskap över nätet 
Zubernis  och  Larsen  skriver  att  fans  söker  efter  säkra  platser  (”safe  spaces”)  att 
uttrycka sig på, och att det ständigt överhängande hotet för alla fanfictionrörelser 

men särskilt de som håller på med fanfiction, är till exempel de som äger copyrighten 

eller grupper som helt enkelt motsätter sig det som sker på sidorna där fansen vistas 

(Zubernis  &  Larsen  2012:19).  Detta  skapar  en  sammansvetsning  hos  fansen  som 

oftast redan känner att de tillhör samma grupp bara genom att vara fans till samma 
tv-serie (eller till någon annan källa). Det kan man tydligt se i reaktionerna på det 

Caitlin Moran gjorde i  tv,  och även i  mina informanters reaktioner på det.  Chaos 

menar att det inte bara var dåligt gjort av Moran att få skådespelarna att läsa erotik 

inför andra oförberedda, det var dessutom ”lågt” av Moran att driva med den som 

skrivit fanficen i fråga. Fanfictionförfattare tillhör ingen upphöjd grupp i samhället, 
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framhåller en annan av mina informanter, och Chaos är till  exempel väldigt noga 

med  att  bli  anonymiserad  i  den  här  studien  eftersom  hon  inte  vill  att  hennes 

fritidsintresse kommer ut bland människor hon arbetar med. Det faller sig naturligt 

att de värnar om varandra när de brinner för något som inte värderas särskilt högt. 

Det återkommer flera gånger hos mina informanter att de refererar till fandomet som 

ett  ”vi” –  en grupp med gemensamma intressen. Jenny beskriver till  exempel sin 

känsla såhär:

Sen, som Sherlockian är fanfiction en viktig, jag skulle säga nödvändig, ingrediens för att 
hålla passionen vid liv. Vi har extremt få episoder med extremt lång väntan inför nästa.  
[...] Men tack vare fanficsen så kan man alltid vara en del av fandomet, alltid bevara sin 
passion och sin känsla och det känns otroligt bra.

Det handlar således inte enbart om tv-serien Sherlock för Jenny, utan också om att 

känna sig som en del av något. Fanny säger att hon egentligen kallar sig ett ”fan av 

fandomen  snarare  än  fan  av  tv-serien”,  och  Malin  beskriver  hur  hon  ofta  läser 
fanfiction  om  serier  hon  aldrig  sett,  eftersom  hon  tycker  om  fanfictiongenren  så 

mycket. För Chaos är det ”det gemensamma berättandet” som är en av sakerna som 

står i centrum för på vilket sätt hon är ett fan till Sherlock. Hon beskriver sin känsla 

om gemenskapen som ett utlopp för hur ”nördig” hon inte får vara till exempel på 

jobbet, när hon träffar människor som har samma Sherlock-intresse som hon själv.

Chaos: [...] Och då, liksom, då blir det fantastiskt när man träffar folk inom fandomet och 
man får liksom tjuta i entusiasm över saker, "jaha, men tycker du också det, ah!" Det är 
liksom såhär, wow, samhörigheten som man liksom inte har... Jag som aldrig tittar på tv 
och inte vet vad som har hänt på Idol eller... allt sånt där som folk pratar om. 
Mathilda: Som att alla är Idolfans, fast ni är Sherlockfans istället, typ?
Chaos: Ja, för mig som inte hänger med på dom samtalen vid fikabordet så är det här väl 
mitt fikabord. 

Här vill jag utgå från Etienne Wenger och Jean Laves teori om community of practice. 

Wenger  har  i  senare  texter  tydligare  definierat  de  tre  element  som enligt  honom 

krävs  för  att  gemenskapen  ska  kunna  kallas  en  community  of  practice,  och  de 

elementen  är  domänen,  gemenskapen  och  praktiken  (Wenger,  1998b).  Att  människor 
tillhör en viss domän innebär enligt Wenger att de inte bara är en grupp människor 

som samlas, till exempel en skolklass, utan de delar också ett intresse som dessutom 

�16



innebär ett visst engagemang. I fallet med Sherlock-fans som också skriver fanfiction 

finns det alltså flera domäner inblandade: de förenas både genom att de är fans till 

samma tv-serie och att de skriver fanfiction (om denna tv-serie). Dessutom finns det 

inom Sherlock-fandomet också olika domäner som överlappar, där man till exempel 

shippar olika karaktärer och inom den domänen har egna begrepp och uppfattningar 
om vad som är sant och inte. Fansen i den här undersökningen är alla framförallt 

inställda på att  John och Sherlock egentligen älskar varandra,  även om det råder 

delade meningar om ifall det borde hända i serien eller inte. Jenny skriver att hon 

shippar  John och Sherlock för  att  ”det  är  så  det  måste  bli.  De älskar  varandra så 

uppenbart (utan att jag övertolkar saker) att det gör ont. Jag har inte bestämt detta. 
Det ÄR så.”

På Hubblegleeflowers Tumblr-sida länkar hon flera gånger till andra som letar bevis 

för att någon slags Johnlock-tanke finns hos Gatiss och Moffat inför nästa säsong, och 

argumenterar själv för varför de borde inse att de egentligen vill  ha varandra. På 
fanfiction-språk kallas detta fenomen ett OTP, eller One True Pairing – helt enkelt en 

pairing som verkar helt logisk enligt seriens kanon. Men trots att  till  exempel Ida 

shippar  John och Sherlock, säger hon att  hon inte vill  att  de ska bli  tillsammans i 

serien, eftersom det skulle ”förstöra allt” – att lägga in den relationen nu skulle enligt 

henne bara vara ett sätt att göra fansen glada från skaparnas sida. Trots att det råder 
delade  meningar  om  detta  inom  Johnlock-domänen  handlar  det  dock  ändå  om 

samma domän, eftersom deras intresse i pairingen kvarstår. 

