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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the English writing activities of young Swedes on the 
site FanFiction.net to determine what type of differences were perceived between this activity and 
the writing activities taking place in upper secondary English courses, what effects fan fiction had on 
their English skills as well as what possibilities were perceived in regards to using fan fiction as a 
tool of learning. Methods used include an interview study along with a textual analysis to determine 
changes in grammatical complexity, errors and mistakes. Results indicate that partaking in fan 
fiction-related communities of practice in English can potentially improve language skills. Results 
also showed that informants valued interaction and practical language use, largely perceiving the 
formal teaching of English as lacking in opportunities for practical, contextually relevant and 
creative language use. However, introducing fan fiction and its practices of peer-reviewing in a 
formal educational setting was also perceived as risky, at the same time as there existed a sense of 
optimism that the fan fiction format and its practices could both be used to facilitate learning. 
 
Nyckelord: literacy, sociokulturell teori, språkutveckling 
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1 Inledning 
Det engelska språket har länge haft en särställning inom den svenska skolan och i det 
svenska samhället, för att inte säga i världen överlag. För att i Sverige studera vidare 
och få ett jobb krävs kommunikationsfärdigheter i engelska. Detta avspeglas inte minst i 
ämnesplanen för engelska i gymnasieskolans läroplan, Gy2011. Kunskaper i engelska 
behövs, i det svenska samhället såväl som internationellt.  

Engelskans relativa dominans inom populärkulturen gör att det finns tillfällen till att 
öva upp sina språkliga färdigheter vad gäller att tala, läsa och lyssna. När det handlar 
om skrivande och skriftlig interaktion är tillfällena mer begränsade. 

Att lärande sker i samspel är ett centralt tema inom sociokulturella lärteorier. Detta 
samspel sker både mellan personer och mellan personer och texter. Vad gäller 
språkinlärning, såväl formell som informell sådan, har internet öppnat upp nya 
möjligheter. En sådan möjlighet är skrivplattformen FanFiction.net, vars format och 
innehåll under senare år har undersökts från svenskt håll (se bl.a. Olin-Scheller & 
Wikström 2010ab; Lindgren Leavenworth & Isaksson 2013). Enligt Olin-Scheller & 
Wikströms enkätundersökning från 2008 skriver omkring fyra procent av svenska 
ungdomar fanfiction, varav en procent regelbundet. Procenttalen för läsning och 
kommenterande är högre, tjugotvå respektive elva procent, även om de flesta inte gör 
det regelbundet (2010a:10). För att tala om FanFiction.net krävs först en definition av 
vad fanfiction innebär. 

Fanfiction är fiktionstexter skapade av fans inom ramen för en fandom. 
Utgångspunkten är ett eller flera originalverks karaktärer eller miljöer som får agera 
förlaga och i någon mån genomgå en transformation. ”I fanfiction förflyttas förlagans 
miljöer och karaktärer in i andra sammanhang och nya historier skapas” yttrar sig Olin-
Scheller & Wikström (2010a:7), som har genomfört forskning på sajten FanFiction.net. 

1.1 FanFiction.nets uppbyggnad och läropotential 

FanFiction.net är en nätbaserad skrivplattsform som tillkom 1998. Den är indelad i en 
mängd kategorier och subkategorier. Publikationer inordnas efter huvudkategorierna 
Stories och Crossovers. I subkategorier som t.ex. Books hittas ytterligare kategorier, 
arkiv för specifika verk eller bokserier som t.ex. Harry Potter. Utöver berättelsearkiven 
finns också flikarna Community, Forum och Betas.  

I Community kan enskilda användare eller grupper av användare skapa egna arkiv 
där de lägger till berättelser som de gillar eller som rör sig inom ett visst område, som 
användare med likartade intressen sedan kan prenumerera på (follow).  

Under Forumfliken kan användare skapa och delta i olika diskussionsforum och, 
enligt sajtens egen beskrivning, hitta medlemmar med likartade intressen.  

Under Betafliken finns en förteckning över aktiva betaläsare (beta-readers) och 
deras profiler. Betaläsare skriver ofta själva på sajten men deltar också som en form av 
korrekturläsare och mentorer som kan ge tips på hur skribenter kan förbättra sitt 
skrivande.  
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Utöver att själv publicera fanfiction eller vara aktiv inom Forum, Community eller 
som betaläsare kan användare också kommentera (review) på enskilda berättelser, samt 
favoritmarkera (favorite) eller ”alerta” (alert, vilket gör att man får ett meddelande varje 
gång det kommer en uppdatering) såväl berättelser som författare. Det finns också en 
privat meddelandefunktion (PM) genom vilken användare kan besvara kommentarer 
(förutsatt att de inte är anonyma) och kontakta varandra (förutsatt att de inte har 
inaktiverat PM-funktionen). 

Även om FanFiction.nets användarbas är internationell innehar engelskan ändå en 
dominerande ställning också bland användare som inte har engelska som förstaspråk. 
Utöver detta tillkommer även en reell potential för lärande i samspel med andra, vilket 
konstateras av bland andra Olin-Scheller & Wikström (2010a:15), som har undersökt 
svenskars fanfictionskrivande på svenska.  

I den här studien, som utgår från en sociokulturell syn på lärande, undersöks istället 
svenskars fanfictionskrivande på engelska. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien har varit att undersöka svenska ungdomars skrivande på 
engelska, samt hur sajten FanFiction.net och fanfictionformatet i sig potentiellt kunde 
användas inom engelskämnets undervisning. Utgångspunkten har varit följande 
frågeställningar:  

 Vilka skillnader upplever informanterna mellan sitt gymnasiala skrivande på 
engelska i skol- respektive fanfictionkontexten? 

 Till vilken grad kan semantisk och syntaktisk språkutveckling påvisas i 
fanfictiontexter skrivna under gymnasietiden? 

 Hur betraktar informanterna möjligheterna till att använda sig av element från 
fanfictionkontexten i en skolkontext? 
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2 Forskningsbakgrund, teori och nyckelbegrepp 
På den svenska forskningsarenan är det först under senare år som fanfiction som 
fenomen har tillägnats någon större uppmärksamhet. I Kungliga Bibliotekets SwePub 
genererade en sökning på ”fanfiction” i februari 2015 sammanlagt sex resultat, alla från 
2010 och framåt. En sökning på ”fan fiction” genererade ett fyrtiotal träffar, av vilka 
huvuddelen också var från 2010 och framåt. De mest aktiva svenska forskarna på 
området har redan omnämnts i inledningen; Christina Olin-Scheller, Patrik Wikström, 
Maria Lindgren Leavenworth och Malin Isaksson. De senare är mer inriktade på 
närläsning och tematiska studier, och innehar därför mindre relevans för just denna 
studie. Utöver Olin-Scheller och Wikström (2010ab) är huvuddelen av den forskning 
som tas upp inom ramen för forskningsbakgrunden genomförd i USA, och där främst i 
en kontext som berör andraspråksinlärare av engelska. 

I Olin-Scheller & Wikströms (2010a) undersökning fastslås bland annat att 
nätgemenskaper som FanFiction.net fungerar som informella lärandemiljöer och att 
dessa möjliggör ”ett kraftfullt lärande” (2010a:15). Deras undersökning rör dock främst 
literacyutveckling i en svenskspråkig kontext och inte i ett andra- eller 
främmandespråkskontext. I och med att fanfictionläsandet och -skrivandet är desamma 
oberoende av den språkliga kontexten kommer Olin-Scheller & Wikströms slutsatser 
ändå att vara relevanta att behandla. 

Nedan följer en forskningsbakgrund uppdelad utifrån relevanta begrepp, indelade 
efter de tre huvudområdena literacy, sociokulturell teori samt syntax, semantik och 
makrosyntagmer. Avsnittet om sociokulturell teori är vidare indelat i underavsnitt som 
behandlar begrepp som praxisgemenskap samt den proximala utvecklingszonen och 
användningen av artefakter. 

2.1 Literacy 

Min användning av begreppet literacy grundar sig i Bartons (2007:19), där literacy 
används som ett begrepp för att inte bara täcka in läs- och skrivkunskaper utan också 
läs- och skrivfärdigheter i olika sociala kontexter som kräver olika slags kompetens. 
Begreppen literacy och multiliteracy är mycket prevalenta inom den forskning som har 
bedrivits på fanfictionskrivande och relaterade fenomen (se bl.a. Chandler-Olcott & 
Mahar 2003; Black 2005, 2010; Olin-Scheller & Wikström 2010b; Goufang 2012). En 
särskilt aktiv forskare på området är Rebecca Black (2005, 2006, 2007, 2009ab, 2010).  

Ett exempel är Blacks (2006) studie av flerspråkiga ungdomars skrivande på nätet. 
Hon fann bland annat att andraspråksinlärare av engelska, som upplevde sig ha sociala 
och akademiska svårigheter i skolkontexten, gjorde stora framsteg i förvärvandet av 
både en språklig kompetens och av en identitet som målspråksanvändare genom att 
delta i nätbaserade literacypraktiker (Ibid:172-174). Black (2006:174) konstaterar också 
att andraspråksinlärare i fanfiction kan dra nytta av olika källor, till exempel inom 
populärkulturen eller originalverk, för att underlätta sin textkomposition och interaktion 
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på målspråket, och fastslår att denna aktivitet leder till en ökad trygghet och tillit till den 
språkliga förmågan, samt motiverar till fortsatt utveckling.  

2.2 Sociokulturell teori 

En gemensam nämnare för forskningen på fanfictionskrivande som literacyutveckling 
överlag är att den anknyter till betydelsen av samspel och kontext. Det är alltså olika 
aspekter av den sociokulturella synen på lärande som berörs, explicit eller implicit.  

Det finns ingen fastslagen sociokulturell lärteori utan enbart olika perspektiv som 
betonar olika aspekter. Jag har valt att utgå ifrån Olga Dysthes sammanställning och 
tolkning av de sex centrala aspekterna av sociokulturella perspektiv på lärande: 

1. Lärande är situerat. 
2. Lärande är huvudsakligen socialt. 
3. Lärande är distribuerat. 
4. Lärande är medierat. 
5. Språket är grundläggande i läroprocesserna. 
6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. (Dysthe 2003:42) 

Att lärandet är situerat innebär att det äger rum i specifika kontexter, sociala såväl som 
fysiska. Eftersom kunskapen är distribuerad, alltså uppdelad mellan olika personer, 
krävs någon form av interaktion för att tillgodogöra sig den. Påståendet om att lärande 
är medierat anknyter till Vygotskijs medieringsbegrepp, som åsyftar ”alla typer av stöd 
eller hjälp i läroprocessen […] personer eller verktyg i vid mening (”artefakter”)” 
(Dysthe 2003:451). I det sociokulturella perspektivet inbegriper dessa verktyg de 
resurser, intellektuella såväl som praktiska, som individer skapar och tillhandahåller 
genom kommunikation, och vilka de sedan använder för att handla och tillförskansa sig 
förståelse för sin omvärld. Språket i sig betecknas som det viktigaste redskapet för 
mediering och innehar flera funktioner. Språket är också avhängigt den sociokulturella 
kontexten i vilken det har uppkommit. 

Språket och kommunikationen är också avgörande för att lärande och tänkande 
överhuvudtaget ska kunna äga rum. ”Vi använder språket för att förstå och tänka för 
egen del och för att förmedla det vi förstår till andra”, uttrycker sig Dysthe (2003:49) 
bland annat, med hänvisning till Vygotskijs (1978) teori om att högre funktioner av 
barns utveckling sker först i samspel med andra och sedan i deras inre. Enligt detta 
perspektiv blir språket en ”länk mellan det yttre (kommunikationen med andra) och det 
inre (tänkandet)” (Dysthe 2003:49). Internalisering är det begrepp som Vygotskij 
använder för att beteckna denna utvecklingsprocess. Termen är dock inte oproblematisk 
eftersom den, som Dysthe & Igland (2003:79) framhåller, ger intrycket av en ”närmast 
mekanisk överföring och ett passivt accepterande av det överförda”. Istället framhåller 
de Wertschs (1997) åtskillnad mellan två olika typer av internalisering, bemästrande och 
                                                 
 
1 Olga Dysthe är en mycket tongivande forskare vad gäller den reella implementeringen av 

sociokulturella perspektiv på undervisningen. Mitt motiv till att referera till henne snarare än Vygotskij 
grundar sig i att Vygotskijs begrepp har vidareutvecklats av andra, sammanställts samt i någon mån 
också omsatts i ordalag som är mer lättillgängliga för den nutida läsaren än Vygotskijs ursprungliga.  



5 
 

appropriering, som ett alternativ, där bemästrande innebär ett övertagande och 
appropriering ett behärskande (Dysthe & Igland 2003:79). I den här studien kommer 
internalisering att diskuteras både ifråga om bemästrande och ifråga om appropriering. 

2.2.1 Praxisgemenskap 

I Dysthes tolkning av de sex centrala aspekterna av sociokulturella perspektiv på 
lärande utgörs den sista punkten av följande konstaterande: ”Lärande är deltagande i en 
praxisgemenskap” (Dysthe 2003:42). Detta har klara beröringspunkter med Olin-
Scheller & Wikström (2010a). Praxisgemenskaper, skriver de (2010a:25), inkluderar till 
skillnad från diskurs- och tolkningsgemenskaper också texternas kontext, det 
sammanhang som de utgör en del av. Med hänvisning till Wenger (2013 [2006]) fastslår 
Olin-Scheller & Wikström att fanfictiongemenskapen väl uppfyller kriterierna för en 
praxisgemenskap (community of practice): 1) Det finns en domän (domain), i det här 
fallet t.ex. en fandom, 2) Det finns en gemenskap (community) där medlemmarna 
genom aktiviteter kan lära av varandra, och 3) Det finns en praktik (practice) för hur 
medlemmarna ska interagera. Medskapande och feedback framhålls även som 
essentiella inslag; aktiviteten och interaktiviteten spelar stor roll när det gäller att locka 
till sig och behålla intresset hos unga. (Olin-Scheller & Wikström 2010a:25-27) 

Wengers egen kortfattade definition av praxisgemenskaper lyder följande:  

Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for something they 
do and learn how to do it better as they interact regularly. (Wenger 2013 [2006]:1) 

Också Black (2005) är inne på fanfictiongemenskapen och dess roll för lärandet. 
Praxisgemenskap används inte som begrepp i sig, men interaktiviteten och den sociala 
kontextens betydelse för förvärvandet av olika färdigheter betonas. 

By submitting signed reviews, members such as ELLs [English-Language Learners] who may not 
yet feel comfortable enough to author their own fictions are still able to establish a social base 
within the community. The signed review function also gives ELLs an opportunity to display 
sophisticated genre knowledge of a particular fandom, and they are able to offer meaningful 
critiques that are not necessarily based on grammatical elements of composition. Thus, they are 
able to construct themselves as legitimate readers and reviewers of anime-based fanfiction and 
ensure their acceptance within the community […]  

Thus, multiple aspects of the highly networked structure of this site [FanFiction.net] enable ELLs 
who have not authored any stories to still construct themselves as legitimate fans as they 
participate in the review process, interact with other members, and create a social base to support 
them when they do begin to author and post fictions. (Black 2005:122) 

Stark betoning läggs på fanfictiongemenskapen och dess praktiker, däribland så kallad 
peer-reviewing, som erbjuder både konstruktiv kritik på språkliga och narrativa aspekter 
och uppmuntran, som i sin tur hjälper till att stärka språkinlärarens identitet som 
skribent. Det förekommer också en markant betoning på att ge positiv och konstruktiv 
feedback och en attityd som motsätter sig så kallad flaming, då någon ger avsiktligt 
förolämpande kritik och fientliga kommentarer. (Black 2005:126-127) 

Black (2005:127) fastslår slutligen att deltagande i fanfictiongemenskapen kan hjälpa 
språkinlärare eftersom det möjliggör den form av diskurskompetens som behövs för att 
tillgodogöra sig kommunikationsfärdigheter på ett annat språk.  
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2.2.2 Den proximala utvecklingszonen och användningen av artefakter 

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella 
synsättet på lärande. Den proximala utvecklingszonen definieras som skillnaden mellan 
vad en individ kan klara av på egen hand och vad den kan klara av med hjälp från till 
exempel en lärare eller en kunnigare jämnårig (Vygotskij 1978:87). Steven Thorne 
(2009), har forskat på potentialen för språkinlärning i nätbaserade intressegemenskaper 
utifrån den proximala utvecklingszonen, samtidigt som han anknyter till många av de 
begrepp som togs upp i 2.2. Enligt Thorne (2009) kan fanfictionsajter ur ett 
vygotskijanskt perspektiv 

…be described as vast constellations of artifacts and human resources supporting processes 
associated with the ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT (2009:90, versaler i original) 

I korta drag innebär detta, i en fanfictionkontext, att skribenter kan använda sig av olika 
artefakter för att utveckla sitt tänkande och sin förmåga. I detta ingår material från 
publicerade medier i sig, feedback från andra användare samt vad Thorne (2009:90) 
kallar självreglerande individer i mindre behov av extern assistans, individer som får 
inta roller som mentorer och förebilder för andra. 

Andra forskare (Chandler-Olcott & Mahar 2003; Black 2005; Olin-Scheller & 
Wikström 2010b m.fl.) har också varit inne på fanfictionskribenters tillgodogörande och 
internalisering av språkliga och formmässiga modeller inom populärkulturen och 
fanfiction för att utveckla sitt eget skrivande. Olin-Scheller & Wikström (2010b:45-49) 
väljer att anta ett perspektiv som anknyter till den antika retoriken och till principen 
imitatio, som i sin ursprungliga betydelse innebär ett utvecklande av en text snarare än 
enbart ett reproducerande.  

2.3 Syntax, semantik och makrosyntagmer 

Förutom literacy och begrepp som hör hemma inom sociokulturell teori kommer även 
begrepp som anknyter till syntax, ord- och satslära, att användas. I mindre omfattning 
kommer även semantik, betydelselära, att behandlas och då främst i relation till språklig 
analys för att utröna den procentuella andelen språkfel i förhållande till bland annat T-
enheter. 

T-enheter (T-units) har ofta använts inom skrivforskningen i syfte att mäta graden av 
grammatisk komplexitet i förhållande till antalet ord och satser. Begreppet myntades av 
Kellogg W. Hunt (1965:36) och är en förkortning av minimal terminable unit. I 
allmänhet utgörs den av en huvudsats och eventuella inkorporerade bisatser. Som ett 
grammatiskt koncept är begreppet användbart eftersom det överbrygger avståndet 
mellan satser och meningar, vari satser är sammanlänkade genom olika grader av 
underordning (Ibid.).  

