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1 Inledning  

Det har sedan länge varit ett av bibliotekens främsta uppdrag att både bidra med litteratur 

av olika slag och att uppmuntra läsning, vilket även framkommer i Bibliotekslag: 

”folkbiblioteken ska särskilt främja läsning” (2013:801, 7 §). Samtidigt sker det en diskussion 

som handlar om bibliotekens framtid. Det leder till en vilja att visa sitt värde, bland annat 

genom att hålla sig uppdaterade inom olika områden, så som samhälleliga och teknologiska 

förändringar. Den tekniska utvecklingen, speciellt den som skett det senaste decenniet, har 

gått väldigt snabbt. Vanligtvis är biblioteken skickliga på att hålla sig aktuella, men det finns 

fortfarande en front som kan nyttjas bättre: internet. Webbens utveckling har lett till stora 

förändringar i människors liv, och så även för biblioteken. Bibliotekens kataloger går att finna 

på deras hemsidor, där det går att låna sådant som e-böcker, men det är även möjligt för 

låntagare att själva göra omlån eller att reservera böcker. 

 

Internet har dock mer än detta att erbjuda. En stor del av internetanvändning idag består av 

interaktion, användardeltagande och skapande (Kozinets 2011, 42). De senaste åren har 

intresset för att läsa och publicera texter på internet nått en kraftig ökning. Ett exempel på 

en form av användarskapande är så kallad fanfiction. Fenomenet i sig har funnits mycket 

länge, men är numera lättast att finna i webbmiljöer där människor samlas för att främja 

sina intressen. Personerna inom dessa grupper, eller fandoms som de också brukar kallas, 

hittar vanligtvis varandra genom ett gemensamt intresse för en specifik film, bok, tv-serie 

eller tv-spel. De skapar många olika saker, men ett av de vanligaste verken är fanfiction. Att 

skriva denna typ av genre innebär att använda karaktärer från exempelvis en film eller en tv-

serie, och att sedan sätta dem i en ny situation. Den grundläggande förutsättningen för 

fandom över huvud taget, oavsett om du läser eller skriver fanfiction, eller om du ritar 

fanart, är dock att du inte skulle vara med om intresset inte fanns där (Pugh 2005, 9). 

Således finns det en potential för läsande och litteraturförmedling även på nätet, om 

biblioteken på något sätt börjar nyttja det material som finns. 

 

Det står också i Bibliotekslag att ”[f]olkbibliotekens utbud ska präglas av allsidighet och 

kvalitet” (2013:801, 6 §). Kvalitetsbegreppet är dock svårt att tolka och hantera, det framgår 

nämligen inte exakt vad kvalitet innebär. Tankarna hamnar lätt vid idén om hög och låg 
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litteratur, en aspekt som är direkt problematisk. Biblioteken har en central roll i att främja 

läsningen och i att göra den lustfylld för alla dess användare. Att i detta fall säga till en 

individ att den litteratur den väljer att läsa ses som dålig är med största sannolikhet inte 

något som kommer uppmuntra personen i fråga att återkomma till biblioteket. Det är viktigt 

att biblioteken uppmuntrar all typ av läsning, vilket också skulle kunna locka fler läsare och 

användare. 

 

Det finns också en demokratisk aspekt att ta hänsyn till. Vanligtvis är det de etablerade 

förlagen och författarna som syns och får mest uppmärksamhet på ett bibliotek, från både 

bibliotekariernas och låntagarnas sida. Således skulle det vara lämpligt att även 

uppmärksamma användarskapad litteratur på biblioteken. Det finns dock några aspekter att 

ta hänsyn till, exempelvis hur exakt denna typ av litteratur ska frontas, då fanfiction 

vanligtvis publiceras på internet. Den har inte heller någon typ av identifikation såsom ISBN, 

vilket innebär svårigheter för katalogisering.  

 

Avslutningsvis skulle dock en öppenhet och uppmuntran kring användarskapad litteratur 

kunna innebära att biblioteken lockar till sig nya användare. Om biblioteken uppvisat en för 

stark roll kring så kallad hög litteratur i sin förmedling finns det en risk att vissa individer inte 

känt sig välkomna på grund av ett intresse andra former av litteratur. Således kan det finnas 

en möjlighet att ändra på detta. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka de erfarenheter som medlemmar i 

fangemenskaper fått genom sitt deltagande i dessa grupper, med ett specifikt fokus på 

fanfiction. Den underliggande avsikten är att dra lärdom av dessa upplevelser, och att utifrån 

dem utforma ett antal riktlinjer som biblioteken kan använda i den läsfrämjande 

verksamheten. 

 

I det här arbetet kommer ett material insamlat på hemsidor för fangemenskaper och 

fanfiction – vilket omfattar intressegrupper, diskussionstrådar, bloggar och forum – att 

analyseras. Deras diskussioner kring fanfiction och deras förhållande till detta kommer 

användas som underlag, vilket kan inbegripa bland annat hur de personerna hittat dit, vad 
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som får dem att fortsätta delta och om de upplever problematik i samband med sitt 

deltagande. 

 

Jag har utgått ifrån tre frågeställningar i genomförandet av detta uppsatsarbete: 

 

 Hur beskriver personer som deltar i skapandet av fanfiction på nätet detta som 

betydelsefullt för dem själva? 

 

Den information jag vill utvinna med hjälp av denna fråga behandlar bland annat vad det är 

dessa personer värdesätter i fanfiction och vad det är som gör det till ett så pass viktigt 

fenomen. 

 

 Hur beskriver personerna att de påbörjat sitt deltagande i fanfictionsammanhang? 

 

Med denna frågeställning vill jag utreda hur personerna ursprungligen kom att intressera sig 

för och börja hålla på med fanfiction, men även vad som har fått dem att fortsätta med 

detta. 

 

 Har deltagandet i skapandet av fanfiction medfört någon typ av problem, och i så fall 

vad? Har några specifika strategier använts för att komma runt dessa problem? 

 

Denna fråga utformades för att ta reda på om deltagandet i fanfiction utsatt dessa personer 

för exempelvis kommentarer från andra människor, och om de upplever att det finns sätt att 

värja sig mot detta. 