Det råder inget tvivel om att det krävs ganska mycket engagemang för att skriva 

fanfiction – Chaos tyckte till exempel väldigt mycket om Sherlock, men tvekade länge 
innan hon vågade skriva fanfiction efter det initiala tvivlet på om fanfiction verkligen 

var något för henne. Hon berättar också om att ibland, när hon är riktigt engagerad i 

en fanfic hon skriver, så använder hon korta raster på jobbet för att slå upp datorn 

och skriva några rader, för att hon hela tiden tänker ut nya vändningar i berättelsen 

medan hon arbetar.  Många av mina informanter skrev i  inledningsskedet av min 
kontakt med dem att de var glada över att vara med i undersökningen eftersom de så 

sällan får chansen att prata om sitt engagemang med människor i sin (fysiska) närhet, 

och särskilt inte på svenska. 
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Det andra elementet  som Wenger menar måste ingå i  en community of  practice  är 

gemenskapen,  eller  ”the  community”  (Wenger  1998a:2).  Wenger  skriver  att  en 

webbsida i  sig själv inte är en gemenskap, utan menar att det behövs interaktion 

mellan personerna i gemenskapen, interaktion som i sin tur innebär att personerna 

delar kunskap mellan varandra, för att begreppet ska kunna användas i relation till 
community of practice. På AO3 och Tumblr, de två plattformar som jag följt två av mina 

informanter på, pågår det en ständig kommunikation mellan fansen. Varje fanfiction 

på AO3 går att kommentera på, och där trängs utrop av beundran med konstruktiv 

kritik om fanficen i fråga. Genom dessa kommentarsfält, som vi kommer se snart, 

bygger  fansen  relationer  mellan  varandra  som  kan  bli  både  långvariga  och 
djupgående. När jag frågade Chaos om tips på andra Sherlock-fans som skulle kunna 

tänkas vilja vara med i min undersökning fick jag en lång lista på människor som 

hon träffat enbart genom sitt fanfictionintresse. En del av dessa hade hjälpt henne, 

och andra hade hon i sin tur hjälpt genom att läsa och kommentera deras fanfics. 

Att  vara  någons  betaläsare,  eller  att  ha  en  betaläsare,  är  något  som är  viktigt  för 

många  som  skriver  fanfiction.  Som  betaläsare  får  man  i  uppdrag  att  läsa  en 

fanfictionförfattares texter  innan dessa publiceras,  och i  första hand korrekturläsa 

men  också  komma  med  förslag  på  ändringar  i  handlingen  eller  peka  ut  om 

karaktärerna inte beter sig som de borde (det vill säga går out of character, eller OOC 
som det ofta förkortas i fanfictiontermer). Enligt Chaos beror vilken sorts uppdrag 

man har som betaläsare på vad författaren själv önskar, men hon själv tycker bäst om 

när folk är ”riktigt tuffa” och ger konstruktiv kritik. Andra, berättar hon, vill helst få 

beröm och att någon annan läser texten och ser om det finns stavfel.

När hon själv fick en betaläsare var det efter att äntligen ha vågat publicera sin text 

på AO3,  med en vag förhoppning om att den skulle ”försvinna i massan”. Chaos 

återkommer ofta till att hon skriver framförallt för sin egen skull, och att publicera 

sin första fanfic på AO3 var mer något hon gjorde ”för att ha gjort det”. Men den blev 

läst, och efter ett par publicerade kapitel var det en användare som kommenterade 
och kom med tips på ändringar i ordvalet. Den användaren blev sedermera Chaos 

första betaläsare,  något som Chaos själv fortfarande verkar förvånad över.  Denna 

interaktion hade stor påverkan på Chaos utveckling inom fanfictionrörelsen.  Hon 

säger att det var först då hon började interagera med andra fans, och att hon innan 

denna betaläsares intåg i hennes liv ”knappt vågat kommentera [på andras fanfics] 
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ens”. Det påverkade också Chaos i  stor grad att få kommentarer från någon som 

hade engelska som modersmål,  eftersom hon beskriver det  som ett  stort  steg för 

henne att ens börja skriva på engelska. Numera är hon själv betaläsare åt andra, trots 

att hon i början av sin fanfictionkarriär inte trodde att hon var bra nog på engelska 

för att ens kunna publicera något själv.

Här kommer vi in på den tredje delen av Lave och Wengers element i en community of 

practice: the practice. Som fanfictionläsare och -författare delar man erfarenheter och 

verktyg  med andra,  både  i  den  större  gemenskapen  (fanfiction)  och  den  mindre 

(fanfictionskrivande  Sherlock-fans).  Att  vara  en  betaläsare  är  ett  sätt  för  fans  att 
använda sina gemensamma kunskaper för att hjälpa varandra. Ett annat kan vara, 

som Chaos berättar om, den öppna chatt där framförallt fanfictionförfattare samlas 

en helg i månaden och utmanar varandra att skriva så mycket de kan under hela 

helgen, och där chatten fungerar som pepp och stöd. I ett av sina inlägg på Tumblr 

efter en sådan helg länkar Chaos till den fanfic hon skrivit och tackar sina ”fellow 
warriors” (de andra som deltagit under helgen) för deras hjälp med vissa delar av 

den engelska terminologin i  den skrivna fanficen. Ett tredje sådant exempel är så 

kallade  prompts,  där  en  användare  kläcker  en  idé  och  utmanar  andra  att  skriva 

fanfiction baserat på denna idé. Chaos använder sig till exempel av prompts på sin 

AO3-sida, där hon dedikerar varje liten ficlet till användaren som utmanade henne 
med en viss prompt. En prompt blir alltså ett verktyg som de andra som ägnar sig åt 

”Johnlock” använder sig av för att sporra varandra att skriva vidare, och därmed 

fortsätta sprida berättelser om John och Sherlock som par. En prompt behöver dock 

inte nödvändigtvis vara bunden till en viss pairing, men inom Sherlock är det så pass 

vanligt att man shippar John och Sherlock att så ofta är fallet. 

Att fanfictionrörelsen innehåller så många egna eller omdefinierade ord är också ett 

tecken på rörelsens gemenskap – att komma in som utomstående är inte lätt när det 

används  förkortningar  och  okända  begrepp  i  princip  överallt.  (En  förklarande 

ordlista över de begrepp som förekommer i uppsatsen finns i bilaga 1.) Som jag tagit 
upp  är  begreppen  ett  tecken  på  rörelsens  inneboende  gemenskap,  men  dessa 

begrepp är också tätt sammankopplade med fanfictionrörelsens intertextualitet, som 

jag kommer förklara och analysera i nästa del.  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3. Intertextualiteten 
Som  redan  nämnts  är  det  svårt  att  helt  skilja  fanfiction  från  andra  typer  av 

fanyttringar. De flesta som ägnar sig åt fanfiction i någon form gör det inte enbart 

genom att läsa och producera text, utan även genom sin interaktion med andra fans 

över internet och ibland ansikte mot ansikte. Denna interaktion görs tydlig både i de 
producerade texterna och i den kommunikation fansen har med varandra över till 

exempel Tumblr. 