T-enhetsbegreppets användbarhet till trots är det inte idealt i ett sammanhang som rör 
texter av mer dialogisk art. Dessutom är grammatisk komplexitet svår att bedöma 
utifrån enbart ett analysmått. Sammantaget har detta inneburit att texterna först har 
analyserats med utgångspunkt i makrosyntagmer.  
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Makrosyntagmen är ett analysmått utvecklat för syntaxanalys på talat språk, vilket 
gör att den är mer funktionell när det gäller fanfictiontexter som ofta innehåller 
dialogiska inslag. Begreppet makrosyntagm betecknar ”en ordsekvens, som är av 
maximalt omfång med hänsyn till de däri ingående enheternas inbördes syntaktiska 
relationer” (Loman & Jörgensen 1971:18). Segmenteringen av texten till mindre enheter 
baseras alltså på syntaxanalys, där samordning samt grader av över- och underordning 
avgör hur indelningen genomförs. 

Makrosyntagmer kan indelas i fyra olika kategorier, varav den första motsvarar 
definitionen för T-enheten. I korta drag blir då indelningen som följer: 

1. Mening: huvudsats med tillhörande bisatser 
2. Interjektionsmakrosyntagm 
3. Tilltalsmakrosyntagm 
4. Meningsfragment; T-fragment 

Makrosyntagmer samt de principer för segmentering som har använts redovisas mer 
utförligt i avsnitt 3.1.2.1 och 3.1.2.2 av metodavsnittet. 
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3 Metod och material 
I detta kapitel avhandlas de metoder som har använts och sedan det material som har 
analyserats. Metodavsnittet inleds med metodbeskrivning av intervjustudiens upplägg. 
På detta följer ett avsnitt som berör textanalysernas upplägg, där makrosyntagmer 
behandlas i större detalj tillsammans med övriga avvägningar. Till detta hör även en 
beskrivning av vilka språkfel som har behandlats. Efter detta avhandlas materialet i 
form av informantprofiler och en sammanställning över de texter som tas upp inom 
ramen för textanalysen. 

3.1 Metod 

Det empiriska materialet består av data insamlat genom såväl kvalitativa som 
kvantitativa metoder. Kvalitativa data har samlats in från fem informanter vid två 
individuella nätbaserade intervjutillfällen, det ena asynkroniskt och det andra 
synkronisk, där ett antal öppna eller halvöppna frågor (se bilaga 1) skickades och 
besvarades via mejl eller via sajtens meddelandefunktion för att sedan följas upp i 
realtid.  

Att dela upp intervjutillfällena på detta vis innebär att såväl intervjuare som 
informant ges mer tid till att sätta sig in i och reflektera kring frågorna och svaren. 
Eventuella funderingar, oklarheter och tillägg kan då också behandlas i det andra, 
tidsmässigt separata intervjutillfället. Den första intervjuuppföljningen genomfördes via 
FanFiction.nets PM-funktion och resterande via chattfunktionen i Adobe Connect, i ett 
virtuellt klassrum. 

3.1.1 Den kvalitativa intervjustudien 

Enligt tillämpade kriterier skulle informanterna 1) vara svenskspråkiga2 och inte ha 
engelska som modersmål, och 2) ha publicerat fanfiction på engelska på sajten 
FanFiction.net vid två tidsmässigt åtskilda tillfällen under sin gymnasietid.  

FanFiction.nets nuvarande utformning innebar vissa svårigheter vad gällde 
uppspårandet av möjliga informanter. För enkelhetens skull valde jag att spåra upp ett 
antal användare aktiva inom Harry Potter-seriens fandom, dels med anledning av 
bokseriens internationella popularitet och dels för att jag redan på förhand visste om att 
det fanns ett antal svenskar där som skrev på engelska. Harry Potter-seriens fandom är 
också det populäraste på sajten, både överlag och bland svenska fanfictionförfattare 
(Olin-Scheller & Wikström 2010a:31). På FanFiction.net finns också en funktion som 
visar i vilket land en användare befinner sig, en funktion som jag använde för att spåra 
upp möjliga informanter via Harry Potter-seriens berättelsearkiv. Användare som har 
denna funktion aktiverad känns igen via en liten flaggikon på deras användarprofil (se 

                                                 
 
2 Termen ”svenskspråkig” användes som en gardering utifall att någon av mina potentiella informanter 

skulle vara flerspråkig och därigenom kanske inte direkt identifiera svenska som sitt modersmål. 
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bilaga 2). Med hjälp av denna funktion sammanställdes en lista på drygt ett tjugotal 
svenska användare. Användare eliminerades sedan successivt från listan för att de 
antingen hade producerat för lite text på engelska eller för att de inte hade uppvisat 
någon form av aktivitet under det senaste året. Utöver detta kontaktade jag även två 
användare som jag kände till sedan tidigare och fick ett positivt svar från en av dem. 
Efter listrensningen återstod sex användare till vilka jag sedan skickade ut förfrågningar. 
Av dessa svarade tre. Utöver dessa fyra informanter fick jag även, via kontakter på 
sajten, en rekommendation om en möjlig femte informant som visade sig vara 
intresserad av att delta. 

Eftersom bortfall alltid är en risk i kvalitativa studier med få informanter var det 
inledningsvis mitt mål att få tag i åtminstone sex möjliga informanter. Jag valde ändå att 
nöja mig med fem informanter efter att ha gjort bedömningen att jag hade ett tillräckligt 
varierat urval och en tillräcklig textmängd att analysera. Värt att anmärka på är dock att 
alla mina informanter är unga kvinnor, vilket ändå är att betrakta som representativt då 
fanfictionområdet, enligt Olin-Scheller & Wikströms (2010a:11) undersökning, är 
kvinnodominerat. 

Materialets begränsade omfattning gör att det inte går att dra några generaliserande 
slutsatser utifrån resultatet. Det kan emellertid bidra med information om existerande 
tendenser. För att få större spridning var syftet också att ha ett varierat urval vad gällde 
informanternas språkliga kompetens i engelska. 

Urvalsstrategierna kan i korthet betecknas som en kombination av strategiskt urval, 
bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Stukát 2011:69-70). Urvalet är strategiskt eller 
kvoterat i den bemärkelsen att jag har siktat på att få med användare i olika 
utgångslägen av sin engelska språkutveckling. Vad gäller bekvämlighetsurvalet hänger 
det i det här fallet ihop med det strategiska; jag kände redan på förhand till en av mina 
informanter och visste att hon potentiellt skulle kunna uppfylla en del av kvoten för de 
som redan från början hade haft en relativt hög språklig nivå. Rekryteringen av den sista 
informanten kan betecknas som ett inslag av snöbollsurval, eftersom det var en annan 
användare som rekommenderade henne till mig.  

Användningen av intervjudata gjorde att vissa forskningsetiska avväganden och 
hänsynstaganden blev nödvändiga. På profilen på det användarkonto som skapades för 
ändamålet klargjordes hur informationen skulle behandlas samt vad den skulle användas 
till. På profilen framgick också att deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas 
närsomhelst, samt att jag inte skulle ta med information som informanterna inte ville att 
jag inkluderade (se bilaga 2). Det var dock, som Stukát (2011:59) framhåller, en 
balansgång mellan etiska principer om att hålla analysobjekten informerade och 
tillförlitligheten, detta eftersom att kunskap om syftet med t.ex. en observation eller 
intervju lätt kan styra intervjupersoners svar och beteenden. Jag valde att vara 
förhållandevis öppen med att jag ville undersöka dels hur informanterna såg på sitt eget 
fanfictionskrivande och dels graden av språklig förändring över tid. Utöver detta har 
informanterna också anonymiserats genom att deras originalpseudonymer, det vill säga 
deras användarnamn, har bytts ut, i likhet med titlar på publicerade alster. 
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Efter sammanställningen av intervjuerna plockade jag ut nyckelord. Utifrån dessa 
konstruerades tre huvudsakliga kategorier utefter vilka intervjusvaren kategoriserades. 
Efter detta inbjöds en utomstående person till att vara med i en interbedömarverifiering. 
Interbedömarverifieringen utgick från två listor med citat från två informanter. I den 
första omgången var överensstämmelsen 86 procent på totalt 22 citat. Motsvarande 
siffra i den andra omgången var 92 procents överensstämmelse på totalt 48 citat. 

3.1.2 Den kvantitativa textanalysen 

Eftersom intervjustudier är mycket beroende av självrapportering blir det svårt att 
avgöra huruvida och till vilken grad informanterna har utvecklats språkligt utifrån 
enbart deras intervjusvar. Intervjustudien är enbart valid i bemärkelsen att den fångar in 
deltagarnas uppfattning om sitt skrivande och om sin språkliga utveckling. Utöver detta 
krävdes textanalyser för att undersöka språkliga förändringar över tid, ett utfall som 
sedan kunde jämföras med resultatet i intervjustudien. 

Det är i huvudsak två texter per informant som har analyserats, med undantag för en 
informant där det är två texter plus deras redigerade (betalästa) versioner eftersom dessa 
fanns att tillgå och kunde bidra med kompletterande insikter om hur betaläsningen 
fungerar i praktiken. I den mån det har varit möjligt har analysen skett på de fyrahundra 
första orden av den första och den sista fanfictionberättelsen som respektive informant 
publicerade under sin gymnasietid. Tidsramen, antalet texter samt ordomfånget gör 
textanalysen begränsad. Samtidigt ger tidsbegränsningen en rättvisare bild av 
informanternas språkutveckling i förhållande till varandra eftersom ungefär lika mycket 
tid har förflutit mellan den första och den andra texten.  Ytterligare textprover skulle 
säkert ha bidragit med fler insikter, men alltför många textprover och variabler skulle i 
sin tur ha stulit tid, plats och fokus från intervjudelen. 

Samtidigt är det också en fråga om validitet gällande vilka testinstrument och 
variabler som bör användas. Beräkningar gällande graden av grammatisk komplexitet 
samt av andelen språkfel i förhållande till T-enheter kan enbart fånga in vissa aspekter 
av den språkliga kompetensen. Studiens syfte var dock aldrig att genomföra en 
heltäckande kartläggning utan snarare en textanalytisk ansats till att ta reda på om den 
språkförbättring som informanterna själva upplevde gav något reellt utslag i texten. 

Interbedömarverifieringen skedde genom att jag och en medbedömare analyserade 
samma textprov på skilda håll för att sedan träffas och diskutera de fall där vi hade gjort 
olika bedömningar. Resultatet var blandat. Överensstämmelsen på räkningen av satser, 
T-enheter och T-fragment var mycket hög, medan överensstämmelsen ifråga om antalet 
språkfel var låg. En viktig anledning till den senare är skillnader i språkkänsla och 
bedömning för vad som bör klassas som fel, och det var flera sådana fall som togs upp 
vid uppföljningen. Min medbedömare räknade till exempel uteslutna huvudsatser i T-
fragment innehållande bisatser som ett syntaktiskt fel, medan jag inte gjorde det. Min 
bedömning grundar sig i att T-fragment per definition inte utgörs av kompletta satser, 
och på att ett flertal av de bisatser som förekom i T-fragmenten egentligen var 
underordnade huvudsatsen i en närliggande T-enhet, separerad genom interpunktion.  
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I tabell 1 framgår den procentuella överensstämmelsen i interbedömarverifieringen 
gällande antalet meningsmakrosyntagmer (T-enheter och T-fragment), satser samt 
språkfel. Språkfelen indelades i semantiska fel ifråga om ordval, syntaktiska fel ifråga 
om grammatik, samt transkriptionsmässiga fel ifråga om systematiska stavfel och 
slarvfel. En vidare definition av språkfelen med exempel följer under 3.1.2.4. 

Tabell 1: Sammanställning av överensstämmelser i interbedömarverifieringen 

Variabel Överensstämmelse 
på totalt antal 

Överensstämmelse på antal felaktiga 
MMS och satser 

Meningsmakrosyntagmer 96 % - 

T-enheter 100 % 100 % 

T-fragment 85 % 57 % 

Huvudsatser 97 % (Se T-enheter) 

Bisatser 90 % 25 % 

Språkfel 100 % - 

Semantiska fel 33 % - 

Syntaktiska fel 75 % - 

Stavfel 100 % - 

Slarvfel 67 % - 

Som redan onämnts och som åskådliggörs ovan sjunker överensstämmelsen kraftigt 
ifråga om språkfelen. Anmärkningsvärt nog fann jag och min medbedömare lika många 
språkfel (15), även om vi gjorde olika bedömningar för vad som skulle räknas som fel. 
Ifråga om stavfel var överensstämmelsen hundra procent eftersom ingendera av oss 
hittade några genuina stavfel.  

3.1.2.1 Om analysen och överväganden 
I arbetet med textanalysen har jag använt mig av Loman & Jörgensens (1971:14-44) 
principer för segmentering och klassifikation av makrosyntagmer. Vissa undantag och 
anpassningar har ändå gjorts i och med att Loman & Jörgensens principer i första hand 
utgår från ett svenskt talspråk medan jag tillämpar dem i en engelskspråkig och skriftlig 
kontext.  

För att beräkna antalet och fördelningen av makrosyntagmer i en text krävdes först 
en segmentering av ett fastslaget textomfång. Loman & Jörgensens (1971:14) material 
rör främst inspelningar och transkriberingar av sådana, där omfånget avgörs genom 
ordräkning. Detsamma gäller för materialet i den här studien. Varje textprov omfattar 
ungefärligen de fyrahundra första orden av respektive text, med undantag för inledande 
partier som inkluderade metakommentarer, sammanfattningar och materialfragment 
(sångtexter och dylikt). Jag har flera motiv till att avlägsna dessa delar; som Black 
(2006:175) konstaterar är A/Ns (Author’s Notes) ett typiskt sätt för skribenter att vända 
sig till sina läsare under olika skeden i berättelsens gång, vanligtvis i början eller i slutet 
av ett kapitel. A/Ns har sina förespråkare och sina motståndare, men som Black 
(2006:175-176) konstaterar fyller de en kommunikativ funktion för skrivandet och för 



12 
 

deltagandet i fanfictiongemenskapen. Ur en kommunikativ synpunkt vore de intressanta 
att analysera, men till saken hör att de, efter vad jag personligen har fått erfara, ofta är 
skrivna med en informell och talspråklig ton som inte är lämplig att analysera när 
faktorer som satskonstruktion och språkfel tas i beaktande. Jag har också exkluderat en 
instans av inledande sångtexter, detta eftersom materialet inte är producerat av 
informanten ifråga utan snarare är en reproduktion av någon annans material. 

Vidare existerar ett antal undantag och specialregler för ordräkning. Vissa är mindre 
relevanta i en skriftlig kontext, som till exempel fnysningar och tveksamhetsljud. Nedan 
följer en sammanställning av de av Loman & Jörgensens (1971:15-16) specialregler för 
ordräkning som är applicerbara för sammanhanget. 

 Ord som inkluderas i ickefunktionella ansatser, upprepningar och korrigeringar 
för att sedan strykas medtas i ordräkningen. 

 Ljudsekvenser som med säkerhet kan identifieras som delar av ord tas också 
med i ordräkningen, med undantag för de sekvenser som ingår i stamning. 

 Ord som kan skrivas både samman och isär räknas efter den särskrivna formen, 
alltså som två eller flera ord. 

 Dubbelnamn, med bindestreck eller särskrivna, räknas som två eller flera ord. 

 Samma som ovan gäller för ”andra kombinationer som regelbundet uppträder 
med bindestreck” (Ibid:15), om inte en etablerad stavningsnorm föreskriver en 
sammanskriven form.  

 Initialord som normalt skrivs samman (TV, USA, etc.) räknas som ett ord, i 
likhet med bildningar som uttalas som ett sammanhängande ord (t.ex. SAAB). 
Initialformer av namn, normalt separerade med mellanrum eller punkter, räknas 
som flera ord. ”Förkortningar som förekommer i skrift räknas bestå av så många 
ord som den upplösta förkortningen skulle innehålla” (Ibid:16). 

I praktiken innebär dessa specialregler att till exempel sammanskrivningar som won’t 
räknas som två ord eftersom den egentligen står för konstruktionen will not. Vidare 
innebär sammanhanget och språket på vilket jag applicerar dessa specialregler ett behov 
av att formulera vissa undantag. Till skillnad från svenskan, där sammanskrivning utgör 
normen, existerar många ord i engelskan som enligt Loman & Jörgensens specialregler 
skulle räknas som två ord istället för ett. I den här studien har adjektivkonstruktioner av 
slaget red-haired som skrivs samman i svenskan räknats som ett ord istället för två. 

3.1.2.2 Makrosyntagmer 
Makrosyntagmen är som bekant ett analysmått utvecklat för syntaxanalys, lämpat för 
texter med dialogiska inslag. Det betecknar ”en ordsekvens, som är av maximalt omfång 
med hänsyn till de däri ingående enheternas inbördes syntaktiska relationer” (Loman & 
Jörgensen 1971:18). Det finns fyra typer av makrosyntagmer; mening (hädanefter T-
enhet), interjektionsmakrosyntagm (IMS), tilltalsmakrosyntagm (TMS) och 
meningsfragment (hädanefter T-fragment). Utöver dessa tillkommer också den 
sammansatta makrosyntagmen (SmsMS), där en syntagm är parentetiskt inordnad i en 
annan utan att ”stå i syntaktisk relation till denna omgivande enhet” (Ibid:35). Också 
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här existerar ett antal regler och undantag för hur texten ska indelas i makrosyntagmer. 
Vissa regler av mer grammatisk art applicerades inte i och med att engelskans och 
svenskans grammatikregler inte är identiska.  

Nedan följer vidare förklaringar av de olika makrosyntagmerna, gällande regler och 
undantag, med exempel från det analyserade materialet i den mån de har förekommit.  

3.1.2.2.1 T‐enhet 

Meningar eller så kallade T-enheter utgörs i allmänhet av en huvudsats med eventuella 
inkorporerade bisatser. Det finita verbet utgör kärnan i satsen och möjliggör syntaktisk 
analys av satsens övriga delar och deras relationer (Loman & Jörgensen 1971:20). I 
fallet med sekvenser som utgör omtagningar som är att betrakta som onödiga eller 
oavsiktliga betraktas de tillhöra samma sats, även med ett dubblerat finit verb (Ibid:25). 
Ett annat undantag gäller sekvenser som består av samordnade konstruktioner med 
något gemensamt led, utsatt i den ena konstruktionen och underförstått i den andra 
(ellips), som bedöms ingå i samma sats (Ibid:26). Samma gäller även bisatser som 
samordnats med konjunktioner (Ibid:26). En satsfläta, som innehåller en kluven 
underordnad sats, bedöms också bestå av en sats (Ibid:28). Initiala eller finala led i 
extraposition eller i dubbelt satsled, ofta namn som inte har tilltalsfunktion, räknas till 
T-enheten. (Ibid:29) 

3.1.2.2.2 Interjektionsmakrosyntagm (IMS) 

Interjektionsmakrosyntagmer ingår i regel inte som en del i ett satsled i en större 
konstruktion. Loman & Jörgensen (1971:30-31) listar ett antal typer av interjektioner. 
De med relevans för sammanhanget summeras och exemplifieras som följer, med 
existerande exempel från analysmaterialet i kursiv: 

1) ja med varianter [- yes; yeah] 

2) nej med varianter  

3) nå [- okay; very well] 

4) [m] med varianter 

5) frågande va? [- sorry?] 