 

Genom att använda ovanstående frågeställningar som utgångspunkt kommer jag utföra min 

analys, för att därefter utforma ett antal rekommendationer kring hur biblioteken kan arbeta 

läsfrämjande med fanfiction som medel. 
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2 Bakgrund 

Fanfiction är en del av en stor gemenskap som även skapar fanart och fanvideos. Detta görs i 

grupper där kontakt, synpunkter och diskussioner utgör en riklig och viktig beståndsdel. En 

fanfictionförfattare står således inte ensam, utan utgör en del av ett kollektiv. Detta 

kollektiv, en så kallad fandom eller intressegrupp, är dock inte enhetlig. Alla fandoms följer 

skilda riktlinjer och normer (Hellekson och Busse 2006, 6). 

 

Fandoms kring populärkultur uppstod på 1960-talet, när Star Trek började sändas på TV. Det 

var inte heller förrän då som termen fanfiction etablerades, men fenomenet i sig har en 

längre historia än så (ibid, 43ff). Att utgå ifrån andra litterära verk i sitt författande är en 

gammal sed. Den moderna typen av fanfiction skulle dock kunna sägas ha sin födelse i 

Sherlock Holmes, eller snarare i hans död. Sir Arthur Conan Doyle bestämde sig år 1893 för 

att ta död på Holmes eftersom han var trött på att skriva om honom, men väntade sig inte 

alls de reaktioner som kom från läsarna. Doyle fick många klagomål och även förfrågningar 

från andra människor som själva ville fortsätta skriva om den kända detektiven, till vilka han 

svarade ”You may marry him or murder him or do whatever you like with him” (Pugh 2005, 

14ff). Fanfiction och fangemenskaper har sedan dess vuxit och även hunnit flytta online 

(Hellekson och Busse 2006, 13). 

 

2.1 Deltagandekultur i teorin 

Två framstående forskare som skriver om kulturen på nätet är Henry Jenkins och Lawrence 

Lessig. Båda två fokuserar på hur kulturyttringar utvecklats, speciellt i och med uppkomsten 

av internet och de tekniska fördelar som medföljer. 

 

Jenkins myntade begreppet konvergenskultur i sin bok med samma namn. 

Konvergenskulturen är ett förhållande mellan tre begrepp: mediekonvergens, deltagarkultur 

och kollektiv intelligens. Det vill även förklara de teknologiska, industriella, kulturella och 

sociala förändringar som skett i och med interaktionen mellan olika medieplattformar, 

mediebranscher och mediepubliken. Det är emellertid viktigt att vara medveten om det 

faktum att konvergens inte framkommit på grund av att tekniken förbättrats: konvergens 

börjar hos individer och skapas genom deras sociala samverkan. Företeelser som internet 
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har helt enkelt utökat fenomenet. Tidigare pratades det om en digital revolution där forskare 

bland annat förutsåg att endast den nya tekniken skulle regera, och att gamla format helt 

skulle försvinna. Det är något som har sagts om många teknologiska utvecklingar, från boken 

till radion till TV-apparaten, och även om internet. Det vi lärt oss är emellertid att gamla 

medier inte dör, utan det är redskapen för att få åtkomst till innehållet som går förlorade. 

Numera ser tankarna kring konvergens inte ut på detta sätt, istället resoneras det kring hur 

gamla och nya medier påverkar varandra och deras komplicerade förhållande (Jenkins 2012, 

14ff). 

 

Konsumenten – i detta fall läsaren, tv-tittaren, spelaren – utgör grunden, och för att 

konvergens över huvud taget ska existera är aktivt deltagande en förutsättning. Jenkins vill 

dock lyfta fram att konsumenten inte längre har endast användning som roll; konvergens- 

och deltagarkulturen innebär att medieproducenter och mediekonsumenter inte är två 

åtskilda grupper, utan att de numera påverkar varandra. Konvergens är en process som 

inträffar på två olika håll: den är bolagsstyrd från ovan och konsumentstyrd underifrån. 

Medieföretagen använder allt fler kanaler för att distribuera sitt material och på så sätt 

kunna göra större vinster, medan konsumenterna blir allt bättre på att själva utnyttja samma 

teknologier, vilket ger dem bättre kontroll över utbudet och även låter dem interagera med 

andra användare. Således åligger det inte endast mediebolagen att nyttja teknologi på nya 

sätt för att konvergens ska uppstå, den inträffar även när vanliga människor ”tar medierna i 

egna händer” (ibid, 15ff). 

 

Det som sker när konsumenter tar medierna i egna händer, är att vanliga människor är med 

och stärker den egna kulturen. Deltagande och utbyte är precis lika viktigt i 

konvergenskulturen som det var i den gamla folkkulturen. I och med teknikens utveckling 

har dock massmedierna börjat stå för allt mer av den kulturella manifestationen, ett 

fenomen som också kallas för masskultur (ibid, 142ff). Lessig pratar om kultur på liknande 

sätt, men använder två andra begrepp: ”Read/Write culture” och ”Read/Only culture”. I 

Read/Write culture beskriver han det som att vanliga människor läser av kulturen, 

exempelvis genom att lyssna på en berättelse. De adderar sedan till kulturen genom att 

omskapa kulturen de tar del av genom att använda samma redskap, i detta fall att berätta 

historien vidare och eventuellt lägga till någon egen detalj. På så sätt sprids kulturen från 
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person till person, vilket också är hur folkkultur fungerar. Read/Only culture handlar mindre 

om uppträdande och mer om bekvämlighet och konsumtion, vilket liknas vid masskulturen 

(Lessig 2008, 28). Det är ur masskulturen och Read/Only culture som populärkulturen 

uppstår. Det är ett fenomen som blir till när människor använder masskulturen och 

Read/Only culture i sitt eget skapande, exempelvis genom att själva skriva berättelser om 

karaktärer ifrån en TV-serie. Konvergenskulturen är således återupptagandet av de folkliga 

kulturtraditionerna genom populärkulturen, och det är på så sätt många fangemenskaper 

vuxit fram (Jenkins 2012, 142ff). 

 

Fans är den mest aktiva delen av en mediepublik. De nöjer sig inte bara med det material 

som erbjuds, de vill vara med och delta och skapa mer. Denna typ av uttryck har visserligen 

existerat länge, men internet har förändrat dess synlighet. Allt eftersom fangemenskaperna 

flyttat över till nätet och blivit mer märkbara så har det uppstått allt fler problem mellan 

medieproducenterna och fansen, främst av upphovsrättsliga skäl. Bolagen inser att 

deltagandet är mycket värdefullt, men önskar att det vore något som går att stänga av och 

sätta på efter behov, för att kunna ha full kontroll. Fansen strider däremot för att få delta i 

sin kultur på egna villkor (ibid, 141ff). 