Intertextualitet genom alternativa världar 
Att skriva fanfiction är att vara en del av något, som mina informanter redan tagit 

upp. Men det är inte enbart i rent social bemärkelse som fanfictionberättelser är del 

av ett  nätverk –  texterna i  sig  bär  också på ett  släktskap.  Alf  Arvidsson menar i 

Folklorens former (1999) att en berättelse som uppvisar tecken på släktskap med andra 
berättelser visar att skaparen ”kan konsten” (Arvidsson 1999:195) och detta är väldigt 

tydligt inom fanfiction eftersom det är en genre som inte är så vida spridd.

Amy Schuman och Galit Hasan-Rokem skriver att ”intertextuality provides a means 

for recognizing a particular performance’s similarity to other performances of the 
same genre”  (2012:69).  Som jag  tog  upp i  inledningen  är  det  själva  naturen  hos 

fanfiction att den bygger på andra berättelser, men det är också så att fanfiction kan 

bygga på annan fanfiction, som vi ska se nedan.

Som jag redan varit inne på kan det vara svårt för en utomstående att hänga med i 
alla begrepp som florerar i fanfictionvärlden. Ett av dessa inom Sherlock-fandomet är 

Tunalock, som jag först hörde användas av Chaos under vår intervju. Det visade sig 

att  bakom  detta  begrepp  ryms  en  värld  av  intertextuell  kompetens  och  en 

referensvärld som var väldigt svår att få grepp om om man inte varit med i dess 

begynnelse. Kortfattat är Tunalock eller Tuna!Lock en parodi på andra berättelser inom 
fandomet, sprungen ur de negativa reaktioner som Sherlock-fandomet och framförallt 

dess fanfiction fått genom åren. Utropstecknet i ordet är en vanlig form genom vilken 

man anger vilken sorts AU det rör sig om, och hjälper till att förtydliga och hjälpa en 

potentiell läsare genom det snår det ofta kan innebära att leta läsvärd fanfiction.
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För att förstå var Tuna!Lock kommer ifrån är det dock av vikt att veta att begreppet 

AU betyder Alternate Universe och helt enkelt är en genre som innebär att författaren 

bortser  från  alla  (eller  vissa)  element  i  originalberättelsen  och  bara  använder 

karaktärerna och eventuellt  deras relationer i  en ny kontext.  På sin Tumblr-blogg 

beskriver bloggaren Not The Very Button Tuna!Lock som

a fish in a scarf  that flops around London solving crimes with his trusty human, Dr. 
Watson, by his side. He’s anthropomorphic. He has the brain of Sherlock Holmes in the 
body of a tuna fish. (Not The Very Button, 2013). 

Hon  fortsätter  med att  uttrycka  sin  glädje  över  att  de  som driver  med Sherlock-
fandomets  alla  andra  AUs  (som  AU  kallas  i  plural  även  av  mina  svenska 

informanter), också ”svalt betet” gällande Tuna!Lock och gör narr av det – trots att 

Tuna!Lock är en respons från fansen på att fandomet har tagit emot så mycket spott 

och spe. En snabb sökning på AO3 visar att fenomenet spridit sig, och de allra flesta 

Sherlock-fans har en aning om vad Tuna!Lock innebär.   Bland det som producerats om 
Tuna!Lock  finns inte  bara  fanfiction utan även bilder  och seriestrippar.  Chaos  har 

skrivit en fanfic där hon i fanficens ”taggar” (som oftast anger vad fanficen handlar 

om  i  mycket  större  grad  än  sammanfattningen)  anger  till  exempel  att  den  här 

fanficen innehåller ”graphic threats of turning a tuna into a fish stick”. 

Som ovan AO3-användare kan detta verka konstigt, men har man läst andra taggar 

om fanfiction som inte är så kallad crackfic inser man snart att det handlar om en 

parodi även på formen som mer ”seriösa” fanfics publiceras i. I sina andra verk som 

inte är parodiska använder Chaos till exempel taggarna ”No Explicit Consent” (ung. 

”inget  uttalat  samtycke”)  eller  ”Mental  Health  Issues”  som  varningar  och 
information till läsaren om vad hen kan förvänta sig. Det är dock ingen av Chaos 

regelbundna läsare som behöver varnas för att tonfisken Sherlock i fanficen hotas att 

förvandlas till en fiskpinne – taggen finns bara med av humoristiska skäl. Här krävs 

intertextuell kompetens hos läsaren, och Chaos visar att hon tydligt behärskar genren 

som författare.

Parodier är enligt Alf Arvidsson ett tydligt exempel på en intertextuell genre, där det 

förutsätts att man har en förförståelse om en viss genre eller ett visst verk för att till 

fullo kunna förstå parodin (Arvidsson 1999:197). Tuna!Lock är en tydlig sådan parodi, 
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som har sin grund i en gemenskap hos fansen och ett gemensamt förhållningssätt till 

de som inte är fans till Sherlock. De använder fenomenet Tuna!Lock både för att skratta 

åt och för att visa att de hör ihop, allt under ett referensparaply som kräver ganska 

omfattande förkunskaper. Berättelser om Tuna!Lock följer mallen för hur en fanfic om 

Sherlock ska se ut, men ställer sig samtidigt utanför den givna genren genom sitt 
språk och sin givna roll som parodi eller crackfic, precis som Arvidsson menar att 

travestier, pastischer och parodier tenderar att göra (Arvidsson 1999:197). 

Det  finns  såklart  också  andra  AU-berättelser  som  inte  är  lika  interna. 