6) allmänt, positivt och negativt affektivt (oj, hurra, usch) [- oh; sorry] 

7) hälsningsord (hallå, hej, hejdå ‒ men inte god dag, farväl, gott nytt år etc.)  

8) ljudimitationer 

9) svordomar (och relaterade eufemismer) [- hell] 

10) interjektioner och dylika uttryck av främmande ursprung [- Avada Kedavra; Crucio; Reducto] 

3.1.2.2.3 Tilltalsmakrosyntagm (TMS) 

Tilltalsmakrosyntagmer utgörs av ”syntaktiskt isolerade pronomina samt egennamn och 
andra substantiv använda i tilltalsfunktion” (Loman & Jörgensen 1971:32), vilket tidvis 
inkluderar vissa ordförbindelser. Syntaktiskt kan dessa indelas i fyra huvudtyper: 
Nomen föregånget av obetonat men eller följt av obetonat då respektive huvudord med 
appositionell eller attributiv bestämning (Ibid:33). I materialet har enbart huvudord med 
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attributiv bestämning förekommit och utgjorts av exempelvis ”little girl” och ”my 
love”. 

3.1.2.2.4 T‐fragment 

Meningsfragment eller T-fragment definieras följande: 

”En sekvens, som inte utgöres av mening eller interjektionsmakrosyntagm eller tilltals-
makrosyntagm, bedöms som bestående av ett eller flera meningsfragment (MF). Om sekvensen 
utgör en enda syntaktiskt sammanhängande enhet, består den av ett meningsfragment. Om man 
däremot kan urskilja olika enheter, mellan vilka det inte råder några syntaktiska relationer, består 
sekvensen av lika många meningsfragment som syntaktiskt oberoende delar. Med syntaktisk 
relation inom ett meningsfragment menas antingen att konstruktionen kan indelas i en serie över-, 
under- och samordnade led, eller att konstruktionen kan ingå på viss(a) plats(er) i ett utfyllt 
satsschema.” (Loman & Jörgensen 1971:34, understrykningar i original) 

I korta drag innebär detta att allt som inte är T-enheter, interjektionsmakrosyntagmer 
eller tilltalsmakrosyntagmer är T-fragment, och beroende av syntaktiska relationer kan 
det röra sig om ett eller flera T-fragment. Syntaktiska relationer innebär, som redogörs i 
ovanstående citat, existensen av över-, under- och samordnade led eller att 
konstruktionen kan sättas in på vissa platser i ett utfyllt satsschema. Meningsfragment 
kan också, som Loman & Jörgensen (1971:34) påpekar, ”som regel byggas ut till 
fullständiga satser genom suppleringar av olika slag”. Dessa kan i allmänhet hämtas ur 
den omgivande kontexten.  

Prosodiska enheter klassas som ett T-fragment, medan tydlig uppdelning innebär 
flera fragment. 

3.1.2.2.5 Sammansatta makrosyntagmer  

I den sammansatta makrosyntagmen (SmsMS) är en syntagm parentetiskt inordnad i en 
annan utan att stå ”i syntaktisk relation till denna omgivande enhet” (Loman & 
Jörgensen 1971:35). Nedan följer ett exempel på sammansatta makrosyntagmer som har 
dykt upp i materialet: 

T(+T) 

Harry, he still didn’t know how it had happened, had cast the Killing Curse at Voldemort and… hit 
him. 

3.1.2.2.6 Specialregler för segmentering vid replikövergångar 

Replikövergångar från olika talare som följer på varandra kan inte, även om det skulle 
vara syntaktiskt motiverat, klassas som en sammanhängande makrosyntagm (Loman & 
Jörgensen 1971:37-38).  
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3.1.2.3 Metodbeskrivning 
Efter ordräkningen skedde en segmentering i makrosyntagmer, och en satsindelning av 
T-enheter och T-fragment. Utöver detta räknades antalet bisatser och antalet språkfel 
innan siffrorna sammanställdes och blev föremål för procentuträkningar.  

För att mäta grammatisk komplexitet användes måtten MLTU (mean length of T-
units) och satstäthet (clausal density) (se bl.a. Robb, Ross & Shortreed 1986; Scott & 
Windsor 2000; Windsor, Scott & Street 2000; Sun & Nippold 2012). MLTU används 
vanligtvis för att få fram den genomsnittliga längden på T-enheterna och satstäthet för 
att få fram det genomsnittliga antalet bisatser per T-enhet. Eftersom materialet 
innehåller såväl T-enheter som fragment av sådana måste också de senare räknas med, 
vilket gör att MLTU respektive satstäthet här har räknats ut i förhållande till 
meningsmakrosyntagmer (MMS) och inte enbart till T-enheter. 

De variabler som har varit föremål för uträkningar kan summeras följande: 
1. Det totala ordantalet i varje enskilt textprov 
2. Andelen MMS (T-enheter och T-fragment) 
3. Antalet T-enheter 
4. Antalet T-fragment 
5. Antalet bisatser 
6. Antalet ord per MMS (MLTU) 
7. Antalet bisatser per MMS (clausal density) 
8. Andelen felaktiga T-enheter i förhållande till det totala antalet T-enheter 
9. Andelen felaktiga T-fragment i förhållande till det totala antalet T-fragment 
10. Andelen syntaktiska fel i förhållande till det totala antalet fel 
11. Andelen semantiska fel i förhållande till det totala antalet fel 
12. Andelen övriga fel i förhållande till det totala antalet fel 

Eftersom materialet bestod av individuellt producerade texter uteslöts inga sekvenser 
vid beräkningen av antalet makrosyntagmer. Beräkningen av antalet makrosyntagmer av 
olika kategorier skedde däremot enligt Loman & Jörgensens (1971:42-43) formler. 
Eftersom alla textprover omfattade ungefär fyrahundra ord vardera tillämpades inte 
Loman & Jörgensens formel för bestämning av textomfång. 

Formeln för beräkning av antalet makrosyntagmer är . Z utgjordes av antalet 

syntagmer i den kategori som beräknades och MS utgjordes av det totala antalet 
makrosyntagmer i texten, vilket räknade ut den procentuella andelen av den beräknade 
makrosyntagmtypen. (Loman & Jörgensen 1971:42-43) 

Vidare beräknades också antalet T-enheter och T-fragment i förhållande till det totala 

antalet meningsmakrosyntagmer enligt formeln  där Y motsvarade antingen antalet 

T-enheter eller -fragment och MMS motsvarade antalet meningsmakrosyntagmer, alltså 
summan av T-enheterna och T-fragmenten. (Loman & Jörgensen 1971:43-44) 
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3.1.2.4 Analys av språkfel 
Fel utgör en naturlig del av läroprocessen i såväl förstaspråk som främmande- eller 
andraspråk. Det finns olika sorters fel, liksom olika anledningar till att de uppkommer.  

Övergeneralisering (overgeneralization) sker när en språkinlärare tar en grammatisk 
regel och applicerar den även på undantag, som goed istället för went eftersom de flesta 
engelska verb bildar dåtid med -ed. (Ellis 1997:142) 

Överföring (transfer) syftar till användningen av ljud, uttryck och strukturer från 
förstaspråket i produktionen av andraspråket. Har ljudet eller strukturen samma 
användning också i målspråket handlar det om en positiv överföring, annars om en 
negativ överföring (interference) som inte fungerar på målspråket. (Ellis 1997:140-142) 

Vidare kan fel vara antingen återkommande, alltså systematiska (errors), eller 
osystematiska (mistakes): 

Errors reflect gaps in a learner’s knowledge; they occur because the learner does not know what is 
correct. Mistakes reflect occasional lapses in performance; they occur because, in a particular 
instance, the learner is unable to perform what he or she knows. (Ellis 1997:17) 

Jag har valt att analysera de språkfel som existerar i texterna på två nivåer: 
1) Textproduktionsnivån ‒ semantik och syntax 
2) Transkriptionsnivån ‒ systematiska och osystematiska stavfel samt övriga 

slarvfel 

Textproduktionsnivån inkluderar semantiska och syntaktiska fel, det vill säga fel som 
har uppkommit till följd av ordval och grammatik. Transkriptionsnivån i sin tur 
inkluderar systematiska stavfel (errors) samt osystematiska stavfel och osystematiskt 
utelämnade ord (båda dessa räknas som slarvfel, se exempel i tabell 2). Systematiken i 
stavfelen avgjordes genom en sökning i texten också utöver det analyserade textprovet, 
för att se om samma fel uppkom vid flera tillfällen eller utgjorde en engångsföreteelse.  

De så kallat utelämnade orden räknades inte till det totala ordantalet (eftersom de var 
utelämnade). Alla andra ord räknades in, oberoende av stavning. Stavfel har inte getts 
för ickestandardengelska ord, främst i form av trollkarlsvokabulär. 

I tabell 2 på nästkommande sida redogörs för några exempel på fel och hur dessa 
klassificerades. På detta följer förtydliganden om de klassificeringar och avvägningar 
som har gjorts.  
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Tabell 2: Exempel på semantiska och syntaktiska fel och eventuell omklassificering 
 

Exempel Klassificering Kommentar 

”resuscitated [...] to life” Semantiskt fel Ordval. 

”lump in his stomach” Semantiskt fel Interference. Direktöversättning av svenskans 
”klump i magen” istället för det engelska idiomet 
”lump in [...] throat” 

”brunette” Semantiskt fel Ordval/stavning. 
Brunette är ett feminint låneord från franskan. 
Den person som åsyftas i texten är en man, i 
vilket fall maskulinumformen brunet är den 
korrekta. 

“was on its way.” Semantiskt fel Ordval. Its istället för their eftersom person 
åsyftas. 

“People shouted […], everywhere 
around him fell […]” 

Syntaktiskt fel Satsradning. 

”Christmas-gift” Syntaktiskt fel Interference. Sammanskrivning enligt svenskan. 

”kind hearted” Syntaktiskt fel Särskrivning, saknat bindestreck. 

”every one”, ”no where” Syntaktiskt fel Särskrivning, övergeneralisering. 

”fear’s”, ”time’s”, ”other’s” Syntaktiskt fel Pluralbildning med apostrof + s. 

“holding her tighter” Syntaktiskt fel Adjektivform på adverb. 

“filled by candles and gas lamps.” Syntaktiskt fel Interference. Direktöversättning av 
prepositionen av. By antyder aktivitet från 
ljusens och lampornas sida. 

“the one she waited for” Syntaktiskt fel Preteritum istället för progressiv (was waiting).  

“…the grief took over” Syntaktiskt fel Interference. Bestämd form. 

“…their only hopes dead body.” Syntaktiskt fel 
klassat som 
slarvfel 

Engångsföreteelse.  

“The other's laughed” Syntaktiskt fel 
klassat som 
slarvfel 

Engångsföreteelse. 

“…a cloud as far the eye could 
reach” 

Syntaktiskt fel 
klassat som 
slarvfel 

Borttappat ord. [as] 

“[A] stroke [B’s] hair and smiled.” Syntaktiskt fel 
klassat som 
slarvfel 

Borttappad bokstav [d] ger ett tempusfel. 
Engångsföreteelse. 

Som i alla bedömningsfrågor har det förekommit gränsfall och gråzoner både vad gäller 
vad som kan klassas som fel och hur dessa i sin tur kategoriseras. Dessa gråzoner 
existerar inte minst mellan semantiska och syntaktiska fel, och mellan dessa och fel på 
transkriptionsnivån. Som exemplifierats i tabell 2 ovan har vissa instanser av ordval, 
gällande till exempel prepositioner, klassats som syntaktiska fel. Detsamma gäller för 
sammanskrivning, pluralbildning och adverbfel. Klassificeringen grundar sig dels på 
funktion och dels på regler för ordbildning. Sammanskrivningarna och adverbfelen visar 
på interference från svenskans språkregler. De felaktiga pluralbildningarna visar på att 
språkinläraren har övergeneraliserat och applicerat regeln för genitivbildning (apostrof 
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+ s) på pluralbildning. Med undantag för det sista exemplet i tabell 2 har alla verbfel 
klassats som syntaktiska fel. 

Bisatser utan huvudsats som utgör en del av ett T-fragment har inte räknats som 
syntaktiska fel, vilket berördes i avsnitt 3.1.2. Fall av felaktig ordföljd skulle, i den mån 
de hade förekommit, ha klassats som syntaktiska fel. Utelämnade ord hade också kunnat 
räknas i sin helhet till syntaktiska fel. Nu räknas alla utelämnade ord som inte är verb 
istället till transkriptionsnivån.  

Uträkningen av den procentuella andelen felaktiga T-enheter och T-fragment har 

skett genom att ta      

     
. Likartade uträkningar har gjorts 

ifråga om den procentuella andelen fel av en viss typ i förhållande till det totala antalet 
fel i en text. 

3.2 Material ‒ informanterna och texterna 

I detta avsnitt behandlas först de enskilda informanterna. Efter detta följer en tabell med 
en kort sammanställning av det textmaterial som har varit föremål för analys. 

3.2.1 Jewel-Sage Blanche 

Jewel-Sage Blanche (Jewel-Sage) är från Stockholmstrakten och medlem på 
FanFiction.net sedan 2011. Hon gick naturvetenskaplig inriktning i gymnasiet mellan 
åren 2011-2014. Vid tiden för intervjuerna var hon nitton år gammal och studerade på 
distans.  

Det var en vän som delade hennes intresse för Harry Potter som introducerade 
fanfiction och sajten till henne, där hon i början läste andras berättelser på både svenska 
och engelska. En novelluppgift i svenskämnet under det första året i gymnasiet blev, 
efter en väns genomläsning och omdöme, hennes första fanfiction som lades upp på 
sajten 2011 i både en svensk version och i en egenhändigt översatt engelsk version. 
Jewel-Sages sista fanfictionberättelse under gymnasiet publicerades våren 2014. Vid 
tiden för intervjuerna hade hon publicerat nio fanfictionberättelser, alla inom Harry 
Potter-seriens fandom; fem på svenska varav fyra fanns översatta till engelska, alla 
oredigerade. 

 Jewel-Sage uppgav sig ha spenderat mellan en och tre till fyra timmar i veckan på 
sitt fanfictionskrivande under sin gymnasietid och desto mer tid på läsning.  

3.2.2 Lata Myran 

Lata Myran är från Jönköpingstrakten. Hon blev medlem på sajten 2007 och är också 
aktiv på andra skrivsajter. Vid tiden för intervjuerna var hon tjugofem år gammal och 
hade publicerat sjutton fanfictionberättelser inom Harry Potter-seriens fandom, varav 
fem på svenska och resterande på engelska.  

Lata Myran gick i gymnasiet 2005-2008 på det estetiska programmet. Sedan dess har 
hon studerat historia och tagit ut en masterexamen. Hennes ambition är att doktorera i 
historia, men hälsoproblem har gjort att hon har tagit paus från studierna. Om sina 
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hälsoproblem och deras förhållande till hennes skrivande uppger Lata Myran att hennes 
försämrade hälsa i gymnasiet säkert bidrog till hennes fanfictionläsande och -skrivande. 
”[D]et var ett sätt att hantera det jobbiga som hände i livet, och något att göra istället för 
att ligga och tycka synd om mig själv.” (23/2) 

Till FanFiction.net hittade Lata Myran från Hogwarts.nu, en numer nedlagd hemsida 
för svenska Harry Potter-fans. Hennes första fanfictionberättelse på engelska 
publicerades 2007-2008. Den sista berättelse som Lata Myran skrev under 
gymnasietiden publicerades först när den var nästan färdig, hösten 2008. Båda är 
baserade på Harry Potter-serien. Eftersom Lata Myran har använt sig av betaläsare 
kommer jag i textanalysen att behandla både originalversionerna och de betaredigerade 
versionerna 

Lata Myran uppgav sig ha läst fanfiction varje dag under sin gymnasietid, först 
kanske en till två timmar per dag och mer under det andra året i gymnasiet då hennes 
hälsa försämrades. ”[D]å kunde jag nog läsa fanfiction fem timmar om dagen och skriva 
två timmar”. Hon uppger samtidigt att det var mycket av det som hon skrev som aldrig 
blev publicerat. (26/2) 

3.2.3 Mika 

Mika är född i Bohuslän. Hon blev medlem på sajten 2004. Vid tiden för intervjuerna 
var hon tjugoåtta år gammal. Hennes gymnasietid var 2003-2006, då hon gick en 
självdesignad utbildning. Hon har även gått English Studies vid en högskola.  

Det var viljan att skriva som drev Mika till att registrera sig på sajten, och vid tiden 
för intervjuerna hade hon skrivit femtionio fanfictionberättelser inom åtta olika fandom, 
däribland Naruto3 och StarTrek: Voyager4.  

Mikas första fanfictionberättelse var baserad på StarTrek Voyager och skrevs 2003, 
och publicerades först på ett internetforum och tre år senare på FanFiction.net. Den sista 
fanfictionberättelse som hon skrev under sin gymnasietid är baserad på serien Naruto 
och skrevs 2006. Flera av Mikas berättelser är helt eller delvis betalästa. Den första och 
den sista berättelse som Mika skrev och publicerade under sin gymnasietid är inte 
betalästa. (19/3) 

Mika uppgav sig ha spenderat väldigt mycket tid på fanfiction i gymnasiet. ”[R]ent 
spontant så var det nog lika mycket som jag la ner på skolan. Om inte mer i vissa fall” 
kommenterar hon bland annat (19/3). Uppskattningsvis handlade det om cirka fem 
timmar per dag eller cirka fyrtio timmar i veckan.  

                                                 
 
3 Masashi Kishimotos mangaserie Naruto är näst efter J.K. Rowlings Harry Potter det populäraste 

fandomet på sajten FanFiction.net, överlag och bland svenska fanfictionförfattare. (Olin-Scheller & 
Wikström 2010a:31) 

4 TV-serie (1995-2001) skapad av Rick Berman, Michael Piller & Jeri Taylor. 
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3.2.4 Thot 

Thot är från Lappland, medlem på sajten sedan 2007 och också aktiv på andra 
skrivsajter. Vid tiden för intervjuerna var hon tjugofyra år och hade publicerat över 
hundrafyrtio berättelser inom tretton olika fandoms, alla av dem på engelska. 

Thot gick i gymnasiet åren 2006-2009 på samhällsvetenskapsprogrammet. Sedan 
gymnasiet har Thot gått skrivkurser, litteraturkurser, fotokurser samt några språkkurser. 
För närvarande går hon två skrivkurser. 

Thot blev medlem på sajten och började skriva fanfiction 2007 i samband med att 
hon hade blivit tipsad om animeserien GetBackers5. Den sista berättelse som Thot skrev 
under gymnasietiden har dessvärre blivit omskriven våren 2014. Istället behandlas 
Thots näst sista berättelse från gymnasietiden, som är baserad på Harry Potter-serien 
och publicerad tolv dagar tidigare än den sista fanfictionberättelsen. 