 

Mediebolagen har motsatt sig vissa av dessa fangemenskaper väldigt hårt, då de anser att 

delar av det material som fansen skapat strider mot upphovsrätten. För bolagens del 

uppstod det dock problem när de började bestrida detta, i och med att fansen ser sig själva 

som producenter och deltagare i sin kultur, inte bara som mottagare eller konsumenter. I 

sina kulturella yttringar har de skapat en gemenskap som medieproducenterna inte 

förutsett. Inte heller hade bolagen förväntat sig hur fansen skulle gå ihop kollektivt för att 

försvara sin rätt att fullt ut få delta i sin kultur (Jenkins 2012, 197; Lessig 2008, 80). 

 

Ända sedan termen ”fan” myntades så har det funnits många fördomar, vilket Jenkins skriver 

om i Textual Poachers (1992). Ordet är i själva verket en förkortning på fanatiker, som i sin 

tur har sin härkomst i latin och betyder ungefär ”tjänare av tempel, starkt religiös person”. 

Detta fick snabbt en negativ klang och kopplades allt mer ihop med en överdriven och 

felaktig entusiasm. Den förkortade versionen fan dök upp i slutet på 1800-talet i samband 

med sportsanhängare, och användes även för att beskriva kvinnliga teaterbesökare, som 
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beskylldes för att beundra de manliga skådespelarna snarare än pjäserna i fråga. Jenkins 

påpekar att ordets ursprung kan påverka de attityder som fans i olika former möts av än 

idag, då faktum är att fans ses som en skandalös grupp även i modern kultur. Antingen 

förlöjligas de, eller så skildras de som mordiska galningar (Jenkins 1992, 12ff). 

 

Ett av skälen till att fans är utsatta för så pass många fördomar grundar sig i smak, närmare 

bestämt ’bra’ eller ’dålig’ smak. Smak är dock helt en social konstruktion, som formas genom 

kultur, utbildning och uppväxt. Det är ändock en effektiv avdelare, där god smak belönas och 

dålig smak ses som oacceptabel. Att då bruka närläsning på populärkultur på samma sätt 

som på så kallad fin litteratur kan för många verka nästan perverst. Ännu värre ses det att gå 

in djupare i fantasin och identifiera sig med texten, istället för att betrakta den objektivt, så 

som många akademiker anser att läspraktiken ska se ut (ibid, 15-16) Tvärtemot vad många 

vill tro så är en stor del av deltagarna inom fangemenskaper välutbildade personer, vilket 

motbevisar föreställningen om ointelligenta extremister. Ytterligare en intressant aspekt är 

det faktum att exempelvis sportanhängare – där majoriteten identifierar sig som män – 

sällan råkar ut för samma granskning som mediefans, där den största delen av deltagarna 

identifierar sig som kvinnor (ibid, 19). 

 

Fans går emot den kulturella hierarkin på många fronter. Sett uifrån så kallade bildade 

perspektiv kan fans te sig nästan odisciplinerade, i hur de formar massmedier efter sina egna 

tolkningar. De förskjuts därför ofta till marginalen med hjälp av publika medier, som 

understödjer tanken att deras intresse är olämpligt. På grund av detta existerar det även en 

intern skam bland fangemenskaper, där en person inte vill ses som mer ’fanatisk’ än någon 

annan (ibid). 

 

Dessa teorier klargör utgångspunkten för fangemenskaper, och fanfiction mer specifikt: det 

handlar om att bringa kulturen tillbaka till folket. Teorierna skapar en god grund inför 

analysarbetet då de förklarar de bakomliggande processerna för gemenskapen kring och 

skapandet av fanfiction, samt de attityder som dessa personer kan mötas av. Det finns också 

en intressant aspekt kring både klassperspektiv och kön att granska närmare. 
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2.2 Biblioteken, läsning och interaktivitet 

Som det nämndes i inledningen så är det en av bibliotekens stora uppgifter att verka 

läsfrämjande. Det handlar om att motivera människor att läsa och även om att visa att 

läsning kan vara en kreativ sysselsättning. Kulturrådet har förtydligat vad begreppet innebär i 

sitt häfte Handlingsprogram för läsfrämjande. Ett stort mål är att biblioteken ska kunna 

locka till sig nya läsare. De skriver bland annat att läsfrämjande är något som ska ”göra läsare 

av läskunniga”, exempelvis genom att bygga upp läsares självförtroende med hjälp av att 

synliggöra fler genrer och litteraturformer. Den läsfrämjande verksamheten ska också bidra 

till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format, som dessutom ska vara 

tillgängligt för alla åldersgrupper. Ytterligare ett syfte är att fler individer ska få erfara 

konstnärlighet genom litteratur (Kulturrådet 2014, 4). 

 

I The Reader-friendly Library Service skriver Rachel Van Riel, Olive Fowler och Anne Downes 

att den förmedlande verksamheten ska starta hos läsaren och det denne vill läsa (2008, 15). 

Valen av litteratur ska respekteras och uppmuntras, eftersom alla personer läser och 

upplever läsning på olika sätt. Det ändrar dock inte den roll biblioteken har i att låta sina 

användare upptäcka nya former av litteratur. Författarna lyfter bland annat fram ett 

budskap som många bibliotek i Storbritannien anammat: ”The best book in the world is 

quite simply the one you like best. That is something you can discover for yourself but we 

are here to help you find it” (ibid). Det är ett fördomsfritt sätt inspirera bibliotekens 

användare till att testa läsa något nytt. 

 

Van Riel, Fowler och Downes skriver även om bibliotekens plats på internet. Online finns det 

en möjlighet för biblioteken att förmedla sina tjänster och litteratur bortanför problem 

såsom otillräckliga lokaler och liten budget. Istället kan de fokusera på användarnas behov.  

Webben är vanligtvis en interaktiv plats som involverar människor i en miljö som de själva är 

med och skapar. Det är dock sällan något som bibliotekens hemsidor erbjuder som det ser ut 

just nu, istället är de organiserade på ett sätt som reflekterar bibliotekens struktur. Det kan 

bland annat göra det svårt att hitta om användaren inte vet specifikt vad den letar efter 

(ibid, 234ff) 
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I Bibliotek 2.0: Deltagarkultur i förändring skriver Kim Holmberg att biblioteken måste vara 

aktiva om de vill bli en del av webbens interaktiva miljö. Eftersom det innebär ett ömsesidigt 

deltagande måste bibliotekens service i så fall vara närvarande genom interaktivitet. Det 

betyder bland annat att användarnas önskemål och åsikter ska få synas, och även att de ska 

ha möjlighet att utveckla bibliotekens verksamhet på något sätt. Genom detta kan 

användarna känna att de syns och uppmärksammas (2009, 133-134). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Det finns ytterligare ett antal texter som behandlar bibliotekens läsfrämjande verksamhet på 

internet. I magisteruppsatsen Folkbibliotekens plats i den sociala webbmiljön skriver Henrik 

Sylén och Patrik Wall om hur biblioteken måste finnas där användaren är. Internet har 

utvecklats till en plats för socialt umgänge och kreativt skapande, vilket således bidrar till en 

stor potential för biblioteken till att föra en dialog med användare om böcker och läsning. 