Hubblegleeflower  använder  i  en  av  sina  fanfics  den  viktorianska  eran  som 
”alternativ”  värld  där  hon  placerar  John  och  Sherlock  (Hubblegleeflower  2015b), 

även om just  den eran inte är särskilt  ovanlig att  se just  dessa karaktärer i.  Men 

genom att ha kunskap om både Arthur Conan Doyles originalverk och Moffat och 

Gatiss version av Sherlock Holmes-berättelsen, för Hubblegleeflower samman dessa 

och skapar en ny berättelse (som är något mer inriktad på sexuell spänning än vad 
Arthur Conan Doyle kanske hade tänkt). Hennes fanfic får då flera släktskap: med 

Arthur Conan Doyles berättelser,  med tv-serien Sherlock och med slashtraditionen 

inom fanfiction. 

En blandning och överlappning av genrer 
Att läsa fanfiction handlar enligt Chaos mycket om att göra ett urval, eftersom det 

finns så mycket att ta av. Hon säger att folk tror att man inte ställer så höga litterära 

krav på fanfics, men hon menar att det nästan är tvärtom – det finns så mycket att 
välja mellan att det är mycket lättare att välja bort sådant man inte tycker om. Jenny 

säger till exempel att hon helst läser om ”first times”, och väljer bort fanfics där John 

och Sherlock redan har ett etablerat förhållande. Att göra ett sådant urval kan vara 

svårt  om  man  enbart  läser  romaner  och  kommersiell  litteratur,  men  inom 

fanfictionrörelsen går det som vi snart ska se att göra så.

Genrer är enligt Richard Bauman en del av det allra mest grundläggande begreppen 

för en berättelse, och för folkloristiken. Genrer är, menar han, ”a socially constituted 

oriented  framework  for  the  production,  reception,  and  circulation  of  particular 

orders of texts” (Bauman 2012:103). Att även fanfiction är indelat i genrer är därför 
helt naturligt, eftersom fanfiction också är berättelser. Bauman menar att när en text 

placeras i  en färdig genre så sker en förhandling mellan hur den produceras och 
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tolkas och dess intertextuella relation till andra texter – begreppet genre är alltså tätt 

förknippat med intertextualitetsbegreppet (Bauman 2012:103). 

Fanfictionrörelsen använder sig av en rad andra genrer förutom AU, som till viss del 

överlappar  med  genrer  som  återfinns  också  i  den  kommersiella  litteraturen. 
Romantik, skräck, erotik – det mesta finns representerat, men den stora skillnaden 

mellan dessa genrer inom fanfiction och icke-fanfiction är att det hos fanfiction ofta 

finns en väldigt tydlig innehållsförteckning för varje berättelse. Att köpa eller låna en 

bok kan vara lite av en chansning – man vet inte om man kommer tycka om boken 

förrän  man  har  läst  ett  par  kapitel,  eller  i  vissa  fall  kanske  hela  boken.  Hos  all 
fanfiction, men kanske framförallt hos AO3 där fanfics publiceras med taggar som 

redovisar  nästan exakt  vad fanficen innehåller,  vet  man precis  vad man får,  men 

kanske inte  alltid  vilken kvalitet  det  håller  rent  litterärt.  Inom Sherlock-fanfiction, 

berättar Chaos, är det till exempel väldigt vanligt att man anger om berättelsen är 

toplock eller bottomlock – om Sherlock är den som är överst eller underst i sexuella 
situationer tillsammans med John. Denna redovisning av innehåll kan förekomma 

även om fanficen i fråga inte innehåller någon sexscen, just för att det är så viktigt för 

författaren att ange vilken sorts karaktär Sherlock är i hens berättelse. 

Men  inte  bara  erotiska  detaljer  anges  i  innehållsförteckningen.  Här  anges  vilka 
karaktärer  som  kommer  ha  någon  slags  relation  i  verket  (vilka  pairings  den 

innehåller), om det förekommer sex eller inte (och i vilken form i så fall), eller till 

exempel om berättelsen är mycket ångestladdad (ofta benämnt hurt/comfort eller bara 

angst). Det skiljer sig markant från att läsa en skönlitterär roman man har lånat på 

biblioteket – snarare än spänningen i till exempel ”vilka kommer få varandra?” så 
blir det viktigaste att läsa om hur det sker, och på vilket sätt författaren väljer att 

gestalta  det.  Jenny  beskriver  hur  hon  helst  undviker  berättelser  där  någon  av 

”pojkarna”  (John  eller  Sherlock)  dör,  något  hon  också  kan  undvika  eftersom  en 

vanlig varning i fanfictionsammanhang är ”Major Character Death”. 

Dessa subgenrer inom fanfiction skiljer sig alltså åt från hur fiktion annars ser ut, 

eftersom en roman ofta innehåller flera av de här elementen och inte koncentrerar sig 

på  ett  enda.  Det  finns  såklart  fanfiction  som  har  flera  av  dessa  element.  Henry 

Jenkins menar dock att en av de viktigaste funktionerna hos fanfiction är att förstärka 

känslorna  som  finns  i  originalverket  (Jenkins  1992),  och  därför  är  det  ganska 
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förståeligt  att  det  som  publiceras  på  bland  annat  AO3  får  en  så  precis 

innehållsförteckning. Precis som fanfictionförfattarna vill deras läsare komma åt den 

där känslokoncentrationen, och det spelar inte alltid så stor roll hur berättelsen slutar 

– det är karaktärsutvecklingen och känslorna som står i centrum. Chaos beskriver 

själv sitt eget fanfictionförfattande som "för sin egen skull" och lägger inte vikt vid 
specifika brottsfall i sina berättelser utan vill fokusera på karaktärsutveckling. Den 

springande narrativistiska punkten i Gatiss och Moffats skapelse får stå i skymundan 

till fördel för Sherlock och Johns känsloliv.  

Trots att genrerna vid första anblick kan likna den som finns inom annan fiktion har 
det bildats egna genrer inom fanfictiongenren. Jennifer L. Barnes (2015) skriver att 

fanfictionförfattare inte verkar utgå från formen på originalverket när de författar 

nya fanfics, utan fokuserar på andra teman som de uppfattat och vill utveckla. På så 

sätt sker en utveckling mellan genren från originalverket till det som fansen skapar, 

och samtidigt bibehålls såklart det uppenbara släktskapet mellan texterna eftersom 
de utgår från samma berättelse. 

Motivspridning 
Folkloristiken handlar till stor del om studiet av hur motiv sprids mellan människor. 