Thot uppger att hon spenderade mer tid på fanfiction i gymnasiet än vad hon gör i 
dagsläget och uppskattar att minst ett par timmar gick åt till läsande av fanfiction, 
medan skrivandet uppgick till ungefär tio-elva timmar i veckan. 

3.2.5 World In Disco Mode 

World In Disco Mode (WIDM) är från Ångermanland, medlem på sajten sedan 2006 
och tjugotre år gammal vid tiden för intervjuerna. Hon gick i gymnasiet åren 2008-2011 
på den estetiska linjen. Efter gymnasiet arbetade hon som lärarvikarie i engelska i 
ungefär ett halvårs tid. För närvarande studerar hon dataspelsutveckling. Enligt egen 
utsago har hon skrivit väldigt länge och skriver skönlitterärt på både svenska och 
engelska dagligen. 

WIDM kom till FanFiction.net via ett annat community och uppgav att hon hade 
varit med som läsare i cirka ett års tid innan hon vågade lägga ut sina egna alster.  

Hennes första fanfictionberättelse på engelska skrevs 2007-2009. De tre sista 
kapitlen och epilogen är publicerade under hennes gymnasietid. Den sista berättelsen 
som påbörjades under gymnasietiden publicerades våren 2011, med prologen och de två 
första kapitlen publicerade innan juni 2011. Båda dessa är baserade på Harry Potter-
serien. 

WIDM uppgav sig under gymnasietiden i snitt ha spenderat kanske tre timmar om 
dagen och kring tjugo-tjugofem timmar i veckan på sitt skrivande överlag. Hur stor del 
som lades på fanfiction visste hon inte, men huvuddelen av skrivandet skedde på 
engelska.  

Vid tiden för intervjuerna hade WIDM publicerat över femton fanfictionberättelser 
inom fyra olika fandoms, två på svenska och resterande på engelska. WIDM har också 
tidigare agerat betaläsare, fast uppger att betaläsningen ”har försvunnit lite i periferin” 
(26/2). ”Jag har ännu inte blivit tillfrågad att vara betaläsare åt någon”, skriver hon 
vidare och uppger att hon planerar att ta bort sin betaprofil. (26/2) 

                                                 
 
5 Mangabaserad animeserie (2002-2003) regisserad av Kazuhiro Furuhashi & Keitaro Motonaga.  
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3.2.6 Texterna 

Textanalysen har skett på sammanlagt tolv textprover bestående av varje berättelses 
inledande fyrahundra ord. Viss variation på det totala ordantalet råder i och med att alla 
textprover inte går jämt ut, vilket åskådliggörs i den nedanstående tabell 3.  

Tabell 3: Variationer i textomfång 
Författare Textprov Totalt ordantal 

Jewel-Sage Blanche Jewel-Sages första text (JSB1) 410 

 Jewel-Sages andra text (JSB2) 403 

Lata Myran Lata Myrans första texts originalversion (LM1.1) 401 

 Lata Myrans första text i betaläst version (LM1.2) 402 

 Lata Myrans andra text i originalversion (LM2.1) 400 

 Lata Myrans andra text i betaläst version (LM2.2) 406 

Mika Mikas första text (M1) 403 

 Mikas andra text (M2) 415 

Thot Thots första text  (T1) 404 

 Thots andra text (T2) 407 

World In Disco Mode World in Disco Modes första text (WIDM1) 401 

 World in Disco Modes andra text (WIDM2) 403 

Bokstavs- och sifferkombinationerna som står inom parentes efter respektive textprov är 
de beteckningar som används i textanalysen och vid diskussionen av den. De består av 
informantens initialer och det nummer som anger om det är deras första text (1) eller 
deras senare text (2). I Lata Myrans fall används även decimaler för att visa om det rör 
sig om originalet (.1) eller den betalästa versionen (.2).  
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4 Resultat 
I det här kapitlet redovisas först resultatet av intervjustudien i avsnitt 4.1, som relaterar 
till frågeställning ett och tre, om skillnaderna mellan fanfictionskrivandet och 
skolskrivandet respektive synen på ett potentiellt användande av fanfiction i skolan. 
Efter detta, i avsnitt 4.2, behandlas textanalyserna i förhållande till den andra 
frågeställningen, vilken rör språklig utveckling. Varje resultatdel innehåller också en 
sammanfattning, vars innehåll står till grund för diskussionen i nästkommande kapitel. 

4.1 Intervjustudien 

Informanterna upplever att det har förekommit skillnader mellan deras skrivande i skol- 
respektive fanfictionkontexten. Flera skiljelinjer kan konstateras, både ifråga om 
informanters egna upplevelser av sitt skrivande och ifråga om vilka möjligheter och 
svårigheter de ser i överföringen av element från fanfictionkontexten till en skolkontext. 
Många av dessa skillnader relaterar till att fanfictionskrivandet ofta äger rum i så 
kallade praxisgemenskaper. Domänen finns, dels i form av FanFiction.net och dels i 
form av specifika fandoms. Gemenskapen finns, inte minst på intressenivå, likaså en 
praktik för hur medlemmarna ska interagera, vilken har undersökts och kommenterats 
av bland andra Black (2005). 

Överlag faller informanternas svar in i tre huvudsakliga kategorier: Fanfiction och 
skolan, literacyutveckling samt interaktion och deltagande. Utöver detta tillkommer 
även en del uttalanden som rör personlig utveckling. Dit räknas uttalanden som anspelar 
på ökad tilltro till både sig själv och till sin språkliga förmåga.  

Materialets omfång och behovet av överskådlighet omöjliggör en komplett 
redogörelse av informanternas alla citat. De citat som tas upp under nedanstående 
rubriker har valts ut för att de illustrerar respektive informants förhållningssätt och 
erfarenheter utan att upprepa vad som redan har framförts i tidigare citat. I tabell 4 
redogörs för det totala antalet citat inom respektive kategori för respektive informant.  

Tabell 4: Det totala antalet citat inom respektive kategori för respektive informant 

 Fanfiction och skolan Literacyutveckling Interaktion och 
deltagande 

Jewel-Sage Blanche 12 9 24 

Lata Myran 19 10 29 

Mika 14 5 13 

Thot 11 6 7 

World In Disco Mode 14 2 24 

Resultatet av intervjustudien är upplagt informant för informant. På detta följer sedan en 
tematiskt indelad sammanfattning i 4.1.6. 
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4.1.1 Jewel-Sage Blanche 

Jewel-Sage Blanches fanfictionskrivande är ett resultat av hennes skolskrivande. Det 
var en novelluppgift i svenskämnet som gjorde att Jewel-Sage tog steget från att läsa 
fanfiction till att också skriva det, uppmuntrad av svenskläraren. 

När jag frågade henne om det gick bra att skriva en novell utifrån Harry Potter så tyckte hon att det 
var en rolig idé. Jag var inte säker på hur hon skulle reagera, så jag hade börjat tänka hur jag skulle 
göra om historien. Men hon blev intresserad och bad mig att skriva den som jag först tänkt. […] 
Hon blev lite förvånad över att jag ville skriva utifrån Harry Potter. […] Men sen när jag 
förklarade vad fanfiction var för något blev hon jätteintresserad. (2/3) 

Jewel-Sage uppgav att hennes fanfictionskrivande på engelska har haft positiva effekter 
på hennes prestationer i skolan och ställer sig också positiv till en potentiell användning 
av fanfiction som format och av sajten FanFiction.net och dess interaktionsmöjligheter. 
Samtidigt medger hon att hon inte är säker på hur detta skulle se ut i praktiken. 

Jag tycker att alla språklärare bör vara positivt inställda till fanfictionskrivande. [...] Fanfiction ger 
en möjligheten att skriva utifrån något man tycker om och det tycker jag underlättar. Ibland kan 
det svåraste med skrivande vara att hitta på det man ska skriva om. [...] 

Man kan nog använda sig av sajten inom undervisningen. Det finns ju många möjligheter till att 
skriva både genom forum och PM. Men jag vet inte riktigt hur det skulle vara i praktiken. Det 
skulle nog stimulera vissa elever och göra lärandet mer kreativt. (15/2) 

Jewel-Sage upplever sig också ha utvecklat dels sitt skrivande på engelska och dels sin 
förmåga att planera och att granska texter. 

Man kan bara bli bättre på språk genom att använda det, vare sig det är i tal eller skrift. [...] När 
man läser eller skriver fanfiction (utifrån olika böcker/filmer) kan man också lära sig ord och 
uttryck som man inte skulle göra annars (just för att det inte förekommer i vanligt tal). (15/2) 

Vidare visar Jewel-Sages svar på att hon har fått en större medvetenhet, ifråga om dels 
den praktiska språkanvändningens betydelse och dels hur ordval och formuleringar 
inverkar på budskapet som hon försöker förmedla. 

Förutom det språkliga, mest grammatiska, tänker jag mer på ordvalen i olika situationer och 
liknande. [...] Ja, det kan ju ha att göra med svenskalektionerna i skolan också, men jag är mer 
medv[e]ten om det under fanfictionskrivandet (2/3) 

På en rent språklig nivå uppgav Jewel-Sage att det var främst ordförrådet och 
grammatiken som förbättrades, och att ”[e]ngelskan blev mer naturlig” (2/3) eftersom 
hon använde den oftare.  

Jewel-Sage har i likhet med en majoritet av informanterna en bakgrund inom Harry 
Potter-seriens fandom, ett intresse som hon delar med vänner både online och offline. 
Det var också en vän som läste igenom Jewel-Sages första fanfiction och uppmuntrade 
henne till att lägga ut den på nätet.  

Utöver själva skrivandet har Jewel-Sages användning av FanFiction.net varit 
begränsad till reviews och PM. PM har hon enligt egen utsago använt mycket under 
perioder när hon har kommunicerat på engelska med människor från olika delar av 
världen. Detta har bidragit med såväl kunskap som kulturellt och socialt utbyte, nya 
perspektiv samt tips och råd. Jewel-Sage uppger sig dessutom vara medlem på ett forum 
där hon lägger ut sina svenska fanfictionberättelser. (2/3) 
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Jewel-Sages aktiviteter på sajten började i skrivandet och läsandet av fanfiction för 
att sedan anta mer sociala dimensioner då hon började skriva med personer som hon 
kom i kontakt med via ett gemensamt intresse för läsande och skrivande samt för Harry 
Potter. (2/3) 

Ifråga om reviews uppger Jewel-Sage att de överlag har varit positiva och i vissa fall 
har innehållit skrivtips, men att hon gärna skulle vilja ha mer konstruktiv kritik. 
Samtidigt uppger hon att uppmuntran i sig är ”en motivationskälla till att fortsätta” 
(2/3). Själv uppger hon att hon mestadels skrivit uppmuntrande reviews och konstruktiv 
kritik om skribenten har bett om det, till exempel vad gäller grammatiska fel. 

4.1.2 Lata Myran 

Lata Myran uppger att hennes skrivande av fanfiction har bidragit till en stärkt tilltro till 
henne själv som författare. ”Jag har helt enkelt blivit kräsnare och känner att jag är fullt 
kapabel att själv skriva de historierna jag skulle vilja läsa”, skriver hon bland annat 
(23/2). I likhet med till exempel Jewel-Sage Blanche är Lata Myran också noga med att 
betona den positiva inverkan som fanfiction har haft på hennes språkkunskaper och 
prestationer i skolan. 

Om det inte vore för att jag läste och skrev så mycket fanfiction hade jag antagligen inte fått ett 
såpass bra betyg i engelska som jag trots allt fick. Jag har alltid varit dålig på språk, både att skriva 
och läsa. Att faktiskt skriva något som jag tyckte var skoj och spännande på engelska gjorde att jag 
gav mig fan på att lära [mig] det. […] 

Jag lärde mig överhuvudtaget mycket dåligt från engelsklektionerna. Jag förstod inte, och förstår 
fortfarande inte, grammatiska regler. Det enda som har hjälpt mig är att läsa och skriva själv och få 
själva skrivandet rättat, så jag kan se själv vad jag har gjort för fel. Inte ens att prata i klassrummet 
gav mig så mycket eftersom alla pratade med samma svenska brytning […] Det enda som var bra 
för mig på engelsklektionerna var att de böcker vi skulle läsa (fyra per termin) var sådana vi kunde 
välja ut själva och alltså inte enligt någon lista. Jag fick liksom credit för att läsa Harry Potter på 
engelska och slapp försöka ta mig igenom sådan litteratur jag tycker är tråkigt (23/2) 

Här, liksom hos flera andra informanter, premieras den praktiska språkanvändningens 
betydelse. Det som motiverar till lärande är intresset, och det är genom praktisk 
tillämpning som lärandet sker. 

Att även ha en beta-läsare har också hjälpt eftersom jag då har fått syn på de stavfel och 
grammatiska felen som jag gör oftast. […] Jag har lärt mig konstruera meningar på engelska och 
fått ett öra för vad som låter rätt. (23/2) 

Utöver själva språkanvändningen och skrivandet har Lata Myrans deltagande i 
forumaktiviteter bidragit med erfarenheter i forummoderering och webbdesign. Hon 
uppger sig också ha kommit till insikt om att samma text kan tolkas olika och att en 
publicering innebär en maktförlust. (26/2) 

Om sitt skrivande och sina språkkunskaper uppger Lata Myran att reviews om 
återkommande stavfel har hjälpt henne med att slipa bort dem, samt att kritik både från 
reviewers och betaläsare har bidragit till såväl hennes språkliga som hennes narrativa 
utveckling. Betaläsarnas åtgärder har ändå sett olika ut under årens gång, vilket Lata 
Myran också kommenterar. 
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[I] början försökte de egentligen bara rätta alla stavfel som jag gjorde, och jag hade många olika 
betaläsare så det kunde skifta från kapitel till kapitel hur många de rättade. […] I berättelserna 
efter det […] så låg fokus både på att rätta stavfel och redigera, och i […en annan berättelse] så 
hade jag två som rättade stavfel och en som även hjälpte mig att ha konsekvent handlingsförlopp, 
hålla karaktärer IC [in character] och skriva om de jättetråkiga scenerierna jag beskrev. Men nu i 
den senaste så är det återigen nästan bara stavfel som rättas XD (26/2) 

Utifrån sina egna erfarenheter uppger Lata Myran att hon är positivt inställd till 
användningen av fanfiction i undervisningen, dels av fanfiction som format, dels ifråga 
om praktisk språkanvändning och dels ifråga om att läsa och ge respons på andras 
texter. 

För mig har fanfiction varit ett sätt att använda engelska i praktiken och det tror jag att 
engelsklärare skulle kunna använda […] Det är svårt att hitta på helt egna berättelser och noveller 
att skriva, men då kan fanfiction vara ett sätt att börja. Till exempel hade det varit roligt och 
lärorikt att först få läsa en valfri bok på engelska och sedan skriva en kort fanfiction om någon 
person i boken, bara för att öva att både läsa, förstå, vara kreativ och skriva. Jag skulle även kunna 
se en vits med att sedan rätta varandras berättelser och sedan gå igenom vad en behöver ändra. Det 
är ett sätt jag hade lärt mig väldigt mycket av. (23/2) 

Lata Myran betonar också risken att fanfictiontexten blir för personlig. Samtidigt ser 
hon också möjligheter i att använda FanFiction.net för att elever ska lära sig att ge och 
ta kritik, även om risken är att anonyma kommentarer skulle kunna missbrukas för 
mobbning. Viss potential ser Lata Myran också i att låta elever skriva för en större 
publik, även om hon samtidigt ser uppenbara risker. 

Jag tror att det kan både hjälpa och s[t]jälpa. För de elever som är rätt duktiga på att skriva, men 
kanske inte vet om det själva, kan jag se det som ett sätt för dem att komma till insikt med att de är 
duktiga, och att olika personer gillar olika delar av vad de skriver, och inte bara vad läraren tycker 
är bra. Men för de personer som inte särskilt bra på att skriva finns risken att de antingen inte får 
några reviews alls, eller bara dåliga, och det i sin tur kan göra att de aldrig vill skriva igen (26/2) 

Under årens lopp har Lata Myran haft över tjugo olika betaläsare. Av de betaläsare som 
hon har samarbetat med längst är fyra av fem aktiva inom samma Harry Potter-forum 
tillägnat ett visst par eller pairing6. I Lata Myrans fall har betaläsarna också bidragit 
med sakkunskap utöver feedback på språk och grammatik. (26/2) 

Utöver sitt skrivande och sin användning av betaläsare har Lata Myran också använt 
sig av reviews och PM, vars betydelse hon definierar på följande sätt: 

Reviews har varit en bra morot att faktiskt skriva klart en påbörjad fanfiction och få konstruktiv 
kritik på själva handlingen eller karaktärsutvecklingen. PMs har varit ett bra sätt att lära känna 
andra fans och därigenom få vänner över hela världen. 

Det är tack vare fanfiction som jag har varit i Nederländerna hos en annan fanfictionförfattare – 
vår relation började just genom att jag lämnade en review på en av hennes fanfics som hon sen 
svarade på, och så började vi PMa och sen även melja med vanlig melj tills vi tillslut bestämde oss 
för att ses i verkligheten. 

Min vänskap till henne och en tjej i Singapore […] gjorde att vi skapade [forumet] […] Dessutom 
har jag fått ännu fler vänner på varenda världsdel vilket jag personligen tycker har gjort mig till en 
öppnare människa. (23/2) 

                                                 
 
6 Två karaktärer hopparade i ett förhållande. Se t.ex. Olin-Scheller & Wikström 2010a:55-60. 
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I Lata Myrans fall utgör reviews och sedan PM alltså grunden för uppbyggandet av ett 
socialt nätverk som existerar inte bara i en nätbaserad fanfictiongemenskap utan också 
utanför den. Själv uppger Lata Myran att de reviews som hon har fått varierar mellan 
uppmuntran, mer detaljerad men ändå konstruktiv feedback samt negativ feedback. 

Jag har fått väldigt olika, allt från "great chapter update soon!" vilket bara är en egoboost - någon 
har läst och uppskattat till sådana som har gått in i detalj på vad jag har skrivit och vad de gillar 
med det. I början fick jag en del reviews om återkommande stavfel […] Senare var det mer om 
huruvida jag hade personerna IC [in character] och hur intessanta mina OC [original characters] 
har varit. [...] Men det är väldigt sällan jag får negativ kritik som också är konstruktiv. De flesta 
negativa är av troll-karaktär tex "usch vad äckligt det här är, hur kan du skriva om Voldemort" och 
de är mest bara något jag och de med mig brukar skratta åt (26/2) 

I sina egna reviews har Lata Myran försökt fokusera på innehåll snarare än form samt 
vilka förväntningar eller farhågor hon har om fortsättningen. 