Det är en miljö som biblioteken bör lära sig att nyttja. Författarna nämner bland annat att 

det är viktigt att biblioteken har förståelse för behovet och önskemålen hos användarna för 

att webbtjänsternas nytta ska maximeras (2009, 7).  

 

I kandidatuppsatsen Läsfrämjande i förändring beskriver Fabian Karlsson och Jonatan 

Nordlöf olika läsfrämjande redskap som biblioteken kan använda i webb 2.0-miljön. De 

användbara medel de lyfter fram är bland annat bloggar och chattfunktioner. Bloggar är 

användbara i och med att det finns plats för mycket information, medan en chatt är praktisk 

för interaktiviteten mellan bibliotekarie och användare. 

 

En av de saker som författarna för på tal är vad som får människor intresserade av läsning. 

För vissa är det en verklighetsflykt, medan andra läser för att inhämta ny kunskap (2011, 3). 

De tar också upp olika läsfrämjande arbetssätt, där både skyltning och så kallade 

referenssamtal är vanliga strategier (ibid, 4). Karlsson och Nordlöf påpekar att de 

läsfrämjande verktygen på internet fungerar bäst när det förekommer en 

tvåvägskommunikation, liknande referenssamtal ansikte mot ansikte. Bloggar tappar lätt 

denna funktion (ibid, 27). Ett verktyg de lyfter fram som nyttigt var däremot de 

bibliotekskataloger där användarna själva får bidra med betyg och kommentarer, då det kan 

understödja ett aktivt deltagande (ibid, 29). 
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Det finns också material att läsa om vikten av fanfiction och dess funktion. Angela Lee skriver 

i sin artikel Time Travelling with fan fic writers om hur de personer som är aktiva inom 

fanfiction är involverade i varandras arbeten och hur denna interaktivitet fungerar. Bland 

annat påpekar hon att internet i sig har varit en av förutsättningarna för att synliggöra det 

material som numera skapas genom deltagandet från fans (2011, 264). 

 

Även Jen Pecoskie skriver om fanfiction i Beyond Traditional Publishing, och pratar bland 

annat om interaktiviteten och hur användarna kan vara med och forma ett verk. Hon 

anknyter dessutom till biblioteken, och framhåller att fanfiction är en publikationsmodell 

som ligger utanför den vanliga. Således måste biblioteken komma fram till nya strategier för 

att synliggöra detta och annat användarskapat material, och inte bara den traditionella 

litteraturen förlagen vill förmedla (2015, 610). 

 

Pecoskie påpekar bland annat att det är just interaktiviteten som gör fanfiction till en 

anmärkningsvärd form av litteratur, eftersom den ger makt åt läsaren. Läsaren är inte längre 

bara en konsument, utan även en viktig agent för att utveckla och föra vidare litteratur (ibid, 

621). Biblioteken måste därför uppfinna verktyg som kan bevara användarskapat material 

för att kunna göra det till en del av sina samlingar (ibid, 622).  

 

Alla ovanstående verk belyser tänkvärda aspekter som väl knyter an till mitt syfte, som bland 

annat har för avsikt att klargöra användardeltagande på internet. Speciellt Pecoskies artikel 

lyfter fram intressanta tankar kring litteraturförmedling och läsfrämjande, vilket dessutom 

binder samman med inledningen och den demokratiska aspekten.  
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3 Metod 

För att samla in empirisk data har jag använt mig av en så kallad netnografisk ansats, en 

etnografisk metod som används för att samla in material på nätet. Materialet har jag 

därefter analyserat med hjälp av en kvalitativ tematisk analys, så som den beskrivs av Simon 

Lindgren i Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (2014). I detta kapitel kommer jag 

först förklara vad netnografin är för typ av metod och hur jag själv gått till väga i 

användandet av den, samt hur min urvalsprocess sett ut. Därefter följer en etisk diskussion 

kring mina empiriska data. Längre fram redogör jag också för min analysmetod och hur jag 

arbetat med den. 

 

3.1 Netnografi 

Robert V. Kozinets skriver i sin bok Netnografi: ”våra sociala världar håller på att bli digitala”. 

Att studera människor online skiljer sig avsevärt ifrån att göra det i det verkliga livet, 

eftersom förutsättningarna ser annorlunda ut. För att skapa en förståelse för denna nya 

utveckling, med nätgemenskaper och onlinekulturer, har den så kallade netnografin vuxit 

fram, vilket är ett etnografiskt tillvägagångssätt tillämpat på internet och dess kulturer 

(2011, 9ff). 

 

En etnografisk studie är ett steg mot att skapa en uppfattning kring sammanhanget och den 

lokala kunskapen inom olika grupper, och är en metod som har använts i över ett 

århundrande för att förstå olika folkgrupper och etniciteter. Inom netnografin används 

datorstödd kommunikation för att skapa en förståelse för de grupper som befinner sig 

online, och det utförs via en metod som kallas deltagande-observerande, vars blandning 

utgör kärnan för etnografisk forskning. Kozinets påpekar att både etnografi och netnografi är 

naturalistiska eller verklighetstrogna metoder. I netnografins fall beror det på att en stor del 

av datamaterialet finns offentligt och fritt tillgängligt för gemene man att läsa på internet 

(ibid, 83ff). 

 

Kozinets gör skillnad på forskning om nätgemenskaper och forskning om gemenskaper på 

nätet. Den förstnämnda gäller gemenskaper som föds och endast existerar online. Den andra 

beskriver gemenskaper som förekommer även utanför internet, och kan exempelvis gå ut på 
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att använda nätet för att skapa en förståelse för ett större socialt fenomen och deltagarnas 

beteende (Kozinets 2011, 94-95). Fangemenskaper tillhör forskning om gemenskaper på 

nätet, eftersom det är något som existerat sedan långt innan webben uppkom (Hellekson 

och Busse 2006, 13). 