Ulf Palmenfelt skriver i Vår tids folkkultur (2007:252) att sättet som internet sprider 

motiv på kan liknas vid hur det sker på annat sätt, som det gjorde innan internet dök 
upp.  Palmenfelt  menar  då  att  sättet  som folkloristerna studerade spridningen då 

också  kan  användas,  något  modifierade,  när  man  gör  folkloristiska  studier  på 

internet idag.

Hanna Jansson tar i artikeln ”Phantom of the Matrix – Populärkulturella skämt och 
intertextuell kompetens på internet” (2006) upp olika former av intertextualitet på 

nätet, och för över ”klassiska” folkloristiska grepp på den då spirande fanrörelsen på 

internet.  Två  av  dessa  begrepp  är  motivattraktion  och  motivspridning,  där 

motivattraktion innebär att motiven i berättelsen (i vårt fall John och Sherlock) ”drar 

åt  sig  egenskaper  som  annars  tillskrivs  andra  gestalter”  (Jansson  2006:31).  I 
Hubblegleeflowers  fanfic  om  John  och  Sherlock  under  den  viktorianska  eran  

(Hubblegleeflower  2015b)  tillskrivs  de  karaktärer  som  vanligtvis  ses  i  2010-talets 

London egenskaper och röster som annars existerar i den mer historiska litteraturen 

– och även om det handlar om ”samma” karaktärer i en bemärkelse rör det sig om 
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två  olika  versioner  av  dem.  De  baseras  framförallt  på  hur  Martin  Freeman  och 

Benedict Cumberbatch tolkar karaktärerna John och Sherlock. 

Motivspridning,  menar  Jansson,  innebär  det  motsatta:  att  motiven flyttas  från en 

kontext till en de vanligtvis inte hör hemma i. All AU kan sägas vara en form av 
motivspridning. Den ovan nämnda fanficen av Hubblegleeflower är ett exempel på 

både  motivspridning  och  motivattraktion,  eftersom  den  befinner  sig  på  gränsen 

mellan de två genrerna. När Chaos berättar om en fanfic hon läst där både John och 

Sherlock arbetar som kockar (och alltså inte på något sätt ägnar sig åt att lösa brott) 

handlar det däremot om motivspridning – karaktärerna tas ur sitt sammanhang och 
behåller  sina  egenskaper,  men  använder  dem  i  en  kontext  som  inte  är  deras 

ursprungliga. 

Det största exemplet på motivspridning inom Sherlock-fandomet är dock så kallade 

crossovers, där två fandom korsas. I en sådan fanfic om Sherlock kan det till exempel 
visa  sig  att  Sherlock  och  hans  bror  Mycroft  egentligen  är  Harry  Potters  numera 

vuxna söner, som gömt sig i ”mugglarvärlden” (den icke-magiska världen) för att de 

tröttnat på uppståndelsen det innebär att vara just Harry Potters söner. Karaktärerna 

John, Sherlock och Mycroft befinner sig då i vad som till synes är världen de alltid 

befunnit  sig  i,  men  i  själva  verket  är  det  J.  K.  Rowlings  magiska  värld  trots  att 
London på ytan ser likadant ut som i tv-serien.

Magiska väsen förekommer ofta i Sherlock-AU:s, men kallas inte crossovers eftersom 

det magiska väsendet inte har ett eget fandom. Fanny anger Mer!Lock som en av de 

AU-genrer hon läst och tyckt om. Mer!Lock är helt enkelt en AU där Sherlock är en så 
kallad merman i någon form, ett mytologiskt väsen besläktat med havsfrun. I sådana 

fall är det väldigt tydligt att internet är en plattform där även gamla folkloristiska 

motiv sprids, både genom text och bild – på mina informanters Tumblr-sidor dyker 

det  då  och då  upp fanart  där  Sherlocks  ansikte   (som han gestaltas  av  Benedict 

Cumberbatch) figurerar på denna mytologiska varelse. Mer!Lock är alltså en Sherlock-
AU där nya och gamla motiv möts och förenas. På så sätt visas ett tydligt släktskap 

mellan den äldre formen av folklore och på vilket sätt nya berättelser kan ta tillvara 

på dessa berättelser.
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Intertextualiteten inom fanfiction är tydlig. I det här kapitlet har jag visat hur olika 

aspekter av denna framkommer i fanfictiongenren. I det kommande kapitlet kommer 

jag att  gräva djupare i  en annan aspekt av det  folkloristiska inom fanfiction,  och 

undersöka hur  fanfictionförfattare  och deras  läsare  rör  sig  mellan olika  narrativa 

världar när de befinner sig på framförallt Archive of Our Own. 
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4. Narrativa världar 
För  Chaos  och  många  andra  handlar  fanfictionförfattandet  som  sagt  om  det 

gemensamma  skapandet.  De  berättar  om  John  och  Sherlock  tillsammans,  och 

använder sin delade kunskap och sina erfarenheter för att berätta olika historier på 

liknande tema, med samma karaktärer.  I  det här kapitlet kommer jag närmare gå 
igenom hur detta ser ut i relation till Katharine Galloway Youngs teori om narrativa 

världar (Young 1987), och hur dessa narrativa världar kan användas när man pratar 

om fanfiction i Sherlock-fandomet.

Taleworld – den innersta världen 
Det mina informanter har gemensamt, förutom sin fascination för tv-serien Sherlock, 
är att de alla är Johnlock shippers. I den mesta fanfiction de läser förekommer John och 

Sherlock i någon form av romantisk och/eller sexuell relation. Ser man detta utifrån 

Youngs begrepp Taleworld så innebär det att det enbart är i Taleworld dessa sexuella 

eller  romantiska  handlingar  förekommer.  Taleworld  är  den  innersta  av  Youngs 

narrativa världar – det som sker i den sker bara i det som berättas, det är den värld 
som berättaren målar upp för de som lyssnar. På så sätt är varje enskild fanfic som 

publiceras  en  egen  Taleworld.  John  och  Sherlock  som  karaktärer  existerar  även 

utanför den, men det är bara i den specifika fanficen som de målas upp precis som 

författaren vill. 

Jenny beskriver en del av orsaken till att hon uppskattar fanfiction så mycket såhär: 

”Jag vill se mina pojkar lyckliga tillsammans och med fanfiction så kan jag det. Hur 

jag vill. När jag vill.” Hon läser alltså olika fanfics med samma karaktärer, men i olika 

situationer och hur de på olika sätt är ”lyckliga tillsammans” – varje berättelse är 

oberoende av den andra (förutom intertextuellt  sett som vi sett tidigare) eftersom 
händelserna i en fanfic inte påverkar det som händer samma karaktärer i den andra. 