Delvis är jag inte alltid säker på om något är ett stavfel eller om det bara är jag som har fel, och 
delvis brukar jag inte ens se stavfel utan jag "vet" vad som borde stå, och jag hoppar över det. Så 
jag brukar försöka skriva vad jag gillar med händelseförloppet och karaktärerna, vad jag tror eller 
hoppas ska hända i berättelsen, vilka farhågor jag har, och hur elak en författare är som slutar med 
en cliffhanger XD (26/2) 

Någonting som framgår både överlag och i specifika uttalanden är att Lata Myran fäster 
stor vikt inte bara vid sitt skrivande utan också vid de sociala dimensioner som tillhör 
fanfictiongemenskapen. Dels är det aktiviteten i sig (”fanfiction var mitt liv då. Flydde 
bara in dit så fort jag hade ledig tid”, 26/2), dels är det den sociala dimensionen i form 
av det omedelbara umgänget och dels är det den sociala dimensionen i form av större 
konstellationer av likasinnade inom samma fandom. 

[J]ag har andra vänner också, men från fanfiction har jag fått vänner som jag har ännu mer 
gemensamt med [...] inte bara fanfiction, utan hela fandomkulturer med [...] fandoms är så mycket 
mer än en hobby liksom, det är lite som en religion [...] precis som kristna har högtider som de 
firar tillsammans så har vi i en fandom högtider som vi uppmärksammar (26/2) 

För Lata Myran är fanfiction och fandoms mer än bara fritidsintressen; de utgör viktiga 
delar av hennes identitet och sociala nätverk med egna praktiker. 

4.1.3 Mika 

Det var lusten att skriva som drev Mika till att börja skriva och sedan publicera 
fanfiction, och hon upplever att fanfictionskrivandet har spelat en tydlig roll i att 
förbättra hennes självförtroende. 

[T]ack vare mitt dåliga självförtroende så tog det väldigt länge innan jag registrerade mig. Det var 
en chans[n]ing som betalade av sig efter bara 24 timmar och jag har inte ångrat det sen dess. 
[…N]u känner jag mig själv bättre med vad jag tycker om och att jag inte är ensam med vad jag 
tycker om […] och jag känner mig mer bekväm och säker än vad jag gjorde i början. (16/3) 

Mika redogör bland annat för en situation där hon, efter att ha deltagit i en skrivkurs, 
blev tillfrågad av läraren om tillåtelse att använda den barnbok som hon hade skrivit 
som ett exempel i framtida kurser. 

Det här var ca 4 år sen och jag hade inga problem med det. Hade det hänt för 8 år sen så hade jag 
sagt snarare "I helvete heller." (19/3) 
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Hon tillägger också: 

Jag har också fått lättare att ta till mig beröm att det jag gör ÄR bra och att all kritik inte behöver 
vara negativt. Om mitt självförtroende inte hade vuxit så hade jag inte vågat skriva det jag skriver 
idag. (19/3) 

Mikas svar visar också tydligt vilken roll fanfiction har spelat i hennes intresse för att 
lära sig språk: 

Skolarbeten var någor som jag var tvungen att göra. Det spelade ingen roll om jag tyckte om det 
eller inte, jag var bara tvungen att göra det. Jag kunde sitta sista timmen innan lektionen och göra 
min läxa. Fanfictions på andra sidan var något som jag VILLE göra. Upp tills jag började läsa 
fanfictions så tyckte jag inte om Engelska över huvud taget (13-14 år), eller något annat språk för 
den delen heller. Jag kämpade mig igenom Engelska och Spanska utan att verkligen vilja lära mig. 
Men med fanfictions var det annorlunda. Eftersom jag ville läsa om äventyren och romantiken som 
inte fanns i or[i]ginal serien så lärde jag mig sakta men säkert att läsa Engelska tills jag nå[d]de 
den nivå då jag kunde skriva (trots grova grammatik fel). Efter jag började läsa ff [fanfiction] så 
pratade jag mer och mer med min engelska lärare om liknande ord och skillnaden mellan dem som 
jag stötte på. Att bara plugga grammatik och ord/böjningar (begin/began/begun) varje vecka flera 
månader i rad lärde mig väldigt lite som jag fortfarande kommer ihåg om man jämför vad jag lärt 
mig med att läsa ff. [M]an lär sig bättre för att man är intresserad och vill veta mer.” (16/3) 

Det som motiverade Mika till att förbättra sin engelska var inte den formella, teoretiskt 
lagda engelskundervisningen. Istället var det viljan att ta del av material och i en 
aktivitet som motiverade Mika; den informella praktiska språkinlärningen. 

Upp till 7:an så var det [engelskan] något som var obligatoriskt och jag erkänner också att jag allt 
eftersom så brydde jag mig mindre och mindre om att lära mig eftersom det bara var massa ord 
och grammatik. Och grammatik har alltid varit min stora fiende oavset[t] vilket språk. När jag 
öppnade min första fanfiction som var ett stort dokument som man kunde ladda ner på datorn, så 
var jag först lite osäker eftersom det var ju ENGELSKA. men min nyfickenhet vann och jag 
började läsa sakta men säkert tills jag nå[d]de slutet. Sen så frågade jag mig själv om det fanns mer 
"av det här" (visste inte ens att det hette fanfiction) och började söka och läsa.  

Efter det så var min inställning till skolans engelska samma medans jag läste mer och mer av 
fanfictions hemma. Sen så stötte jag på ord som verkade samma som jag började fundera över 
"Than/Then" och jag började lyssna mer i klassrummet allt eftersom. (19/3) 

Engelskundervisningens betoning på glosor och verbböjningar är ett återkommande 
inslag i Mikas redogörelse, och hennes svar tyder på en klar dissonans mellan Mikas 
syn på vad som är bra språkundervisning och den som hon har fått i skolan. För Mika är 
fanfictionskrivandet ett sätt att ”vara fri och skriva [...] utan större regler eller krav” 
(19/3) i kontrast till skolarbetet, kännetecknat av tvång och mött av generellt ointresse. 
Istället var det Mikas intresse för fanfiction som gjorde att hon ansträngde sig för att 
förbättra sin engelska eftersom att en viss språklig kompetens krävs dels för att ta del av 
det som andra har skrivit och dels för att själv vara med och skriva.  

Mika är av åsikten att FanFiction.net kunde användas i språkundervisning. ”Man kan 
absolut använda sig av delar från siten”, skriver hon bland annat och fortsätter: 

Det är en sak att ge en lärare sina läxor, men en helt annan att ha de omkring en läsa och 
kommentera (16/3) 

Mika har erfarenhet av kamratrespons från andra arenor än fanfictiongemenskapen och 
uppger att det kan vara svårt att framföra ärlig kritik utan att såra den man kritiserar. 
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[D]et svåraste var att vara ärlig. [...] när man kommenterade ärligt så blev det väldigt mycket "I'm 
sorry, I'm not trying to be mean but..." X_X Fördelen är ju att man får tankarna från andra istället 
för att vara själv och man tänker mer på det man skrev och varför. Vad man ville få fram. (19/3) 

Mika ser också positivt på att ha en bredare publik att skriva till än bara läraren. 

I och med att fler kommer läsa så är man lite mer självmedveten. Är det för en mindre publik som i 
skolan då det ofta är läraren så är det mer troligt att man tänker "Whatever. I'll just B.S. my way 
through." (19/3) 

Samtidigt intar hon en ambivalent position när publikfrågan ställs i förhållande till 
hennes egna erfarenheter i gymnasieåldern. ”Om någon sa till mig att 100 personer 
utanför skolan skulle se mitt arbete skulle jag få panik”, skriver hon bland annat (19/3), 
och uppger att det vore lättare att istället skriva till en förebild på ett annat språk. 

Mika upplever att hennes fanfictionskrivande har förbättrat inte bara hennes språk 
utan att det också har gjort henne bättre på att planera sitt skrivande (16/3). Intresset för 
fanfiction har också bidragit till att Mika utvecklade sitt ordförråd och sin förståelse för 
engelska grammatikregler. 

Fanfictions berättade saker för mig om karaktärer jag älskade [...] och det blev som ett gott på ont 
att jag började plocka upp ord och grammatik regler ju mer jag läste. [...] Innan jag vis[s]te ordet 
av så började jag plocka upp mis[s]tag andra gjorde när jag läste deras fanfictions. (19/3) 

Förutom att skriva och publicera fanfiction har Mika använt sig av reviews, PM och 
betaläsare. PM beskriver hon som ett medel för att skapa kontakt med andra som delar 
ett intresse. Mika använder även PM-funktionen för att kommunicera med de användare 
som översätter hennes berättelser. Betaläsare, uppger hon, kan ge olika saker beroende 
på hur de används. Reviews delar hon in i tre kategorier: uppmuntran eller smicker, reell 
kritik samt flamers, ”the assholes who give you a backbone” (16/3).  

Mest ligger det på ego-boosting de jag har fått. Du vet: "love it. update asap. :)." och liknande. Sen 
kommer de som ger riktig kritik och säger vad de tycker och tänker. Sist så har jag fått 2 flammers 
på halsen. 1 inom första 2 månaderna jag skrev som sa jag "borde stenas till döds". Som tur så kom 
alla andra läsare till min räddning. Kommer inte ihåg vad jag skrev i början, antagligen inte så 
mycket men det var nog mest ego-boosting. Men på senaste tiden när jag skriver en review så är 
det mer åt kritik hållet. Mer ego-boosting om det inte är något som jag känner behövs pekas ut 
eller om jag har frågor. (19/3) 

Ovanstående citat visar på den emfas som ligger på att ge uppmuntran. Det illustrerar 
också att fankulturen inte är utan potentiell fientlighet från så kallade flamers. Samtidigt 
visar det också på de sociala band som knyts mellan skribenten och regelbundna läsare; 
när någon bryter mot normen för vilka kommentarer som det är okej att lämna reagerar 
de övriga antingen genom att bidra med fler positiva kommentarer eller genom att 
attackera normbrytaren, vilket är fallet i nedanstående citat. 

Första var värst. När andra kom så hade jag såpas[s] mycket självförtroende att jag gav honom 
fingret och raderade honom. [...] #1 fick massa skit för att han/hon var det av alla andra som var 
inloggade och försvarade mig. ^.^ Men det är ju lättare för dem att gömma sig bakom en "anon" 
och säga vad de vill utan att behöva ta konsekvenserna. [... ] Som sagt så mötte jag första när jag 
var fortfarande ny och visste inte ens vad flamer var. Det var ett hårt slag att ta att någon kunde 
skriva att jag borde stenas till döds. Men jag hade tur och idag så är de mer som myggbet[t]. De 
kommer, bitter, du smäller till dem, kliar där de bet, och går vidare. (19/3) 
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Mika har också använt sig av betaläsare, och när så inte har varit fallet har hon haft 
hjälp av andra läsare som har bidragit med sina kunskaper. (19/3) 

4.1.4 Thot 

Thot upplever i likhet med Lata Myran att hon genom sitt fanfictionskrivande har fått en 
stärkt tilltro till sig själv som författare. ”[Jag] insåg snart att om jag inte kunde hitta de 
fics jag ville läsa fick jag helt enkelt skriva dem själv”, skriver hon bland annat (16/2), 
och tillägger att hon inte har slutat sedan dess. 

Thots fanfictionskrivande har få beröringspunkter med hennes skolskrivande; de har 
i viss mån påverkat varandra, men aldrig blandats. 

Jag skrev mer fanfiction än engelsktexter, och det jag lärde mig inom fanfiction (formuleringar, 
ordförråd mm) använde jag för att producera texter inom skolundervisningen. Jag blandade aldrig 
de två och skrev fanfiction i skolsyfte. Det enda jag kan tänka på nu är att jag tyckte skriva 
fanfiction var mycket roligare än engelsktexterna vi ombads skriva. (16/2) 

Thot ser heller inte inledningsvis några möjligheter till att använda sajter som 
FanFiction.net i undervisningssyfte utöver ”att visa hur man kan utvecklas som skribent 
och inom språk” (16/2). Vid uppföljningstillfället läggs istället stor emfas på den roll 
som intresse spelar och kan spela. 

För min del har jag nästan alltid älskat att skriva fanfiction mer än att läsa det […] Det är bara 
något med fanfiction som gör mig glad, ärligt talat. Att skriva engelskatexter i skolan kändes mer 
påtvingat, ett måste medan fanfiction var fritt. […] 

Delvis på grund av det där "tvånget" man känner som finns när man får en uppgift i skolan, men 
också för att oftast är det uppgifter vars ämnen man inte riktigt är intresserade av medan fanfiction 
är något man skriver speciellt för att man är intresserad av det. […] Det är lättare att genomföra 
något om man är intresserad av det. […] 

Jag visste att med mina skolarbeten var det främst lärarna som läste och kommenterade medan mitt 
fanfictionskrivande var mycket till mig själv och sedan åt andra som delade mitt intresse. (23/2) 

För Thot har fanfictionskrivandet främst varit en övning, dels ifråga om skrivande och 
dels ifråga om språkanvändning. 

Fanfiction har inte bara utökat mitt språkförråd i engelska och lärt mig att skriva bättre på engelska 
utan har också gett mig inspiration till mitt eget skrivande på svenska. Scenarion och plots som jag 
tänker ut till fanfiction kan sprida sig till mitt eget skrivande och ge mig idéer där. [...] Så det finns 
potential att man kan utvecklas i språk och som skribent genom att höra vad andra har att säga om 
ens text. (23/2) 

Thot upplever dessutom att hennes syn på och förståelse av texterna som hon har använt 
i sitt fanfictionskrivande har utvecklats. (23/2) 

Förutom själva skrivandet har Thot använt sig av reviews och PM, och då främst för 
att besvara frågor. Reviews har dessutom bidragit med konstruktiv kritik och hjälp på en 
rent språklig nivå. ”Att få reviews är något alla fanfictionskrivare nog gillar”, skriver 
hon bland annat och tillägger: 

Funktionen ger ett enkelt belöningssystem och motiverar en att skriva mer. Det är också genom 
reviews jag fått mycket konstruktiv kritik och hjälp med formuleringar av meningar. (16/2) 

Ifråga om feedbackens innehåll anger Thot att de flesta kommentarer hon har fått har 
varit positiva, uttryck för att läsaren gillar berättelsen och vill ha uppdateringar. 
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Konstruktiv kritik har minskat sedan hon blev bättre på engelska, och hon uppger också 
att det är ”ytterst få som kommer med någonting negativt” (23/3), och fortsätter: 

Jag vet att de som gör det är ute efter uppmärksamhet och bryr mig inte om dem. Det är ingen idé 
att bli upprörd för det är vad de vill utan jag fokusera på de positiva reviews som är många, många 
fler än de negativa. (23/2) 

Värt att notera är att Thot själv inte har kommenterat särskilt ofta på andras texter. ”Jag 
är tyvärr alldeles för dålig för att skriva reviews själv”, skriver hon rentav vid tiden för 
den första intervjun (16/2). Detta var en punkt som togs upp vid uppföljningstillfället, 
då Thot uttalade sig mer utförligt om att detta var någonting som hon är ute efter att 
förändra. 

Jag har som sagt läst en hel del men var dålig på att skriva kommentarer på texterna jag läste, även 
om jag gillade dem. Fast, jag ska nog inte använda ordet "dålig". […] Jag har varit för lat för att ta 
mig tid att lämna en kommentar på en fic jag gillar och det är vad jag ska försöka ändra på med 
mig själv. [...] 

Jag vet hur roligt det är att uppdatera en fic och sedan få positiva kommentarer från läsare. Det är 
upplyftande och det gör definitivt ingen skada om jag skriver en kort kommentar för att uppmuntra 
någon annan i sitt skrivande. Egentligen har jag alltid vetat om det men för det mesta har jag varit 
lat, och den senaste tiden har jag varit upptagen med saker i det verkliga livet att jag har inte haft 
tid att läsa fics. (23/2) 

Thots intresse för skrivande och deltagande i skrivkurser gör också att hon inte är helt 
främmande inför tanken att använda reviews i en undervisningskontext som behandlar 
fanfiction. Hon anser att det vore riskabelt, detta eftersom ”de som inte är intresserade 
kan då använda funktionen till att skriva negativa saker” (23/2). Thot, som har 
erfarenheter av responsgivande både i en formell och i en mer informell kontext, 
upplever skillnader emellan dem, dels i form av publiken och dels i form av praktiken. 

För mig känns det [reviews] inte mer märkvärdigt än att vara med i en skrivkurs, bara här kan man 
läsa och få reviews från folk i andra länder och världsdelar. Fast en skillnad är att fanfiction känns 
inte... hur ska jag säga det, känns inte lika allvarligt? Skrivarkurser är roliga men har ofta att man 
ska ge konstruktiv kritik till andras texter. Med fanfiction är det frivilligt vad man vill skriva om 
texten, det kan räcka med att man säger man gillar den utan att behöva specificera varför man gör 
det. (23/2) 

4.1.5 World In Disco Mode 

World In Disco Mode (WIDM) uppger i likhet med Lata Myran och Thot att hon har 
fått ett stärkt självförtroende som ett resultat av sitt fanfictionskrivande. Förutom att 
hennes skrivande har förändrats efter att hennes texter har lästs och kritiserats av andra 
upplever WIDM också att hon har fått nya perspektiv på hur fanfictiongemenskapen och 
FanFiction.net fungerar. (19/2) 

När det gäller fanfiction i förhållande till skolskrivande betonar WIDM faktorer som 
intresse, praktisk språkanvändning, kreativitet samt fankulturen, och återkommer till 
dessa vid upprepade tillfällen, speciellt ifråga om den praktiska språkanvändningen. 
”Jag anser att det bästa sättet att lära sig ett språk är att använda sig av språket rent 
praktiskt”, skriver hon bland annat och tillägger: 
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Jag anser att många engelskalektioner som jag själv deltagit i har saknat mycket av det praktiska 
och mest fokuserat på det teoretiska, såsom grammatik från en grammatikbok  och läsning. Det har 
inte funnits så mycket tal och skrivt och definitivt inget skapande under de år jag läste engelska på 
gymnasiet. Därför har fanfictionskrivandet hjälp[t] mig i min egen engelskainlärning och på så vis 
hjälp[t] mig även på engelskalektionerna. […] Det är ju liksom lite meningslöst att sitta och lära 
sig en massa grammatik utan att få en chans att faktiskt använda sig av denna grammatik i rätt 
kontext. […] Här har fanfictionskrivande hjälpt mig väldigt mycket. (26/2) 

WIDM uppger att engelskundervisningen inte har påverkat hennes fanfictionskrivande, 
även om de samtidigt har kompletterat varandra. Hennes intresse för språket gjorde 
ändå att hon låg väldigt långt fram i skolundervisningen. WIDM uppger att hennes 
fanfictionskrivande däremot har påverkat hennes egen undervisning i engelska, och 
refererar återigen till betydelsen av den praktiska språkanvändningen. (19/2) 

När jag ser tillbaka på mina gymnasiekurser i engelska så hade jag mycket gärna velat se mer 
skönlitterära skrivuppgifter, och fanfictions hade då kunnat vara en lämplig lösning för många som 
kanske inte är vana vid att själva fantisera fram personer och världar. I just detta syfte så är det 
egentligen inte intrigen som spelar roll, utan processen. Jag är fast övertygad om att mer kreativt 
arbete skulle hjälpa elever i sitt lärande, men däremot kan det vara en knivig fråga vad gäller 
bedömning och tillåtelsen att bedöma. Kreativa verk öppnar nog oftare upp för självkritik och 
prestationsångest än texter som är faktabaserade, akademiska och något avskalade. För dem som 
inte klarar av detta skulle nog fanfictionskrivande i undervisningen vara något oerhört tungt och 
krävande. (19/2) 

WIDM upplever alltså att det har varit få kreativa inslag i engelskämnets undervisning 
och ser, i likhet med ett flertal andra informanter, potential i fanfiction eftersom det 
möjliggör användningen av originalverk som utgångspunkt och stöd för det egna 
skrivandet. Utöver att bedömningsfrågan kunde visa sig problematisk konstaterar 
WIDM sedan, i linje med Thot, att fanfiction i sig skulle ”kunna vara ett verktyg för 
textanalyser och grammatik” (19/2), även om hon också ser andra möjliga 
användningsområden. 