 

3.2 Datainsamling och urval 

I syftet skrev jag att jag i denna uppsats kommer att granska material ifrån bland annat 

diskussioner i forum och bloggar, således har mina empiriska data sitt ursprung på webben. 

Detta är en form av data som Kozinets benämner som arkivariska netnografiska data. Det är 

text som kopieras från ”datorstödda kommunikationer mellan medlemmar i en 

nätgemenskap”, följaktligen en typ av nätarkiv som innehåller enorma mänger data. Dessa 

interaktioner ger forskaren observationsdata som ibland kan sträcka sig flera årtionden 

tillbaka, och som dessutom inte är influerad över huvud taget av en forskares handlingar 

(ibid, 138ff). 

 

Netnografi är – som jag nämnt tidigare – en metod som blandar deltagande och observation. 

Kozinets påpekar att en stor del av datainsamlingen automatiskt innebär att kommunicera 

med andra medlemmar i en onlinegemenskap, följaktligen bör forskaren i detta fall göra en 

ansats för att bli en del av den grupp denne vill undersöka. Mängden av deltagande är 

individuellt och valfritt, och kan sträcka sig ifrån att endast registrera sig och regelbundet 

läsa uppdateringar, till att själv skriva inlägg och kommentarer. Viktigast är dock att 

forskaren inte förblir helt osynlig (ibid, 135-136). I mitt eget fall har jag varit en del av 

fangemenskaper i cirka tio års tid, och har därför skapat mig en stor uppfattning av de 

yttringar som existerar inom denna typ av kultur, och de dilemman som förekommer. Jag har 

dock valt att inte specifikt medverka i de diskussioner jag använder som empirisk data, vilket 

i största del beror på att datan i fråga endast är av arkivursprung. Jag vill också mena att min 

kännedom inom denna domän är av deltagande kultur och på så sätt hjälper min förståelse 

och tolkning. Det är en aspekt som är viktig för att inte generalisera eller avlägsna det 

kulturella sammanhanget (ibid).  

 

För att hitta mina empiriska data använde jag mig av Google. Jag utgick ifrån de 

frågeställningar jag utformat och skrev därefter enkla frågor så som ”Why do you like 
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fanfiction?”, ”Why do you read fanfiction?”, ”How did you find fanfiction?” och liknande, för 

att på så sätt upptäcka de erfarenheter som fanfictionläsare varit med om. Genom detta 

återvann jag många resultat, varav de flesta var av betydelse. De texter jag bestämde mig för 

att spara ned kommer bland annat från forumtrådar i tre olika forum: roosterteeth.com, 

fanforum.com och theartistzone.com. Samtliga forumtrådar har haft svar från många olika 

användare. I övrigt kommer texterna från fyra olika bloggar, där två av dem tillhör enskilda 

personer som beskriver sina personliga erfarenheter. I en av bloggarna skriver ett flertal 

användare, och inläggen närmast liknar debattinlägg. Den fjärde bloggen är också personlig, 

men inlägget i fråga som använts är en del av en intervju med tre andra personer. 

 

3.3 Etisk diskussion 

Att nyttja material från internet innebär ett klart etiskt dilemma. Kozinets resonerar själv 

kring om de diskussioner och interaktioner som finns att hitta i forum och på bloggar ska 

betraktas som att de utspelar sig i ett offentligt eller i ett privat rum. Idén om att internet 

kan ses som en text brukar också användas. Dessa metaforer är dock problematiska, då det 

exempelvis är svårt att jämställa användandet av citat från en bok med citat hämtade från en 

webbsida (Kozinets 2011, 192). De som publicerar texter på internet, oavsett form och syfte, 

är dock ofta medvetna om att dessa inlägg blir mer eller mindre offentliga. 

 

Kozinets vill emellertid ändå klargöra skillnaden på vad som bör betraktas som offentliga och 

privata samtal i forskningssammanhang. Han utgår från Code of Federal Regulations, som 

anser att forskning på människor sker när forskaren interagerar med andra personer i syftet 

att samla in data. Ett exempel på detta skulle kunna vara en forskare som deltar i en 

nätgemenskap genom interaktion med andra medlemmar. Kozinets ser detta som ett samtal 

på särskilt skyddade platser, och bör därför betraktas som något privat. Något som däremot 

inte räknas till forskning på människor är ”data om spontana samtal som insamlats på 

offentligt tillgängliga platser” (ibid, 193). Till det räknas både netnografiska observationer 

och arkivariska data. Mina empiriska data är endast av det arkivariska slaget, och faller 

således utanför forskning på människor. 

 

Det finns ändå några viktiga aspekter att ta i beaktning. Den enda gången kommunikation 

inom nätgemenskaper inte räknas som forskning på människor, är om forskaren i fråga inte 
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dokumenterar användarnas identiteter, och om materialet går att hitta lätt och lagligt på en 

öppen webbplats. Det ändrar dock inte det faktum att dessa användare kan bli upprörda om 

de upptäcker att deras kommunikation går att finna i ett akademiskt arbete (Kozinets 2011, 

193). Kozinets rekommenderar att be om ett så kallat informerat samtycke från de individer 

som berörs av forskningen, även fast det är något som kan vara svårt att uppnå på internet 

(ibid, 195). 

 

Jag har själv valt att inte informera källorna till de citat som jag demonstrerar i min analys. 

Först och främst på grund av att materialet inte grundar sig i någon form av interaktion från 

min sida, men också eftersom att jag anser att citaten i fråga inte skildrar någon känslig 

information från dessa användares sida. 

 

3.4 Kvalitativ analys 

Mitt tillvägagångssätt i analysen är den process som Simon Lindgren beskriver i Introduktion 

till samhällsvetenskaplig analys: kodning, tematisering och summering. Det är en kvalitativ 

analys med ett förlopp där mina empiriska data först ordnas grovt, därefter lite mer 

noggrant, för att till sist kunna användas för att skapa djupgående analyser och för att dra 

slutsatser. Internationellt brukar metoden kallas för ”the constant comparative method”, 

och beskriver väl den bakomliggande tekniken, att jämföra mönster i de data som används 

(2014, 33-34). 