Storyrealm – där det berättas 
Enligt  Young  är  de  narrativa  världarna  (Taleworld,  Storyrealm  samt  Realm  of 

Conversation)  tätt  sammanlänkade  –  varje  värld  (realm)  ger  perspektiv  på  nästa 

(Young 1987:IX). Taleworld är en del av Storyrealm, som i sin tur är en del av Realm 

of Conversation som ingår i Realm of the Ordinary. Men Storyrealm och Realm of 

Conversation är inte så långt ifrån varandra som det kanske kan verka. I Taleworld 
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försiggår det som berättaren i Storyrealm frammanar genom att befinna sig på en 

annan diskursiv plattform än den som existerar i Taleworld – men Storyrealm, menar 

Young, är snarare en förlängning av Realm of Conversation.

I  en av Hubblegleeflowers publicerade fanfics,  An Ill  Wind (2015a),  ser  det  ut  på 
följande vis: Högst upp på sidan (i varje kapitel, men i det här fallet finns det bara ett 

kapitel) finns en ruta där mer allmänna fakta om fanficen presenteras: vad den har 

för ”rating”, vilken slags pairing  den innehåller (M/M, alltså male/male och vilka 

karaktärer det gäller), vilket fandom den är skriven i, vilket språk den är skriven på, 

dess taggar och så vidare. Under detta kommer fanficens titel och författare, följt av 
sammanfattningen som syntes i länken man klickade på för att komma in på sidan. 

Under det finns något som kallas Notes: Hubblegleeflower har här valt att berätta lite 

om hur fanficen kom till, och säger att det finns ett kriminalfall i berättelsen, men om 

man enbart är intresserad av relationen mellan John och Sherlock så kan man enligt 

författaren hoppa över den biten. Därefter kommer en länk till längst ned på sidan, 
där  det  finns  ännu mer  information  från  författaren.  Först  efter  detta  börjar  den 

faktiska berättelsen, och läsaren passerar då in i Taleworld (här inte enbart markerat 

genom  språk  men  också  genom  faktiska  layoutbaserade  gränsdragningar).  Alla 

fanfics publicerade på AO3 följer samma grundläggande mönster. 

Young menar att det i Taleworld inte existerar någon början eller slut, utan att det är 

Storyrealm som skapar  en  berättelses  början  och  slut  (Young 1987:31).  Taleworld 

förstås enligt Young ur dess invånares perspektiv, och för de John och Sherlock som 

figurerar  i  just  denna  av  alla  fanfics  som  Hubblegleeflower  har  skrivit  tar  inte 

berättelsen slut efter att de hand i hand går in på det bed & breakfast de hyrt ett rum 
på – det har underförstått skett händelser som tagit dem till Skottland just den här 

dagen, och det kommer underförstått ske saker efter att fanficens ramar lämnar dem. 

Begreppet Storyrealm hjälper oss genom att vi får verktyg för att se dessa ramar. 

Storyrealm  är  enligt  Young  där  berättandet  sker,  men  där  inte  berättelsen  sker. 
Översatt  till  det internet-  och fanfictionbaserade berättandet är vår Storyrealm då 

rimligtvis den del av sidan på webbadressen där An Ill  Wind  återfinns,  och varje 

sådan plats på en sådan sida blir en egen Storyrealm. Taleworld, som alltså innebär 

den berättande texten, innesluts av Storyrealm och avgränsas tydligt häri. 
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Konversationens rike och ”den vanliga världen” 
Realm of Conversation är enligt Young en del av den vanliga världen, eller det som hon 

kallar Realm of the Ordinary (Young 1987:IX). ”[...] the realm of the ordinary presents, 
as one of its aspects, the conversation in which I find myself”, skriver hon (Young 

1984:IX). I Realm of Conversation sker samtalet mellan flera individer, och inte som i 

Storyrealm där det är en som agerar berättare. För att träda ur Realm of the Ordinary 

eller Realm of Conversation behöver man vända sin uppmärksamhet mot det, menar 

Young: det är då man träder in i en annan narrativ värld. I sin enklaste form innebär 
detta att träda ur den Realm of the Ordinary som internet innebär och vända sig till 

en specifik berättelse, i det här fallet en fanfic om John Watson och Sherlock Holmes.

På AO3 finns det, som på så många andra platser på internet, kommentarsfält. Varje 

kapitel i en fanfic har sitt eget kommentarsfält där läsarna kan kommunicera med 
författaren och lämna beröm och (förhoppningsvis) konstruktiv kritik på det skrivna 

verket. Kommentarsfältet befinner sig på samma sida i webbläsaren som fanficen och 

den  Storyrealm den  omgärdas  av,  men  visas  bara  om man aktivt  letar  upp det. 

Kommentarsfältet  innebär  en  form  av  Realm  of  Conversation,  eftersom  här  inte 

diskuteras något annat än fanficen i sig – men samtalet mellan läsarna och författaren 
befinner  sig  ändå tydligt  på  avstånd från den sfär  där  fanficen tog plats,  både i 

fysiskt avstånd på skärmen och i vem som har ordet. 

Kommentarsfälten  är  dock  inte  de  enda  platser  där  fansen  kommunicerar  med 

varandra,  som jag visat  i  tidigare kapitel.  Fanfictionförfattare har mycket  kontakt 
med  varandra  på  andra  ställen  online,  och  även  fysiskt  i  vissa  fall.  Under  min 

intervju med Chaos berättar hon att hon veckan innan kommit hem från ett besök 

hos en fanfictionförfattande vän i Frankrike, som hon lärt känna över internet. Hon 

bjuder  dessutom  in  mig  till  den  gruppchatt  hon  brukar  skriva  i,  där 

fanfictionförfattare från flera olika fandoms samlas och pratar om både fanfiction och 
andra saker som rör världen utanför deras respektive fandom. 