I undervisningssyfte så skulle [FanFiction.net] nog kunna användas som plattform. Visserligen 
finns det en risk att mycket av det publicerade materialet inte håller det grammatiska måttet för 
undervisning […] men deras svagheter skulle också kunna användas som deras styrkor, som att 
låta eleverna kanske kritisera texterna och deras grammatik. 

Jag tror även att själva vetskapen om att denna kultur finns och att den är öppen för alla är något 
som skulle kunna gynna kreativitet som kanske inte ännu riktigt brutit sig fram hos eleven. 
Eftersom jag själv studerar dataspelsutveckling så är agency något som ofta kommer upp på 
tapeten. Hela kulturen kring fans och deras skapande växer för varje dag, och jag tror att många 
deltar i agencies utan att de vet om det själva. Att kunna fånga elevers uppmärksamhet kring det de 
tycker är intressant, få dem att inse att där finns en kultur och hjälpa dem att växa rent språkligt 
istället för att bara bli utsatta för den något dåliga språkanvändning[en] inom chattsystem i MMO's 
kan ju inte vara annat än positivt! (19/2) 

Samtidigt upplever WIDM också att det finns risker med att blanda in fankulturen. 

En stor risk är ju att en kan hamna kanske lite för djupt in i kulturen. Alldeles för mycket tid kan 
gå åt till att skapa och ta del av material, och vissa gånger (som på så många stället på internet) kan 
en finna sig själv i fientliga miljöer på nätet. Fankulturen är ju inte helt utan sin egen segregation 
och hat. (26/2) 

WIDM ser också risker i att inkludera kreativt skrivande i undervisningen, eftersom det 
kan utgöra ”ett orosmoment och kanske ge större bakslag än fördelar” då skönlitterära 
texter och faktabaserade texter skiljer sig åt. Hon tillägger även att det skönlitterära 
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skrivandet kan te sig ”mycket skrämmande” även för elever som inte har något problem 
med skrivande i sig. (26/2) 

Samtidigt som WIDM ser uppenbara risker i att använda fanfiction och kreativt 
skrivande i klassrummet uppger hon att skrivande på sajter som FanFiction.net kan ses 
som en övning i att lära sig att ta kritik, och att både skrivande och läsande kan fungera 
som hjälpmedel ”för att få elever lite mer självsäkra vad gäller deras användande av 
engelska språket”. (26/2) 

I likhet med Thot använder sig WIDM av reviews och PM, men fokuserar på att 
producera eget material snarare än på att interagera med andra.  

Jag har försökt vara konstruktiv i alla mina reviews, men jag måste vara ärlig och säga att jag inte 
är så duktig på att faktiskt lämna reviews. De flesta jag lämnat har varit till folk som specifikt har 
frågat mig om mina åsikter. Detta har egentligen mest att göra med att jag slutade egentligen läsa 
när jag började lägga ut mitt eget material. [...] Det har liksom blivit så. Det är inte så att jag på 
något vis är ointresserad […], utan jag har bara inte tagit mig den tiden. (26/2) 

Ändå betonar WIDM FanFiction.nets sociala aspekter som avgörande för hennes egen 
närvaro på sajten. 

Under tio år av aktivt publicerande så har jag också lyckats fånga upp läsare som börjat 
prenumerera på mina texter och mig som författare. [...] [FanFiction.net] har, för mig, varit en 
mycket nyttig plattform, både för mitt eget skrivande men också för att knyta an med människor 
med liknande intressen. [...] Den fina sammanhållningen av människor som delar intresset av att 
expandera en värld är nog för att få mig att stanna, och det var nog det massiva gemensamma 
intresset som fick mig att söka mig till denna sajt från första början. (19/2) 

I likhet med de övriga anser sig WIDM ha fått övervägande positiva, men sällan reellt 
konstruktiva kommentarer. WIDM har också agerat betaläsare under perioder, även om 
hon framhåller att det är någonting som hon ägnat sig åt i undantagsfall och bara när 
hon har blivit tillfrågad av användare som hon varit i kontakt med redan innan. (26/2) 

Det var ganska oregelbundet, och då oftast precis i uppstarted av projekt. De frågade mycket om 
idén i sig och om stilen på språket. [...] Oftast började det med stil och innehåll, men landade till 
slut på stavning och grammatik. Däremot var det ofta människor från engelsktalande länder som 
sökte min hjälp, och då var jag väldigt noga med att poängtera att jag inte talade engelska som 
första språk. (26/2) 

4.1.6 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet i intervjustudien utifrån kategorierna 
fanfiction och skolan, literacyutveckling samt interaktion och deltagande. 

4.1.6.1 Fanfiction och skolan 
Fyra av fem informanters fanfictionskrivande har haft få eller inga beröringspunkter 
med deras skolskrivande. Undantaget utgörs av Jewel-Sage Blanche, som började skriva 
fanfiction i samband med en skoluppgift. 

Informanternas uttalanden överlag visar på ett tydligt dikotomiförhållande där 
intresse, kreativitet och frihet ställs mot tvång och formalitet. Flera av informanterna är 
noga med att betona fanfictionläsandets och -skrivandets positiva inverkan på deras 
prestationer i skolan eftersom fanfiction har bidragit med möjligheter till praktisk 
språkanvändning, vilket betonas av bland andra WIDM. Skillnaderna överlag kan 
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summeras till att handla om intresse, frihet, kreativitet samt möjligheter till praktisk 
språkanvändning och interaktion med andra på målspråket.  

Skolskrivandet är hos en majoritet förknippat dels med tvång och dels med en brist 
på kreativitet. Paradoxalt nog är det de informanter (Thot, WIDM) som uppger att deras 
skolskrivande har lidit brist på kreativitet som är mest kritiska till ett införande av 
fanfictionskrivande eller systemet med kamratrespons i en undervisningskontext. 
Kritiken att skrivandet lätt blir för personligt och att systemet kan missbrukas är dock 
inte obefogad, sedd i ljuset av informanternas erfarenheter.  

Flera av informanterna (Jewel-Sage, Lata Myran, WIDM) noterar också att fanfiction 
som fenomen kunde vara användbart i en skolkontext, detta eftersom fanfiction bidrar 
med material att utgå ifrån. ”Det är svårt att hitta på helt egna berättelser och noveller 
att skriva, men då kan fanfiction vara ett sätt att börja”, uttrycker sig Lata Myran bland 
annat (23/2). WIDM konstaterar också att fanfiction kunde vara ”en lämplig lösning för 
många som inte är vana vid att själva fantisera fram personer och världar” (19/2). 

4.1.6.2 Literacyutveckling 
Till kategorin literacyutveckling räknas informanternas upplevelser av språklig, 
kommunikativ och narrativ kompetens. Literacybegreppets sociala innebörd har gjort 
det svårt att särskilja från kategorin interaktion och deltagande eftersom literacy är 
avhängigt sin sociala kontext. 

Alla informanter uppger sig ha utvecklats som språkanvändare och skribenter till 
följd av sitt fanfictionskrivande; att deras fanfictionskrivande har bidragit till ett utökat 
ordförråd och en ökad förståelse för engelsk grammatik. Lata Myran och Mika nämner 
också specifikt att skolan har misslyckats på den senare punkten.  

För Thot har fanfictionskrivandet främst varit en fråga om övning, dels i skrivande 
och dels i språkanvändning. Thot upplever också att fanfictionskrivandet och 
omarbetningen av källmaterialet har bidragit med nya perspektiv. WIDM upplever sig 
ha utvecklat sitt skrivande, i likhet med Jewel-Sage som också upplever att hennes 
förmåga att planera och granska texter har förbättrats och att hon har fått större språklig 
medvetenhet gällande hur olika formuleringar inverkar på det budskap som hon 
försöker förmedla. Också Mika upplever sig ha blivit bättre både på språket och på att 
planera sitt skrivande, samt att intresset för fanfiction har bidragit till att hon utvecklade 
sin engelska och sin förståelse för grammatikregler. Lata Myran upplever också att hon 
har utvecklat sin språkliga och kommunikativa förmåga genom sina läsares feedback. 
Lata Myran upplever sig också ha kommit till insikt om att texter kan tolkas olika. 

4.1.6.3 Interaktion och deltagande 
Informanternas uttalanden visar på en tydlig spridning över ett spektrum mellan de som 
är mer integrerade i fanfictiongemenskapen och de som existerar i dess periferi. Med 
utgångspunkt i svaren kunde informanterna indelas följande, från centrum till periferin. 
Inom parentes listas de olika sätt på vilka informanterna har varit delaktiga i 
fanfictiongemenskapen utöver sitt eget skrivande av fanfiction. 
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1. Lata Myran (fankulturellt aktiv, använt reviews, PM, betaläsare, HP-forum) 
2. Mika (använt reviews, PM, betaläsare) 
3. Jewel-Sage Blanche (använt reviews, PM, HP-forum) 
4. World In Disco Mode (tidigare betaläsare, använt reviews, PM) 
5. Thot (använt reviews, PM) 

För Lata Myran utgör fanfiction och fandoms viktiga delar av hennes identitet och 
sociala nätverk. Också Mika och Jewel-Sage har använt sig av PM-funktionen för att på 
engelska interagera med människor världen över, men de uppgav sig inte vara delaktiga 
i fankulturen i samma omfattning som Lata Myran. World In Disco Mode och Thot 
uppger sig fokusera mest på det egna skrivandet och på interaktion som relaterar till det. 
Om Thot är den av de fem informanterna som befinner sig längst ute i periferin av 
fanfictiongemenskapen är Lata Myran den som befinner sig närmast dess mittpunkt och 
som har anammat dess praktiker mest.  

Samtliga informanter har använt och mottagit reviews och uppger att emfasen i 
responsgivandet ligger på att ge uppmuntran och inte nödvändigtvis på att ge 
konstruktiv kritik. Samtidigt beskrivs de som en källa till motivation. 
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4.2 Textanalyserna 

Totalt tolv textprover har analyserats, först genom segmentering i makrosyntagmer och 
satser, därefter genom räkning av det totala antalet MMS i förhållande till det totala 
antalet makrosyntagmer, antalet ord, antalet satser samt antalet felaktiga T-enheter och 
T-fragment. De språkfel som förekommer har vidare kategoriserats utefter sin natur och 
deras procentandel av felen totalt har beräknats. 

Nedan följer först ett avsnitt som tydliggör antalet meningsmakrosyntagmer samt 
deras procentuella andel i varje enskilt textprov. MMS har räknats i förhållande till MS. 
T-enheter, T-fragment och bisatser har räknats i förhållande till MMS. Efter detta följer 
ett avsnitt som behandlar grammatisk komplexitet (meningslängd, MLTU, respektive 
satstäthet, clausal density) och på detta följer ytterligare ett avsnitt som behandlar 
språkfel. Resultaten sammanfattas sedan under 4.2.4. 

4.2.1 Meningsmakrosyntagmer 

I tabell 5 nedan redogörs för antalet och andelen MMS och T-fragment i respektive 
textprov.  

Tabell 5: Meningsmakrosyntagmer 
Informant Text (ordantal) MMS (% av MS) T-Fragment (% av MMS) 

Jewel-Sage JSB1 (410) 37 (97 %) 9 (24 %) 

 JSB2 (403) 46 (88 %) 11 (24 %) 
    

Lata Myran LM1.1 (401) 56 (88 %) 11 (20 %) 

 LM1.2 (402), betaversion 56 (88 %) 10 (18 %) 

 LM2.1 (400) 35 (100 %) 1 (3 %) 

 LM2.2 (406), betaversion 38 (100 %) - 
    

Mika M1 (403) 46 (85 %) 5 (11 %) 

 M2 (415) 39 (100 %) 8 (21 %) 
    

Thot T1 (404) 46 (96 %) 3 (7 %) 

 T2 (407) 38 (93 %) 5 (13 %) 
    

WIDM WIDM1 (401) 58 (92 %) 3 (5 %) 

 WIDM2 (403) 56 (92 %) 5 (9 %) 

Jewel-Sages MMS ökar i antal men minskar procentuellt. T-fragmenten ökar också 
marginellt, men förblir procentuellt desamma. 

Lata Myrans MMS minskar i antal men ökar istället till att omfatta 100 procent av 
MS. Antalet MMS i betaversionen av den andra texten, LM2.2, är också aningen högre 
än i originalversionen LM2.1. T-fragmenten minskar och försvinner helt i LM2.2. 

Mikas MMS minskar också i antal men ökar till att omfatta 100 procent av MS. T-
fragmenten ökar, både i antal och procentuellt. 

Thots MMS minskar både numerärt och procentuellt, medan T-fragmenten ökar 
marginellt. 
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WIDMs MMS minskar marginellt i antal men utgör i båda texterna 92 procent av 
MS. T-fragmenten ökar marginellt. 

4.2.2 Grammatisk komplexitet 

Tabell 6 nedan redogör för den grammatiska komplexiteten utifrån måtten MLTU och 
satstäthet. 

Tabell 6: Grammatisk komplexitet 
Informant Text (ordantal) MLTU (ord/MMS) Satstäthet (BS/MMS) 

Jewel-Sage JSB1 (410) 11.11 0.57 

 JSB2 (403) 8.76 0.46 
    

Lata Myran LM1.1 (401) 7.16 0.21 

 LM1.2 (402), betaversion 7.18 0.23 

 LM2.1 (400) 11.43 0.46 

 LM2.2 (406), betaversion 10.68 0.39 
    

Mika M1 (403) 8.76 0.30 

 M2 (415) 10.64 0.74 
    

Thot T1 (404) 8.80 0.35 

 T2 (407) 10.71 0.55 
    

WIDM WIDM1 (401) 6.91 0.31 

 WIDM2 (403) 7.20 0.23 

Jewel-Sage skiljer sig mest från de övriga. Hos Jewel-Sage minskar både MLTU (11.11 
till 8.76 ord) och satstätheten (0.57 till 0.46). 

Lata Myrans MLTU ökar överlag (7.16 till 11.43 ord i originalversionerna), i likhet 
med satstätheten (0.21 till 0.46 i originalversionerna). Satstätheten minskar dock i 
LM2.2 (0.46 till 0.39), i likhet med MLTU (11.43 till 10.68). 

Mikas MLTU ökar (8.76 till 10.64 ord). Mika är också den informant som har högst 
satstäthet och störst ökning från den första texten till den andra (0.30 till 0.74). 

Thots MLTU ökar (8.80 till 10.71 ord). Thot är också den informant som har näst 
högst satstäthet (0.35 till 0.55) och ökning, följt av Lata Myran. 

WIDMs MLTU ökar också (6.91 till 7.20 ord), medan satstätheten minskar (0.31 till 
0.23). 

4.2.3 Språkfelen 

Språkfelen i det analyserade materialet håller sig främst på stavnings-, ord- och 
böjningsnivå. Fel som är mer omfattande och som ger större syntaktiska störningar än 
enbart felaktiga verbböjningar, förekommer bara i en mycket begränsad omfattning. 
Först redovisas resultatet av felaktiga T-enheter och T-fragment. Efter det redovisas 
fördelningen av olika språkfel.  

4.2.3.1 Felaktiga T-enheter och T-fragment 
I tabell 7 redogörs för antalet och andelen felaktiga MMS. 
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Tabell 7: Antalet och andelen felaktiga T-enheter och T-fragment 
Text T-enheter med fel (% av T-enheter) T-fragment med fel (% av T-fragment) 

JSB1 11 (39 %) 6 (67 %) 

JSB2 5 (14 %) 7 (64 %) 
   

LM1.1 16 (36 %) 2 (18 %) 

LM1.2 (beta) 6 (13 %) - 

LM2.1 11 (32 %) - 

LM2.2 (beta) 22 (58 %) - 
   

M1 12 (29 %) 2 (40 %) 

M2 13 (42 %) 1 (12.5 %) 
   

T1 4 (9 %) - 

T2 5 (15 %)  1 (20 %) 
   

WIDM1 10 (18 %) - 

WIDM2 2 (4 %) - 

Det är olika fördelning av felen, dels mellan den första texten och den andra texten och 
dels mellan T-enheter och T-fragment. Vad som åskådliggörs i tabell 7 är att felaktiga 
T-enheter minskar hos Jewel-Sage, hos Lata Myran i originalversionerna och hos 
WIDM. Inräknat betaversionerna ökar Lata Myrans felaktiga T-enheter kraftigt. Mikas 
och Thots felaktiga T-enheter ökar marginellt. Trenden är också att felaktiga T-
fragmenten minskar, vilket syns hos Lata Myran, Mika och WIDM. Hos Jewel-Sage 
sker en marginell förändring. Thots felaktiga T-fragment ökar marginellt (0 till 1). 

Det som inte framgår i tabell 7 är hur felen har fördelat sig i T-enheterna och T-
fragmenten; felen är både fokuserade i enskilda enheter och utspridda över flera. Detta 
kan ge en missvisande bild av felens omfattning och förändringar mellan olika texter. 
Språkfelens omfattning och fördelning behandlas istället i nästkommande avsnitt. 

4.2.3.2 Fördelningen av språkfel 
I tabell 8 redovisas fördelningen av språkfel i det första textprovet hos respektive 
informant. 

Tabell 8: Fördelningen av språkfel i det första textprovet 
Text  

(antal fel) 
Semantiska fel  

(% av fel) 
Syntaktiska fel  

(% av fel) 
Övriga fel  
(% av fel) 

JSB1 (25) 6 (24 %) 16 (64 %) 3 (12 %) 

LM1.1 (21) 3 (14 %) 10 (48 %) 8 (38 %) 

LM1.2, beta  (7) 1 (14 %) 4 (57 %) 2 (29 %) 

M1 (18) 2 (11 %) 11 (61 %) 5 (28 %) 

T1 (4) 1 (25 %) 2 (50 %) 1 (25 %) 

WIDM1 (12) 3 (25 %) 6 (50 %) 3 (25 %) 
    

Totalt: 16 49 22 

‐ Utan beta 15 45 20 
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Huvuddelen av felen i den första texten, totalt liksom hos enskilda informanter ligger på 
syntaktisk nivå. I Lata Myrans fall syns en tydlig minskning av fel mellan original- och 
betaversion.  