 

I boken skriver Lindgren att de data som sparats ned måste förberedas på något sätt innan 

analysarbetet kan påbörjas (ibid, 31). Mina empiriska data har sitt ursprung i 

forumsdiskussioner och i blogginlägg, så det jag gjorde var att spara de texter jag ville 

använda i ett Word-dokument. Därefter påbörjade jag kodningen, vilket är det första steget i 

den kvalitativa analysen. Det innebär att reducera ned data, och är en process där olika 

mönster ska upptäckas i texten. Dessa mönster kallas för kategorier, och det är de namn som 

tilldelas kategorierna som kallas för koder (ibid, 46). För att underlätta kodningen och även 

för att återkoppla till syftet, utgick jag ifrån mina frågeställningar i denna fas. Jag skapade tre 

olika dokument, med en frågeställning i vardera. På så sätt fann jag de kategorier som var 

mest relevanta för var och en av frågeställningarna och kunde följaktligen forma koder som 

bäst tydliggör syftet. Att arbeta med kodning i denna form kallas att ’koda på bredden’, och 
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innebär att det är längre textsjok som kodas, istället för exempelvis en rad åt gången (Hjerm, 

Lindgren och Nilsson 2014, 56). 

 

Tematisering är steg nummer två, och handlar om att upptäcka de tematiska relationerna 

mellan de olika koderna. Det gäller att ta vara på de mindre idéerna – koderna – för att 

skapa ett större sammanhang: teman. Således är syftet att hitta en röd tråd och att skapa 

nyckelteman som analysen därefter kan inrikta sig på. Tematiseringen kan påbörjas när 

kodningen uppnått en mer stabil form och är redo att förfinas (ibid, 63). 

 

Det tredje och sista steget i analysen är summeringen, som påbörjas när arbetet med 

kodning och tematisering nått sin slutpunkt. Det handlar främst om att sammanfatta och 

skriva ihop det föregående analysarbetet (ibid, 73). Detta presenteras mer ingående i 

nästkommande kapitel.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenterar jag min analys. I jobbet med tematisering och summering av mina 

data gestaltade sig sju olika teman: gemenskap, deltagande, engagemang, fördjupning, 

fördomar, icke-kreativt och uppmuntran. Några av dessa beskriver perspektiv som liknar 

varandra, således har jag presenterat dem i en följd som ska tydliggöra de bakomliggande 

tankegångarna. Gemenskap och deltagande är de två första temana och förklarar främst det 

viktiga med den sociala aspekten inom fanfiction. Engagemang och fördjupning ska 

tydliggöra varifrån intresset uppstår och även hur det kan yttra sig. Ifrågasättanden och 

legitimering är den avslutande delen, där ’ifrågasättanden’ är en gruppering gjord utifrån 

temana fördomar och icke-kreativt, medan ’legitimering’ används istället för uppmuntran. 

Dessa två skildrar de föreställningar utomstående kan personer ha, samt hur fans försvarar 

fanfiction. 

 

4.1 Gemenskap och deltagande 

Gemenskap är en av de första saker som nämns i frågan om varför fanfiction är viktigt för 

olika individer. Det är en väldigt personlig upplevelse av grupptillhörighet, och handlar om 

hur social interaktion på nätet kan leda till en sådan samhörighet. Här fungerar det även som 

benämning på andra närbelägna koder så som vänskap, uppmuntran och hjälp genom 

svårigheter av olika slag. 

 

Fanfiction skrivs inom många olika fandoms, och inom varje fandom finns det väldigt många 

inriktningar. Funktionen och syftet för dem alla är dock detsamma, alla de närvarande är där 

på grund av ett gemensamt intresse. Det är ur denna gemenskap som vänskap föds, i och 

med diskussioner och uppmärksammande, vilket anses vara en av de viktigaste aspekterna 

för fortsatt närvaro. Det är exempelvis både lättare och mer underhållande att producera 

nytt fanmaterial när insikten finns om att andra personer kommer bli inblandade i 

skapandeprocessen på ett eller annat sätt. Det perspektivet är dock inte det enda 

betydelsefulla. Ett stort antal personer påpekar också det faktum att denna gemenskap 

många gånger bidrar till välmående. I och med att fanfiction numera är något som främst 

existerar på nätet så har det underlättat för människor i att lära känna varandra. Genom de 

gemensamma intressena och den stora tillgängligheten knyts snabbt vänskapsband, där 
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uppmuntran kring skapande och diskussioner är vanliga inslag. Det kan också hjälpa individer 

som mår dåligt. Många blir väldigt nära vänner, och att ha det stödet, även om det kommer 

från en person på andra sidan jorden, är självklart mycket viktigt. Citatet nedanför skildrar 

detta tydligt: 

 

as a writer, i’ve worked my ass off writing dozens of stories that i’m hella proud of. that are read, all 

around the world.  

as reader and viewer, i’ve read and commented and liked and cheerled so much amazing fanfiction 

and fanart.  

as a blogger, i’ve built relationships and i’ve created commentary and i’ve thought deeply about the 

intersection of fandom and pop culture and of fandom and ethics.  

fandom has helped me process grief and family and love. 

fandom has impacted my life in a powerful and positive way and i believe that i have impacted 

fandom in a powerful and positive way. (julisschmidt, 6 juli 2015) 

 

Först och främst talar citatet tydligt för hur utspritt fenomenet fanfiction är, precis som jag 

nämnde ovan. Den här individen har kontakt med människor över hela världen. 

Huvudsakligen så förklarar det vikten av den gemenskap som existerar bland dessa personer. 

Det ligger mycket hårt arbete bakom deltagandet, men vänskapen till de andra och 

samarbetet som bringas till existens gör en stor positiv skillnad i denna individs liv. Fanfiction 

är uppskattat på grund av att författarna och läsarna skapar en positiv miljö att befinna sig i, 

en miljö där kreativitet och analytiskt tänkande uppmuntras. Tanken är att det ska vara 

trevligt. 

 

Gemenskap tillsammans med deltagande är två teman som utgör grundläggande aspekter 

för fangemenskaper, och kan även vid första anblick tros vara samma sak. Fastän gemenskap 

och deltagande båda handlar om ett socialt utbyte och är väldigt tätt knutna till varandra, så 

skiljer sig temana åt något. Deltagande representerar här bland annat koder som 

återkoppling, interaktivitet och diskussioner mellan läsare och författare. Till skillnad från 

gemenskap, som handlar om upplevelsen av att tillhöra en social grupp, så är deltagandet 

snarare ett praktiknära villkor för fanfiction. Deltagandet ser olika ut för olika individer. En 

del läser exempelvis nya kapitel i en berättelse som de följer och bidrar på så vis till 

läsestatistiken. Vissa kommenterar, och för kanske till och med diskussioner med 

författaren. Andra skriver själva fanfiction. Faktum är ändock att denna form av 
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medverkande utgör en stor grund för fanfiction, på många fronter. Det kan i stort bidra till 

den kreativa förmågan i den mån att en fanfictionförfattare känner sig lockad till att fortsätta 

när andra fans kommer med uppmuntran, vilket denna person bland annat förklarar: 