I Från garn till  ord – Stickbloggars taktila ting och narrativa världar (2010b) använder 

Jansson Katharine Youngs narrativa världar för att analysera stickbloggar. Jansson 

menar att den kommunikation som bloggerskorna och dess läsare ägnar sig åt inte 
enbart kan förklaras med Youngs Realm of Conversation, utan att det är fråga om en 

mycket  större  ”interaktiv  sfär”  (Jansson 2010b:23)  eftersom fansen har  flera  olika 
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platser (fysiska och icke-fysiska) som de kommunicerar med varandra på och genom. 

Jag  menar  dock  att  det  i  fallet  med  AO3,  där  man  tydligt  kan  avgränsa  dessa 

narrativa världar, utgör kommentarsfältet en tydlig narrativ värld som kan kallas en 

Realm of Conversation. Det är dock av vikt att vara medveten om att denna Realm of 

Conversation  ingår  i  Realm of  the  Ordinary,  där  Janssons  interaktiva  sfär  spelar 
större  roll  för  fansen.  De  interagerar  på  två  olika  plan:  i  kommentarsfältet,  där 

samtalet handlar om den aktuella fanficen, och i ett vidare perspektiv i sitt ”vanliga 

liv” på internet,  där deras samtal handlar både om Sherlock men också om andra 

fandoms,  om livet  som det ser ut  ”offline” och om andra vardagliga ting.  Chaos 

berättar till exempel att när hon träffat andra fans genom internet har de förutom att 
göra ”typiska fangrejer”, som att titta på serien tillsammans, också framförallt blivit 

vänner  genom  att  de  har  andra  saker  gemensamt.  På  både  Chaos  och 

Hubblegleeflowers Tumblr-bloggar blandas rörliga GIF-bilder på Sherlock och John 

med blogginlägg från vardagen, ibland kanske med en parallell reflektion om hur 

deras  relation  till  Sherlock  samspelar  med  vardagslivet.  Den  interaktiva  sfär  som 
Jansson använder sig av flyter samman med dessa fans Realm of the Ordinary.

I det här avslutande analyserande kapitlet har jag visat hur man kan se fanfiction 

med hjälp av Youngs begrepp om narrativa världar – både ur ett  grundläggande 

perspektiv och ur  en mer nydanande synvinkel,  där  jag analyserat  hur man kan 
använda begreppen för att se på Archive of Our Owns uppvisning av fanfiction. I det 

allra sista kapitlet ska jag gå igenom mina resultat och förhoppningsvis ge ingångar 

till några vidare tankar om detta forskningsfält. 
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5. Avslutning 
Syftet med den här studien var att undersöka det gemensamma skapandet hos fans 

till tv-serien Sherlock, och att se hur dessa berättelser sprids intertextuellt och med 

internets hjälp. Jag ville också undersöka hur man kan använda Katharine Youngs  

(1986)  begrepp  om  narrativa  världar  för  att  förstå  de  platser  online  som  dessa 
berättelser befinner sig på. 

Jag har i de tre analyserande kapitlen svarat på de frågeställningar jag inledningsvis 

radade upp, genom att titta på hur man med begreppet community of practice (Wenger 

1998; Lave & Wenger 1991) kan se på gemenskapen kring Johnlock, hur man med 
intertextualitetsbegreppet  kan förstå  hur  fansen sprider  sina berättelser,  samt hur 

man kan använda Youngs begrepp om narrativa världar för att se på hur berättandet 

sker i Sherlock-fanfiction på internetsidan Archive of Our Own. Genom att använda 

begreppen community of practice och dess underbegrepp som domän, gemenskap och 

praktik  ("the  practice")  har  jag  tittat  på  hur  mina  informanter  bildar  en  så  kallad 
praktikbaserad gemenskap genom sitt läsande och skrivande av fanfiction, och även 

genom  sin  närvaro  i  fandomet.   Jag  har  sedan,  genom  att  använda  begreppen 

intertextualitet  och genre,  gått  igenom och analyserat  vad de har för  betydelse för 

fansens spridning av berättelser om Sherlock och vad de spelar för roll hos fanfiction 

som genre. Slutligen har jag analyserat den faktiska platsen dessa berättelser oftast 
sker på med hjälp av Youngs begrepp om narrativa världar:  Taleworld,  Storyrealm, 

Realm of Conversation samt Realm of the Ordinary. 

Genom att studera intervjusvar och titta på utvalda användares fanfiction på sidan 

Archive of Our Own har jag kommit fram till att fanfictionförfattare besitter en stark 
känsla  av  gemenskap,  som  både  är  stark  känslomässigt  och  praktiskt  –  de  lär 

varandra nya saker och drar nytta av varandras erfarenheter. De besitter också en 

stor gemensam intertextuell kompetens, eftersom de kan röra sig i en textbaserad 

miljö där många olika begrepp som är svårtolkade för utomstående används flitigt. 

De har  också övergripande gemensamma skämt i  sina berättelser  som kräver  att 
läsarna har varit med i fandomet under en längre tid – eller att de har någon som 

introducerar  begreppen och gemenskapen för  dem,  likt  den AO3-användare  som 

hjälpte Chaos att ta sig in i gemenskapen. 
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Genom Katharine Youngs begrepp om narrativa världar har jag kommit fram till att 

dessa begrepp även kan användas i relation till fanfictionrörelsen, och visat de olika 

skikt som framträder på AO3 – både författarna och läsarna rör sig genom och in i 

dessa  narrativa  världar,  trots  att  de  inte  sker  muntligt  (som  var  Youngs 

utgångspunkt).  En  infallsvinkel  inför  kommande  studier  på  samma  tema  skulle 
kunna vara att se internet som den nya "muntliga" arenan för berättelser, eller i alla 

fall en del av den, och se berättelserna som sker där som inte enbart i text ur ett 

traditionellt perspektiv. Mina informanter har visat hur de i hög grad kommunicerar 

med  varandra  över  internet  om  saker  de  inte  kommunicerar  muntligt  om  i  sin 

vardag. Sociala plattformar har sina egna sociala koder och språkliga utformningar 
där  berättelser  på  många  sätt  påminner  om  men  också  skiljer  sig  från  det 

traditionella muntliga berättandet. 

Ett uppslag för vidare studier som inte fått så mycket rum i den här uppsatsen är det 

faktum att traditionella folkloristiska motiv fått ta plats hos Sherlock genom Mer!Lock 
och liknande berättelser. Denna sammanblandning av berättelseformer verkar som 

jag  ser  det  vara  ett  tecken  på  den  oundvikliga  blandningen  och 

intertextualitetsprocessen som berättelser genomgår, och skulle troligen kunna vara 

fokus för en större undersökning.