I tabell 9 nedan redovisas hur fördelningen av språkfelen ser ut i det andra textprovet 
hos respektive informant. 

Tabell 9: Fördelningen av språkfel i det andra textprovet 
Text  

(antal fel) 
Semantiska fel  

(% av fel) 
Syntaktiska fel  

(% av fel) 
Övriga fel  
(% av fel) 

JSB2 (15) 3 (20 %) 9 (60 %) 3 (20 %) 

LM2.1 (16) 5 (31 %) 4 (25 %) 7 (44 %) 

LM2.2, beta (26) 2 (8 %) 21 (81 %) 3 (12 %) 

M2 (17) 2 (12 %) 12 (71 %) 3 (18 %) 

T2 (8) 3 (37.5 %) 4 (50 %) 1 (12.5 %) 

WIDM2 (3) - 2 (67 %) 1 (33 %) 
    

Totalt: 15 52 18 

‐ Utan beta 13 31 15 

I likhet med den första texten utgörs de flesta felen i den andra texten av syntaktiska fel. 
Det är enbart i Lata Myrans originalversion som de syntaktiska felen utgör enbart en 
fjärdedel av språkfelen. I betaversionen är motsvarande siffra 81 procent. 

Språkfelen varierar både i omfattning och i fördelning, dels från informant till 
informant och dels från text till text. Överlag minskar språkfelen hos en majoritet av 
informanterna, om än marginellt hos vissa; Jewel-Sage (25 till 15), Mika (18 till 17), 
WIDM (12 till 3). Thots språkfel ökar överlag, men är från början fåtaliga (4 till 8). Lata 
Myrans fall är mer komplicerat. Det är färre fel i betaversionen av den första texten än i 
originalet (21 till 7) och det är också färre fel i den andra texten (LM2.1) jämfört med 
den första (LM1.1) (21 till 16). Samtidigt är det totalt sett flest fel i LM2.2, den 
betalästa versionen av den andra texten (26). 

Informanternas utveckling ifråga om de olika felkategorierna redovisas i 
nedanstående avsnitt. Först redovisas utvecklingen ifråga om de semantiska felen, sedan 
de syntaktiska felen och till sist de övriga felen. 

4.2.3.2.1 Semantiska fel 

De semantiska felen minskar överlag. Jewel-Sages semantiska fel halveras, Lata Myrans 
minskar marginellt överlag, Mikas förblir desamma till antalet och WIDMs försvinner 
helt. Det är bara hos Thot som de semantiska felen ökar, men de förblir ändå fåtaliga. 
De semantiska felen rör ordval och uttryck, ofta i form av direktöversättningar 
(interference). Några exempel som har förekommit i materialet är bland annat lowly (i 
betydelsen lågmält), lump in his stomach (direktöversättning), brunette (istället för 
maskulinformen brunet) och alas (i betydelsen men istället för i betydelsen 
olyckligtvis). 
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4.2.3.2.2 Syntaktiska fel 

Många av de fel som har förekommit i det analyserade materialet är av syntaktisk art. 
Hos flera informanter har fel av denna kategori också utgjort en majoritet. I tabell 10 
finns en sammanställning över hur syntaktiska fel av olika typ fördelades i den första 
texten.  

Tabell 10: Fördelningen av syntaktiska fel i det första textprovet 
Typ av fel JSB1 LM1.1 LM1.2 

(beta) 
M1 T1 WIDM1 Totalt: 

Interference 6 4 1 1 2 5 19 

Plural - - - 3 - - 3 

Satsradning 1 2 - 1 - - 4 

Särskrivning 1 - - 3 - - 4 

Verbform (tempus) 6 3 3 2 - - 14 

Verbform (övrigt) 2 1 - 1 - 1 5 

I den första texten var syntaktiska fel till följd av interference ett märkbart inslag 
(felaktig användning av prepositioner, bestämd form, sammanskrivning, se exempel i 
tabell 2 under 3.1.2.4). Problem med pluralbildning och särskrivning hade enbart Mika 
som vid upprepade tillfällen bildade plural med apostrof + s (fear’s, other’s, time’s). 
Satsradning förekom hos Jewel-Sage, Lata Myran och Mika, men inte hos de övriga. 
Satsradning är också ett fel som befinner sig utanför T-enheterna och uppkommer när 
flera satser staplas på varandra. Därför ger satsradning heller inget utslag när det gäller 
felaktiga T-enheter och T-fragment. 

I övrigt utgjordes de syntaktiska felen av verbfel. Tempusfelen var så många att de 
fick bilda en egen kategori, medan de övriga verbfelen på bland annat plural och 
progressivform räknades in under verbform (övrigt).  

I tabell 11 syns hur fördelningen av de syntaktiska felen ser ut i den andra texten hos 
respektive informant. I denna tabell har även kategorin felmening infogats. Till 
kategorin felmeningar räknas meningar där det förekommer mer omfattande fel än de på 
ord- och böjningsnivå och som ger större syntaktiska störningar. Exempel på sådana tas 
upp i anslutning till tabellen. 

Tabell 11: Fördelningen av syntaktiska fel i det andra textprovet 
Typ av fel JSB2 LM2.1 LM2.2 

(beta) 
M2 T2 WIDM2 Totalt: 

Felmening - - 1 - 1 1 3 

Interference 1 1 - 2 - - 4 

Plural - - - 1 - - 1 

Satsradning 2 - - 2 - - 4 

Särskrivning - - - - - - - 

Verbform (tempus) 2 2 19 6 2 1 32 

Verbform (övrigt) 4 1 1 1 1 - 8 
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En klar skillnad mellan resultaten i tabell 10 och 11 är förekomsten av felmeningar i det 
andra textprovet hos tre olika informanter. I T2 uppkommer ett fel till följd av en 
utebliven formulering (”…with a letter [attached to it]”). I WIDM2 uppkommer istället 
ett fel till följd av en inkomplett bisats (”…kind of scent [that one would expect] to 
find…”). I dessa fall är det främst en fråga om formulering och ordbortfall; budskapet 
går ändå fram utan större svårigheter. I exemplet nedan, taget ur Lata Myrans andra 
texts betaversion, är fallet ett annat. 

Exempel 1: Felplacerad appositionell nominalfras i LM2.2 

Smoke rose from the body, an apparition of the Dark Lord, and ordered his Death Eaters to kill 
them.  

Felet i exemplet består dels i den felplacerade appositionella nominalfrasen (”an 
apparition of the Dark Lord”) som i sin nuvarande position syftar mer till Voldemorts 
kropp än till röken som stiger från den. Det finns också ett annat, mindre uppenbart fel, 
som präglar betaversionen av Lata Myrans andra text: upprepade tempusbyten. I 
exempel 2 nedan återges den föregående exempelmeningen i sin originalform: 

Exempel 2: Ur LM2.1, originalversionen av Lata Myrans andra text 

Smoke had risen from the body of the Dark Lord and ordered his Death Eaters to kill them.  

I Lata Myrans originaltext är tempusanvändningen konsekvent och följer berättelsens 
logik. I betaversionen, särskilt i den senare delen av textprovet, ter sig växlingen mellan 
preteritum och pluskvamperfekt inkonsekvent. 

Förutom förekomsten av felmeningarna är en klar skillnad mellan tabell 10 och 11 att 
syntaktiska fel till följd av interference minskar. Också pluralbildningsfel och 
satsradning minskar och försvinner hos flera informanter. Särskrivningsfel upphör helt. 
Situationen med verbfelen är mer komplex och varierar från informant till informant. Å 
ena sidan minskar verbfelen hos vissa informanter. Å andra sidan ökar de hos andra. 
Störst ökning är det mellan Lata Myrans andra texts original- och betaversion, LM2.1 
och LM2.2, där tempusfelen närapå tiodubblas, just på grund av en vacklande 
tempusanvändning i betaversionen. Verbfel ifråga om till exempel progressiv form 
förekommer också i någon mån, men det är ändå tempusfelen som dominerar. 

4.2.3.2.3 Övriga fel 

Kategorin övriga fel utgörs av fel på transkriptionsnivån, dels systematiska stavfel och 
dels osystematiska slarvfel (för exempel se tabell 2 under 3.1.2.4). Dessa minskar 
överlag, främst ifråga om stavning. 

Hos Jewel-Sage förblir antalet övriga fel detsamma. Antalet slarvfel ökar i JSB2 (1 
till 3), medan stavfelen helt upphör (2 till 0).  

Hos Lata Myran minskar antalet övriga fel totalt sett, dels i den första texten (8 till 2) 
och dels i den andra (7 till 3). Stavfelen mellan den första textens original- och 
betaversion minskar (5 till 1) i likhet med slarvfelen (3 till 1). I den andra texten upphör 
stavfelen (3 till 0), medan slarvfelen minskar marginellt (4 till 3). 
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Också Mikas övriga fel minskar marginellt (5 till 3), både ifråga om stavfel (2 till 1) 
och ifråga om slarvfel (3 till 2).  

Thots övriga fel förblir desamma till antalet (1), där felet i T1 utgörs av ett slarvfel 
medan felet i T2 istället utgörs av ett stavfel.  

WIDMs övriga fel minskar till antalet (3 till 1) och stavfelen upphör helt (1 till 0). 

4.2.4 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av vilka förändringar som har skett inom de olika 
delområdena mellan den första och den andra texten. Först sammanfattas resultatet vad 
gäller meningsmakrosyntagmerna, därefter grammatisk komplexitet och slutligen 
språkfelen. 

4.2.4.1 Meningsmakrosyntagmer 
Det är överlag liten variation ifråga andelen MMS och deras fördelning mellan olika 
informanttexter. Den övergripande trenden är att antalet MMS minskar medan deras 
procentuella andel ökar. Trenden är också att antalet T-fragment ökar i förhållande till 
T-enheterna.  

4.2.4.2 Grammatisk komplexitet 
Meningslängden (MLTU) ökar överlag, i likhet med satstätheten. Jewel-Sage skiljer sig 
från de övriga i och med att både hennes MLTU och satstäthet minskar. Lata Myrans, 
Mikas och Thots MLTU och satstäthet ökar, medan WIDMs satstäthet minskar. Högst 
satstäthet och störst ökning av satstäthet har Mika, därefter Thot och sedan Lata Myran. 
Lägst satstäthet har WIDM. 

4.2.4.3 Språkfelen 
Antalet och andelen felaktiga T-enheter och T-fragment har varierat, liksom spridningen 
och koncentrationen av fel till enskilda T-enheter och T-fragment. Trenden är att 
felaktiga T-enheter och T-fragment minskar. Ett undantag är betaversionen av Lata 
Myrans andra text (LM2.2) där felaktiga T-enheter ökar kraftigt, till skillnad från 
betaversionen av den första texten (LM1.2) där felen minskar. 

Språkfelen överlag har minskat, dels de semantiska och dels stav- och slarvfelen. 
Också de syntaktiska felen minskar överlag hos enskilda informanter. Fel till följd av 
negativ överföring, interference, har genomgått en tydlig minskning, och instanser av 
övergeneralisering förekom i huvudsak enbart i Mikas upprepade pluralfel, där 
apostrofen som förekommer inom engelska genitivbildningar applicerades också på 
pluralformen av substantiv.  

Lata Myrans fall är mer komplicerat än de övrigas. Överlag minskar språkfelen. 
LM2.2, den betalästa versionen av hennes andra text, utgör ett undantag. Mellan LM1.1 
och LM1.2 minskar språkfelen med över sextio procent. Syntaktiska fel till följd av 
interference minskar kraftigt och satsradning upphör helt. Tempusfel förblir samma till 
antalet i båda texter. 

I fallet med LM2.1 och LM2.2 minskar de semantiska och de övriga felen medan de 
syntaktiska mer än fyrdubblas. Majoriteten av dessa fel (19 av 21) utgörs av tempusfel, 
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som närapå tiodubblas. I LM2.1, Lata Myrans originaltext, är tempusanvändningen 
konsekvent och följer berättelsens logik. I LM2.2, betaversionen, är växlingen mellan 
preteritum och pluskvamperfekt inkonsekvent, vilket är orsaken till tempusfelen 
genomgår en kraftig ökning. 

Just verbfel, främst ifråga om tempus men också ifråga om progressiv form och 
plural, är ett område där resultatet visar på en kvarvarande osäkerhet. Detta gäller inte 
bara Lata Myran, även om utslaget är störst i LM2.2. Övriga syntaxfel, speciellt de 
relaterade till interference, minskar tydligt. Företeelser som pluralbildningsfel, 
satsradning och särskrivning försvinner nästan helt. 

Sammanfattningsvis har felen i huvudsak legat på textproduktionsnivån, inom 
semantik och syntax, och inte på transkriptionsnivån, inom stavning.   
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5 Sammanfattande slutsatser och diskussion 
Informanterna uppger att deras engelska har förbättras i samband med deras skrivande 
på FanFiction.net. Sifforna tyder också på att det har skett en språklig förändring, även 
om dess omfattning varierar. Hur stor del fanfictionskrivandet och relaterade aktiviteter 
faktiskt har spelat i den reella förändringen är ändå svårt att avgöra. Informanterna har 
en uppfattning om att deras skrivande och den feedback som de har mottagit har spelat 
stor roll för deras utveckling som språkanvändare, men det utesluter inte influenserna 
från andra aktiviteter, däribland skolans språkundervisning. 

Studiens syfte var att undersöka dels upplevda skillnader mellan fanfictionskrivandet 
och skolskrivandet, dels fanfictionskrivandets effekt på informanternas språk och dels 
möjligheter till att implementera fanfiction i en undervisningskontext. Av de tre 
frågeställningarna rör den första upplevda skillnader mellan fanfictionskrivandet och 
skolskrivandet och behandlas under 5.1. Den andra frågeställningen rör språkutveckling 
och behandlas under 5.2. Den tredje och sista frågeställningen rör möjligheterna till att 
använda sig av fanfictionskrivande i skolan och behandlas under 5.3. På detta följer en 
metoddiskussion under 5.4 och slutligen förslag på framtida forskning under 5.5. 

5.1 Skolskrivandet och fanfictionskrivandet 

Informanterna har upplevt att det har funnits flera skillnader mellan deras skolskrivande 
och deras fanfictionskrivande. Till skillnad från skolskrivandet, som är förknippat med 
tvång, teori och formalitet, är fanfictionskrivandet någonting som informanterna 
frivilligt tillägnar sig därför att de har ett intresse och andra att dela det med. Förutom 
möjligheter till att uttrycka sig kreativt bidrar fanfictionskrivandet med möjligheter till 
socialt utbyte och till genuin interaktion med andra på målspråket. Alla informanter 
uppger även att fanfictionskrivandet har bidragit till ett större ordförråd samt till en ökad 
förståelse för engelsk grammatik, en punkt där två informanter anser att skolan har 
misslyckats. Flera informanter uppger sig också, genom sin aktivitet på FanFiction.net, 
ha utvecklat övrig literacykompetens samt att de har fått en större tillit till sig själva och 
till sin skrivförmåga. 

Literacy är, enligt Bartons (2007:19) definition, någonting som förvärvas 
kontextuellt och i sociala sammanhang. FanFiction.net är en kontext där läs- och 
skrivfärdigheter kan förvärvas, både genom skrivandet av fanfiction och genom 
interaktion med andra. För att återgå till Dysthes (2003) sex centrala aspekter av 
sociokulturella perspektiv på lärande: 

1. Lärande är situerat. 
2. Lärande är huvudsakligen socialt. 
3. Lärande är distribuerat. 
4. Lärande är medierat. 
5. Språket är grundläggande i läroprocesserna. 
6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. (Dysthe 2003:42) 

Utifrån dessa aspekter skulle de literacyförvärvande aktiviteterna som informanterna har 
tillägnat sig på FanFiction.net kunna summeras följande: De har, i en såväl fysisk som 
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social kontext, direkt eller indirekt interagerat med andra, som har besuttit mer eller 
mindre kunskap än de själva, med språket (och existerande källmaterial) som 
medierande redskap, för att förvärva dels större språklig kompetens i allmänhet och dels 
literacykompetens inom olika praktiker, inom ramen för praxisgemenskapen. Genom 
sitt deltagande i praxisgemenskapen har informanterna till olika grad internaliserat dess 
normer för hur interaktionen mellan deltagare bör ske; de har, av sina uttalanden att 
döma, både bemästrat och approprierat dess grundläggande sociala praktiker, till 
exempel vad gäller givandet av konstruktiv kritik och uppmuntran, vilket enligt Black 
(2005:126) är praxis för responsgivandet. Detta stämmer också in på informanternas 
uttalanden och på deras uttalade erfarenheter.  Flaming är ändå någonting som har 
förekommit, vilket gör att flera av informanterna ettdera har motsatt sig användningen 
av fanfiction i en skolkontext eller att de har varnat för det just på grund av risken för 
flaming. Å ena sidan kan ett deltagande i fanfictiongemenskapen bidra till förvärvandet 
av literacykompetens, som Black (2005:127) och Thorne (2009:90) fastslår. Å andra 
sidan är det ingalunda riskfritt, vilket flera av mina informanter påpekar. 

Att delta i fanfictiongemenskapen är att delta i en praxisgemenskap (Olin-Scheller & 
Wikström 2010a:25-27) som också utgör en informell lärandemiljö innehållande reell 
potential för lärande i samspel med andra (Ibid:15). Fanfictiongemenskapen är en miljö 
som möjliggör lärande i en social och situerad kontext. Lärande är, som Dysthe 
(2003:42) konstaterar, situerat; det äger rum i en kontext. I det här fallet fungerar dels 
sajten FanFiction.net i sig och dels olika fandom som domän. Lärande, som Dysthe 
(2003:42) också konstaterar, är också huvudsakligen socialt, distribuerat och medierat, 
och språket spelar en grundläggande roll. Deltagare i fanfictiongemenskapen besitter 
olika kunskaper, och för att tillgodogöra sig andra deltagares kunskap krävs interaktion. 
För att interaktionen i sin tur ska fungera krävs dels ett språk och dels en praktik, praxis, 
för hur interaktionen mellan deltagare bör ske. Domänen finns, gemenskapen finns, 
praktiken finns. Utöver detta finns också intresset som skapar gemenskapen: 

Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for something 
they do and learn how to do it better as they interact regularly. (Wenger 2013 [2006]:1, min 
kursivering) 

Frågan är hur skolskrivandet förhåller sig till det sociokulturella lärande som bland 
andra Dysthe (2003) och Olin-Scheller & Wikström (2010a:25-27) förespråkar. Det är 
svårt att dra några generella slutsatser utifrån informanternas utsagor; fokus låg på 
fanfictionskrivandet och mycket av det som framkom om själva skolskrivandet var 
värderande snarare än beskrivande. Skolskrivandet, i engelskan såväl som inom ramen 
för andra ämnen, sker enligt andra regler och en annan dynamik än fanfictionskrivandet. 
Lärkontexten är klassrummet. Sociala inslag förekommer. Kunskapen finns distribuerad 
och medieras genom till exempel läraren eller textboken med hjälp av språket. Hur 
undervisningen har sett ut i praktiken är svårt att avgöra, men informanternas emfas på 
fanfictionskrivandet som praktisk språkanvändning och på skolskrivandet som teoretiskt 
visar på att flera informanter har uppfattat engelskundervisningen som bristande ifråga 
om praktisk och social tillämpning av kunskaper. Fanfictionskrivandet är också 
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någonting som sker på en frivillig basis, till skillnad från skolskrivandet som äger rum 
inom fastställda ramar, under lärarens insyn och i betygsgrundande syften.  