 

Another really great aspect of online fan fiction is the continuous feedback loop with readers. I’ve 

read interviews with novelists where they discuss feedback on their book after it’s published, and 

how they try to apply it to future books. But that feedback is so far removed from the writing, the 

author might be two or three books down the road. […] In fan fiction, on the other hand, I could 

write an action scene one way, get the edits back with impressions from the beta-reader, then post 

it and immediately get a wide range of feedback from a large pool of readers. Every one comment on 

a post will reflect a very small proportion of the actual readers. Over time, though, a lot of different 

people will chime in, and that immediate reactive feedback can be a goldmine. (Tricia i 

blogfullofwords, 30 mars 2013) 

 

Återkoppling och interaktivitet framställs i princip som en förutsättning för fanfiction, om 

inte annat är det en grundpelare. De kommentarer och diskussioner som uppstår behöver 

inte nödvändigtvis vara djupa analyser, men med många röster sker snabb förändring. Viljan 

att skapa bringar också i fokus den lärandeprocess som ofta uppstår inom interaktiviteten 

mellan medlemmarna i en fangemenskap, vilket skildras tydligt i följande citat: 

 

I wrote my first fanfiction at fifteen. It was terrible but hearing the comments and commenting on 

the stories of others made me feel others appreciated the same things I found wonderful in that 

show. (Cold-Blooded_Piece_Of_Toast i fanforum.com, 19 februari 2009) 

 

För denna person har interaktiviteten inom fangemenskaper haft en klart positiv inverkan. 

Om en författare vet att andra människor kommer läsa det som publiceras och dessutom får 

kommentarer, så blir det en mycket mer inbjudande process. Interaktiviteten är viktig för 

kreativiteten, men även för utvecklingen. Utvecklingen i fråga kan gälla både språket och 

hantverket. Den största delen av fanfictiontexterna som publiceras på nätet är skrivna på 

engelska, deltagarna har däremot många olika nationaliteter. Att endast läsa fanfiction 

under en längre tid har för många inneburit en klar förbättring av det engelska språket. Ännu 

tydligare brukar det märkas om det är en individ som själv författar texter inom sin 

fangemenskap, speciellt när en språkkunnig person granskar dem innan publicering. 
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4.2 Engagemang och fördjupning 

Engagemang och fördjupning är de två nästkommande temana, och även de är tätt 

sammankopplade. För att förklara deras samband, så inleds ett deltagande inom fanfiction 

ofta genom ett intresse, eller ett engagemang för något i populärkulturen. Ur detta föds 

sedan en vilja av att veta mer om en eller ett par karaktärer, eller en värld. Detta lägger 

också grunden till att bli en aktiv läsare, eller till att själv skapa fanfiction som andra sedan 

kan läsa. 

 

Engagemang är med andra ord en viktig komponent när det kommer till fanfiction, och detta 

tema grundar sig i koder som intresse, kärlek till karaktärer och skaparlust. Kärleken till ett 

par karaktärer eller en värld, en motvilja att släppa dem och en förmåga att se ett djup eller 

ett perspektiv av karaktärer som dess skapare aldrig upptäckte, är vanliga aspekter för 

intresset till fanfiction. Det illustreras i citatet som följer: 

 

Star Wars has been a part of my life since I was a kid. I remember watching the movie and then 

spinning out all sorts of other adventures in my head. I’d work the stories over and over until I got 

them just so. […] After The Phantom Menace was released, I discovered fan fiction online and 

realized I wasn’t the only person who imagined stories in an established universe, and that people 

actually wrote them down and shared them! (Tricia i blogfullofwords, 30 mars 2013) 

 

Citatet belyser hur ett intresse för en värld specifikt kan beskrivas av deltagarna i kulturen. 

Det visar också vad intresset i fråga kan innebära för en person. Hos många individer har 

denna form av skapande inom populärkultur existerat sedan långt innan upptäckten av de 

fangemenskaper som finns, både online och offline. När skaparlusten förekommer utan 

någon typ av gemenskap och interaktion på internet, har det följaktligen under en lång tid 

också varit ett utlopp för kreativitet. Det knyter an till det som både Jenkins och Lessig 

beskriver, nämligen att fortskapande av en etablerad kultur inte är ett ovanligt fenomen. Det 

är många personer som hittar fangemenskaper och fanfiction av en ren slump, då intresset 

för mediet har skapat ett informationsbehov. Däremot är det många som uttrycker både 

glädje och lättnad när andra likasinnade människor påträffas. Den kärlek som fans känner till 

karaktärer och berättelse kan också demonstrera sambandet mellan engagemang och 

fördjupning, bland annat genom nedanstående citat: 
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I got into playing video games again and it was my form of therapy. I stumbled onto a CRPG called 

Jade Empire and discovered a whole world that was rich and full of characters that made me laugh 

and cry—and yes, fall in love—and when the game was done, I found that I really had not had 

enough. I wanted more. 

 

What happened to the characters after the story was complete? Where there moments in-between 

the cut scenes where relationships developed that I couldn’t see? The more I thought about it, the 

more this burning need to know consumed me. I hunted online for other people’s fan fiction about 

the story, and I wanted to know what they imagined happened, but there were sparse few entries 

and hardly enough to satisfy my need. And then one day it hit me: why couldn’t I just tell the story 

myself? (SL i blogfullofwords, 30 mars 2013) 

 

Temat fördjupning representeras genom koder som analytiskt tänkande, process, 

inlärningskurva, ’mer av’ samt ’mer från’, vilka tillsammans med kärlek till karaktärer är 

perspektiv som klart går att skåda i citatet ovanför. Det handlar om att nå djupare in i både 

karaktärer och handling. Intresset för karaktären är tydligt, men det går också att skåda en 

förmåga och en vilja att se mer och att gå djupare. Att vara med och delta, oavsett vilken roll 

användaren har, handlar således mycket om att tolka: både materialet som fanfiction i sig 

kan baseras på, men även det som fans inom olika grupper skapar och delar med varandra. 

All fanfiction har en kontext, således krävs det en förförståelse för att underlätta både 

läsning och skrivande. Utöver denna förståelse av ren fakta är det upp till var och en att 

analysera karaktärer och handling. 

 

En stor del av medlemmarna inom olika fangemenskaper visar en klar analytisk förmåga. Det 

är något som uppmuntras, om än undermedvetet. På webbsidor diskuteras filmer, tv-serier, 

böcker och annat, alltså de saker som utgör det ursprungliga stoffet för dessa gemenskaper. 