Det är svårt att skriva en uppsats om ett stort ämne, och särskilt när man själv är så 

engagerad i det som jag har varit i mitt. Det har varit till stor hjälp för mig att en del 

av mitt källmaterial skrivits av andra fans om fandomrörelser, eftersom det jag gjort 

då känts lite mer legitimt – jag har inte bara skrivit en uppsats om något jag älskar, 

utan också gjort det med vetskapen om att det kan göras vetenskapligt. Den största 
lärdomen  av  den  här  uppsatsen  har  varit  att  det  är  svårt  att  hålla  sig  på  strikt 

akademiskt  avstånd  från  det  man  brinner  för,  men  att  det  också  kan  vara  värt 

försöket. 

I  sluttampen  av  den  här  uppsatsens  tillkomst  sändes  Sherlock-avsnittet  The 
Abominable Bride på engelsk tv, och mitt Tumblr-flöde fullkomligt svämmade över av 

teorier om vad som möjligen kunde vara tecken på att John och Sherlock egentligen 

älskade  varandra  innerligt  –  nya  fanfics,  nya  teckningar  och  nya  blogginlägg  på 

ämnet kommer förmodligen dominera mina informanters Tumblr-sidor under lång 

tid framöver, fram till nästa säsong har premiär. Då kommer de få stå åt sidan för 
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andra teorier och nya synsätt på karaktärernas utveckling. Seriens skapare tänder 

gnistan men det är fansen och deras kreativitet som håller elden igång.
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Bilagor 
Bilaga 1: Ordlista 
Begreppen som används i fanfictionrörelsen skiljer sig ibland åt beroende på vilket 

fandom de handlar om, så här nedan har jag sammanställt en lista på begrepp som 

förekommer  i  uppsatsen  och  som  kort  förklarar  begreppen  mina  informanter 
använder sig av.

AU – Står  för  Alternate  Universe,  och innebär  att  något  eller  allt  i  en fiktiv värld 

ändras av fanfictionförfattaren. T ex: "AU där de här personerna blev tillsammans 

istället", eller "AU där de här karaktärerna jobbar på restaurang".
Crack/crackfic – En fanfic som är parodisk eller humoristisk på annat sätt.

Crossover – En fanfic som korsar två fandoms. T ex: Sherlock och John löser ett fall 

tillsammans med Buffy Summers.

Fic – Förkortning av fanfiction/fanfic. 

Fanfic – Ibland singular av fanfiction. 
Fandom - Samlingsbegrepp för en grupp människor som är fans till något. Det finns 

ofta en känsla av samhörighet inom ett fandom. 

Pairing – Praktiken att para ihop karaktärer i en fanfic. Ex. ”Den här ficen har en 

John/Sherlock-pairing.”

Ship/att shippa – Kort för relationship. ”Jag shippar John och Sherlock!”
Slash – Fanfiction där två karaktärer av samma kön har en romantisk eller sexuell 

relation,  som  de  inte  har  i  originalverket.  Oftast  handlar  det  om  två  manliga 

karaktärer när man talar om bara slash – handlar det istället om kvinnor brukar det 

kallas femmeslash. 

Het – Förkortning av heterosexual, används när man talar om pairingar som inte är 
samkönade.  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Bilaga 2: Frågelista, mailintervjuer 

Hej!

Här nedanför ställer jag ett antal frågor som jag hoppas att du kan och vill svara på 

så utförligt och ärligt som möjligt, men det är bättre att skriva lite än ingenting alls! 
Vill eller kan du inte svara på alla frågor går det bra att bara maila in det du svarat på 

– vissa frågor behandlar till exempel författande av fanfiction, och om du enbart läser 

fanfiction kan du bara hoppa över de frågorna (eller reflektera över frågorna ändå 

om du vill). Lägg upp ditt svar hur du vill – i löpande text eller fråga för fråga. 

 
Det är bara jag som kommer läsa dina fullständiga svar! Allting som kommer med i 

uppsatsen kommer anonymiseras. 

Skicka dina svar till mathilda.hagfoss@gmail.com.

Tack för att du vill vara med i min undersökning!

---

Några korta frågor om dig
- Hur gammal är du?

- Vad har du för könsidentitet?

- Beskriv dig själv kort. (Vad gör du om dagarna, hur ser du på dig själv osv.)

Frågor om din relation till fanfiction
- När och hur fick du reda på att fanfiction fanns och vad det var?

- När började du läsa fanfiction?

- När och hur fick du reda på att slash fanns och vad det var?

- Vilka fandoms har du läst/skrivit fanfiction inom, förutom Sherlock?

- Vad var det som fick dig att fastna för Sherlock som tv-serie? Har du någon kritik 

mot serien?
- Varför läser du Sherlock-fanfiction?
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- Vilken slashpairing är din favorit i Sherlock-fandomet, och varför?

- Hur ofta läser och/eller skriver du om denna pairing? 
- Vilken icke-slashpairing är din favorit i Sherlock-fandomet, och varför?

- Hur ofta läser och/eller skriver du om denna pairing?

- Varför läser du fanfiction? Vad fick dig att fastna för slash?

- Vad för fanfiction läser du inte? Finns det något du alltid väljer bort, och i så 

fall varför?
- Vilka är de viktigaste komponenterna i en bra slashfic, enligt dig? 

- Vilka är de viktigaste komponenterna i en bra Sherlock-slashfic?

Specifikt till dig som skriver fanfiction

- När började du skriva fanfiction?
- Hur ofta skriver du fanfiction? 
- Varför skriver du fanfiction?

- Varför skriver du slashfiction?

- Inom vilken/vilka fanfictiongenrer skriver du helst? (Slash, het, oneshots osv.)
- När och hur får du inspiration till nya fanfics?

- Varifrån tror du dina idéer kommer?
- Var  skriver  du  helst  någonstans?  (På  dator,  för  hand,  i  soffan,  vid  skrivbordet, 

hemma, borta?)

- Publicerar du det du skriver på internet? Var i så fall?
- Skriver du med en speciell publik i åtanke, och i så fall vilken?
- Hur viktigt är det att du får respons på det du publicerar?
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