5.2 Språklig förändring och utveckling 

Samtliga informanter uppger att fanfiction har bidragit till att de har förvärvat ett större 
ordförråd samt en utökad förståelse för engelsk grammatik. Det senare är någonting som 
skolan har misslyckats med, enligt informanterna Lata Myran och Mika. 

Läsaktivitet, textuell produktivitet samt inblandningsgraden i fanfictiongemenskapen 
har varierat stort mellan olika informanter. Likaså har utfallen varierat vad gäller mätbar 
språklig förändring, både ifråga om grammatisk komplexitet och ifråga om språkfel.  

Den övergripande trenden är att den grammatiska komplexiteten ökar, vilket 
återspeglas i meningslängden (MLTU) och satstätheten. Det är dock bara hos Mika, 
Thot och, undantaget betaversionerna, också Lata Myran som både MLTU och 
satstätheten ökar. Hos WIDM minskar satstätheten och hos Jewel-Sage minskar 
bådadera. I topp för satstätheten och ökning av den ligger Mika och därefter Thot, vilket 
delvis kan härledas till en ökning av T-fragment innehållande bisatser, medan WIDMs 
satstäthet förblir låg. 

Det finns olika faktorer som kan påverka utfallet ifråga om grammatisk komplexitet. 
Meningslängden och satstätheten kan vara ett resultat av en personlig preferens för 
mindre invecklade meningar; syftet är att berätta en berättelse, inte att skriva den så 
invecklat som möjligt. Det saknas dessutom information om vad som är förväntad 
meningslängd och satstäthet för gymnasieungdomar när det kommer till engelska som 
andra- eller främmandespråk. Användningen av mindre grammatiskt komplexa 
strukturer kan också betraktas som en strategi för att minska risken för fel; desto enklare 
grammatik, desto färre fel.  

Felen har varierat både i sin omfattning och i sin spridning; felen har varit både 
fokuserade i enskilda T-enheter och T-fragment samt utspridda. Överlag minskar felen, 
i T-enheter liksom i T-fragment, även om undantag förekommer. Felen har i huvudsak 
legat på textproduktionsnivån och inte på transkriptionsnivån. Felen har minskat överlag 
på båda nivåer. Semantiska och syntaktiska fel till följd av interference har minskat 
kraftigt. Pluralbildningsfel, satsradning och särskrivning närmast upphör. Någonting 
som inte har minskat i samma omfattning är verbfelen, främst vad gäller tempus och 
vad gäller progressiv form.  

Just ifråga om tempusfel är Lata Myrans fall intressant att diskutera. Överlag minskar 
språkfelen. I den betalästa versionen av den andra texten (LM2.2) sker dock en kraftig 
ökning av syntaxfelen, med en närapå tiodubbling av tempusfelen jämfört med 
originalversionen LM2.1. Den slutsats som kan dras med utgångspunkt i detta är att 
Lata Myran själv har internaliserat reglerna för tempusanvändningen, medan hennes 
betaläsare i den andra texten inte har bemästrat dem i samma omfattning. Samtidigt 
tyder utfallet i LM2.2 på att Lata Myran i det läget fortfarande är osäker på vad det är 
som gäller och att hon istället förlitar sig på sin betaläsares bedömning. En alternativ 
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tolkning är annars att Lata Myran inte hade läst igenom texten efter korrekturläsningen, 
och att hon därför var omedveten om tempusändringen när hon sedan publicerade 
kapitlet. 

Utifrån resultatet kan en övergripande trend om ökad grammatisk komplexitet och 
minskning av språkfel utläsas, vilket utgör en tydlig indikation på att informanterna har 
internaliserat till exempel engelskans syntaxregler. Samtidigt visar resultatet på en 
rådande osäkerhet kring tempusanvändningen, vilket ger fel inte på meningsnivån i sig 
utan på textnivån, eftersom det stör berättarflödet. Resultatet kan också anses bekräfta 
informanternas uppfattning om att deras engelska har förbättrats, även om det är svårt 
att avgöra exakt till vilken grad detta beror på deras textuella produktivitet och 
deltagande i fanfictiongemenskapen. I detta kan språkregler anses ha internaliserats 
både i bemärkelsen bemästrande och i bemärkelsen appropriering. 

Lata Myrans fall visar i sin tur på vikten av att eventuella betaläsare faktiskt är 
kompetenta språkanvändare. 

5.3 Fanfiction i skolan ‒ eller inte? 

Frågan är huruvida fanfictionskrivande kan användas i en skolkontext, och huruvida det 
bör användas. Mina informanter är både eniga och oeniga i denna fråga. Fanfiction som 
format erbjuder, som bland annat Thorne (2009:90) konstaterar, möjligheten till att ta 
del och använda sig av en samling mänskliga resurser och artefakter i form av tidigare 
producerat material i sitt skrivande. Detta är också någonting som flera informanter 
noterar; att fanfiction bidrar med material att utgå ifrån, vilket kunde komma till 
användning i en skolkontext. Fanfiction kunde vara, som WIDM skriver, ”en lämplig 
lösning för många som inte är vana vid att själva fantisera fram personer och världar” 
(19/2). Samtidigt är flera informanter kritiska, både till användandet av fanfiction som 
format och till användandet av kamratrespons, vilket är praxis inom 
fanfictiongemenskapen. Mest kritiskt förhåller sig Thot och WIDM, exempel på det 
som Thorne (2009:90) kallar självreglerande individer i mindre behov av extern 
assistans. Dessa utgör en del av de konstellationer av artefakter som existerar inom 
ramen för fanfictionkontexten och fungerar dels som förebilder och dels som mentorer 
för mindre erfarna och mindre självsäkra skribenter. Thot och WIDMs svar visar på att 
de är mindre engagerade i praxisgemenskapen och att de upplever sig i mindre behov av 
stöd än de övriga. Deras svar visar också på en intressant konflikt: Å ena sidan kritiserar 
de skolskrivandet för att ha lidit brist på kreativitet och autenticitet, och å andra sidan 
föreslår de att fanfiction kunde användas i syfte att analysera grammatik och 
språkutveckling, vilket går stick i stäv med den övergripande betoningen på kreativitet 
och praktisk språkanvändning.  

Deltagandet i fanfictiongemenskapen är, som tidigare har konstaterats, heller inte 
riskfritt, men är det värt det?  Resultaten visar på att fanfictionskrivandet har bidragit till 
att informanterna har utvecklats inte bara språkligt och narrativt utan också mänskligt. 
Att deltagande i fanfictiongemenskapen potentiellt kan gynna en individs utveckling, 
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inte minst på ett språkligt plan, kan således konstateras. Frågan är istället om 
fanfictionskrivandet bör importeras till en skolkontext, där det existerar andra 
drivkrafter. Informanterna förknippar tydligt skolskrivandet med tvång och sitt 
fanfictionskrivande med frihet och intresse. De framhåller också sina farhågor om att 
personer som är mindre intresserade av fanfiction skulle kunna sabotera skrivandet eller 
missbruka ett system baserat på kamratrespons.  

Möjligheten till att importera enbart fanfiction som fenomen och att utelämna den 
bredare nätkontexten existerar, liksom möjligheten till att utelämna den anonyma 
kommentarsfunktionen. Fördelen med detta vore att det mer eller mindre eliminerar 
risken för flaming, eftersom en sluten kontext skulle möjliggöra att ansvariga ställs 
tillsvars. Nackdelarna å andra sidan vore att situationen beläggs med tvång och 
restriktioner, vilket kunde kväva dels kreativiteten och dels ärliga åsikter, samt innebära 
att interaktionen på målspråket skulle bli mindre genuin; i fanfictionskrivandet på nätet 
består publiken av förstaspråkstalare, andraspråkstalare och främmandespråkstalare, 
medan situationen i ett klassrum eller på en enskild skola sannolikt skulle vara mer 
homogen. Samtidigt finns det i klassrummet en garant för språkkunskaper; läraren 
skulle kanske kunna inta rollen som korrekturläsare, medan eleverna själva skulle kunna 
ge varandra feedback på mer narrativa aspekter av skrivandet. 

En annan aspekt att resonera kring vore frågan om anonymitet. Fanfictionskrivandet 
blir, som informanterna har noterat, lätt för personligt. Informanterna skriver alla under 
pseudonym. Samtidigt skulle skolkontexten ställa krav på att åtminstone läraren skulle 
kunna identifiera vilka som stod bakom olika pseudonymer, dels på grund av 
betygssättning och dels utifall att någon skulle börja missbruka systemet med 
responsgivande. I en skolkontext vore fanfictionskrivandet också betygsgrundande, 
medan det nätbaserade skrivandet sker på en frivillig basis. I detta avseende vore 
fanfictionskrivande inom en skolkontext i mindre behov av uppmuntrande feedback och 
i större behov av konstruktiv sådan, vilket gör det nödvändigt att sätta upp riktlinjer. 
Detta i sin tur vore att ta ett steg bort från det visserligen praxisstyrda men ändå 
spontana responsgivande som existerar i nätkontexten. 

5.4 Metoddiskussion 

De begränsningar och avvägningar som har gjorts inom ramen för denna studie har 
redan berörts i metodavsnittet; såväl materialet som urvalet har sina begränsningar. 
Texterna är för fåtaliga för att säkert avgöra om förändringarna mellan text ett och två är 
statistiskt signifikanta. För att avgöra detta krävs dels fler informanter och möjligen 
också ett större texturval. Detta vore ett potentiellt uppslag för en vidare studie, där det 
skulle bli möjligt att verifiera de språkliga förändringar som framkommit i den här 
studien med resultatet från en större undersökningsgrupp. 
Utöver själva urvalet och materialomfånget har tillämpningen av makrosyntagmen som 
analysmått samt avvägningar gällande språkfel spelat stor roll för resultatet av 
textanalysen. 
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Fanfictiontexters tidvis dialogiska inslag gjorde dem lämpade för att analyseras med 
utgångspunkt i makrosyntagmer. Hade detta analysmått inte tillämpats skulle alla T-
fragment ha betraktats som inkompletta T-enheter och klassificerats som syntaktiska fel. 
Detta hade inte gett en rättvis bild av informanternas skrivande, eftersom T-fragment 
inte enbart är att betrakta som ett tecken på oförmåga att formulera fullständiga satser 
utan också används som ett stilistiskt grepp. 

Vidare hade fördelningen av språkfel sett annorlunda ut om det inte hade varit för 
den åtskillnad som gjordes för fel på textproduktionsnivån och transkriptionsnivån; de 
slarvfel som rörde till exempel oavsiktligt utelämnade ord kunde nämligen också ha 
klassats som syntaktiska fel. Men, som togs upp i definitionerna av systematiska och 
osystematiska fel i del 3.1.2.4 av metodavsnittet: Systematiska fel är, som Ellis 
(1997:17) skriver, ett resultat av okunskap, medan osystematiska fel (slarvfel) istället 
utgörs av misstag vilka inte är ett resultat av okunskap utan snarare ett resultat av till 
exempel ouppmärksamhet. Med utgångspunkt i denna definition hade en klassificering 
av slarvfel som genuina syntaktiska fel gett upphov till en missvisande bild av 
skribenternas egentliga kunskapsnivå. Detta var också orsaken till att jag i ett inledande 
skede klassade också de tempusfel som hade uppkommit till följd av borttappade have 
eller had som slarvfel för att sedan flytta över dem till syntaxfelen eftersom vissa 
informanter gjorde fler än bara enstaka misstag vad gäller verbformerna. 

5.5 Förslag på framtida forskning 

Utöver förslaget på en vidare studie av fanfictionskrivande som språkutveckling som 
togs upp i metoddiskussionen existerar ett antal möjliga projekt för framtida forskning 
på just fenomenet fanfiction. Dels finns möjligheten till att göra jämförelser mellan 
texter producerade i skol- respektive fanfictionkontexten. Utöver detta finns också en 
reell möjlighet till att i en interventionsstudie forska på vad som händer med elevers 
skrivande när fanfictionformatet introduceras i undervisningen. Forskningen behöver 
heller inte vara begränsad till engelskan eller svenskämnet, även om dessa ämnen 
sannolikt har starkare kopplingar till litteratur och populärkultur än flera av de övriga.  

Förutom rent språkliga förändringar kunde fanfictionskrivandet, dess miljöer och 
relaterade aktiviteter undersökas ur ett genusperspektiv. Åtminstone fyra procent av 
svenska ungdomar skriver fanfiction, varav en procent regelbundet, enligt siffrorna i 
Olin-Scheller & Wikströms enkätundersökning (2010a:10). Däri fastslås också att de 
flesta av dessa är unga kvinnor, i likhet med mina informanter. Huvuddelen av den 
forskning som har skett på fanfictionskrivande, både i Sverige och internationellt, har 
också skett på i huvudsak kvinnliga informanter. Därför kunde ytterligare en möjlighet 
vara att undersöka huruvida det förekommer några uppenbara skillnader mellan hur 
kvinnliga och manliga användare förhåller sig till fanfiction och till övriga aktiviteter 
inom ramen för fanfictiongemenskapen. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor från det första intervjutillfället 
 

1. Hur kom det sig att du först blev medlem på sajten och började skriva 
fanfiction? Upplever du att din attityd har genomgått en förändring under 
den tid som du har spenderat på sajten? Vad upplever du i så fall att har 
förändrats, vad gäller ditt eget skrivande såväl som förhållandena på 
sajten i sig?  

 
2. Hur skulle du beteckna förhållandet mellan ditt fanfictionskrivande och 

din textproduktion i skolan (speciellt inom engelskundervisning)? Tycker 
du att det finns/har funnits några märkbara skillnader eller likheter 
mellan dem? Hur anser du att t.ex. engelsklärare (men också språklärare i 
övrigt) bör förhålla sig till fanfiction och fanfictionskrivande, speciellt på 
ett annat språk? 

 
3. FFnet erbjuder relativt stora möjligheter till interaktivitet (att ge, ta och 

besvara reviews, beta-readers, communities, forum, privata 
meddelanden). Hur och till vilken grad har du använt dig av dessa 
möjligheter? Vilka funktioner tycker du att har gett dig mest ifråga om 
ditt skrivande och dina aktiviteter på sajten i övrigt? Anser du att sajtens 
format i sig eller delar av det skulle kunna användas i 
språkundervisning? 

 
4. Har du spontant någon uppfattning om ungefär hur mycket tid (per 

vecka/månad) som du spenderade på (läsandet och skrivandet av) 
fanfiction under din gymnasietid? 

 
5. Kan du berätta lite om dig själv? (T.ex. vilken del av Sverige du är ifrån, 

vad du har pluggat eller pluggar osv.). Jag kommer behöva lite 
bakgrundsinfo för att introducera varje informant, så att man vet lite om 
vilka som har varit med i studien. 
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Bilaga 2: Användarprofil 
Helena K.W 

PM . Follow . Favorite 

Joined Feb 4, id: 6484247, Profile Updated: May 6 

Hejsan! 

Jag läser till gymnasielärare i engelska vid Umeå Universitet. Jag håller för närvarande på med 
mitt examensarbete i språkdidaktik, och det är därför jag är här, inte som författare utan som 
forskare. 

Jag är intresserad av att undersöka hur fanfiction och interaktiva skrivarplattformar som denna kan 
användas för att underlätta och förbättra inlärningen av engelska bland svenskspråkiga 
gymnasieungdomar. Mitt examensarbete kommer, som det ser ut i nuläget, att utgöras av en 
kvalitativ intervjustudie som kompletteras med textanalyser. Men för att jag ska kunna genomföra 
detta behöver jag ett antal personer som uppfyller vissa kriterier (se nedan) och som är villiga till 
att bli intervjuade och att få två av sina texter analyserade. 

I korta drag är det två saker som jag vill undersöka: 

Genom intervjuer vill jag ta reda på hur skribenter själva upplever sitt fanfictionskrivande, vilka 
eventuella skillnader eller likheter de upplever att det finns mellan sitt skrivande här på sajten och 
sitt skrivande i samband med engelsklektioner, samt hur de själva tror att den sortens skrivande 
som äger rum på den här sajten kan användas inom ramen för engelskundervisningen. 

Genom att analysera texter vill jag undersöka graden av språklig förändring över tid. Jag är alltså 
ute efter språket snarare än innehållet. 

Jag letar efter personer som uppfyller följande kriterier: 

1) Svenskspråkig (har inte engelska som modersmål) 

2) Textuellt produktiv under gymnasietiden (Att du sedan länge gått ut gymnasiet gör inget, så 
länge du uppfyller övriga kriterier och har kvar berättelser från gymnasieåldern) 

3) Har publicerat berättelser på engelska vid minst två tidsmässigt skilda tillfällen (och är villig att 
låta mig undersöka graden av språklig förändring mellan det första verket och ett senare/alternativt 
det senaste) 

4) Villig att delta i två intervjutillfällen, ett via mejl och ett via chattfunktion. (Tid: den tid det tar 
att besvara frågorna och ca 1-2 timmar på uppföljningsintervjun) 

Om du eller någon du känner stämmer in på denna beskrivning, tipsa mig gärna. 

För er som deltar eller funderar på att delta i studien gäller följande: 

- Informationen kommer enbart att användas i de syften som anges ovan. Ni behöver heller inte 
uppge era riktiga namn, utan användarnamnen här fungerar utmärkt för ändamålet. Utöver detta 
vill jag också ha reda på 1) ålder, 2) hur länge de har varit aktiva på sajten, 3) hur många 
berättelser/hur mycket text (på engelska) de publicerat. 

- Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt. All information avidentifieras. 
Informanten/deltagare ska inte kunna identifieras. 

- Deltagande är frivilligt och går att avbryta när som helst. Informanter/Deltagare får också ange 
om vissa delar av det som sagts inte får användas. 

- Resultatet av studien i stort kommer att publiceras inom forskningsdatabasen Diva. (Vill ni (som 
har deltagit) ta del av det är det bara att höra av sig.) 

- Är det någonting som ni undrar över i övrigt är det bara att skicka mig ett PM. 

 