Det samtalas självklart även kring det material som andra fans skapar. Alla inblandade är 

dock med frivilligt, det är inget som ska betygsättas. Intresset för karaktärer eller berättelse 

utmynnar sig många gånger i två former av fördjupning: ’mer av’ och ’mer från’. Ett fan 

beskriver detta engagemang såhär: 

 

I like fanfiction because sometimes I don't always like the direction the original creators go with a 

well loved character or series/book... Or sometimes I didn't want the series/book to end at all... 
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Sometimes a character seems overlooked, or even misunderstood and I just feel the need to "know" 

more. (sayian_queen i rosterteeth.com, 2010) 

 

’Mer av’ innebär vanligtvis ett behov av kvantitet, där en individ vill ha mer material ifrån 

exempelvis en tv-serie eller en bok, och därför vänder sig till fanfiction. ’Mer från’ är istället 

en fråga om kvalitet, där en person kräver exempelvis ytterligare djup från en karaktär, eller 

så kan det finnas en vilja att utreda en aspekt som inte framträder tydligt i 

originalmaterialet. Fanfiction öppnar följaktligen upp möjligheten för ett skapande som inte 

sätter gränser på vad författaren kan uppnå. Det innebär en bra övning i läsande, men 

framförallt i skrivande. Om en författare använder etablerade karaktärer krävs det analytiskt 

tänkande, men det låter också denne att öva på, och undersöka personligheter och 

bakgrunder som redan existerar i viss mån, utan att behöva uppfinna dem själv. På så sätt 

tränas författarförmågan upp. Ytterligare ett element, som även står med i teorinavsnittet, 

är dock att en läsare inte bör identifiera sig med texten den läser. Ändå är igenkänning hos 

karaktärerna och deras världar något som många deltagare uppgett som ett stort skäl till att 

de läser och skriver fanfiction: 

 

[C]reativity and fictional empathy are necessary social acts. By identifying with characters we are 

encouraged at least passively to try to be better people. If the ’Other’ is shown to be like us, we are 

less likely to vilify them. If one feels good after closing a book, one is more likely to go out and do a 

good deed. (Sherwood Smith i bookviewcafe, 9 maj 2010) 

 

Deltagarna menar således att syftet inte alltid är att skapa sig en uppfattning om 

karaktärerna, utan att det också leder till självreflekterande. Dessa aspekter, vilka kan 

kopplas ihop med delen om språkinlärning tidigare i kapitlet, tycker Jenkins att folk borde 

betrakta som en form av lärlingsskap. I modern tid ses det många gånger som något dåligt 

att använda tidigare skapat material för att skapa sitt eget, men det var en vanlig metod för 

bland annat unga konstnärer förr i tiden, för att lära sig hantverket (Jenkins 2012, 193). 

Detta leder vidare till de problem som kan uppstå kring fangemenskaper och fanfiction. 

 

4.3 Ifrågasättanden och legitimering 

Ifrågasättanden är tematiseringen av koderna icke-kreativt, stöld, upphovsrätt, 

litteraturkanon, stigma, skam, sexism och fördomar. Därefter följer temat legitimering, som 
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uppstått ur koder som berättigande och uppmuntran. Fastän fanfiction är så pass utbrett 

och populärt – sett ur ett globalt perspektiv, men även till antalet inriktningar – så hamnar 

det ofta i skottlinjen. Det har som tidigare nämnts förekommit upphovsrättsliga problem, 

dessutom finns det många upphovsmän som ser stora problem med att det skrivs fanfiction 

om deras karaktärer. Förutom detta medföljer också ett stigma, på grund av att fanfiction 

rent generellt ses som en låg form av litteratur. 

 

Litteraturen som skrivits genom historien har varit väldigt traditionsbunden. Litterära verk 

har länge hämtat inspiration från och byggt vidare på varandra. Det var en tradition som var 

vanligare längre tillbaka i tiden, men som förekommer än idag. Många av dessa verk tillhör 

numera något som brukar kallas för ”litteraturkanon”, vilket ganska kortfattat innebär att 

det är alster som av många litteraturfantaster betraktas som ”omistliga arv som varje ny 

generation av bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare” (Ohlsson 2012, 97). Just 

denna aspekt tas upp i följande citat: 

 

The Internet has caused a bloom in participatory writing, which has always been with us. Now we 

call it fanfiction. Last week I was rereading Ariosto’s gender-bending, world-traveling Orlando 

Furioso, and reflecting not only on its transformative nature, but on the fact that for several 

centuries in Europe, pretty much the only acceptable fictional setting was the Arthurian. And all the 

great works were in dialogue with one another. 

 

During the days I was reading Ariosto, there was some turmoil in fannish circles about an author who 

posted an essay on why fanfiction is bad. […] it’s true that there is the vexing matter of copyright 

protection, something many of us writers are already worried about as piracy of our texts 

proliferates. Like all artists, we’d like to be paid for our life’s work. There are also writers who say 

nothing about the nature of fanfiction or those who write it, but they regard fanfiction about their 

characters and stories as an artistic trespass. (Sherwood Smith i bookviewcafe, 9 maj 2010) 

 

Det är tänkvärt att denna kulturtradition är godkänd i en form, men inte i en annan. Frågan 

är då vad som skiljer den klassiska litterära traditionen ifrån fanfiction, och vad som ger 

upphov till den negativa attityden hos bland annat kända författare gällande fenomenet. 

Upphovsrätten är visserligen en viktig aspekt, men fanfictionförfattare tjänar vanligtvis inte 

pengar på att skriva eller publicera sina verk, dessutom sprids de inte genom vanliga kanaler, 

så som bibliotek eller bokaffärer. Faktum kvarstår dock att det finns deltagare i 
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fangemenskaper som råkat ut för rättsliga problem. Detta hände bland annat några unga 

Harry Potter-fans när Warner Bros köpte filmrättigheterna. J.K. Rowlings själv var vänligt 

inställd till skapandet inom fangemenskaperna, men Warner Bros ville genast sätta stopp för 

det (Jenkins 2012, 196). Medieproducenternas kritik mot fanfiction och deras krav på att 

fansen skulle sluta med sitt skapande möttes dock inte av den attityd som förväntades. 

Dessa individer var nämligen fast beslutna att få fortsätta med sina kulturella yttringar och 

var dessutom framgångsrika med detta, precis som både Jenkins och Lessig poängterar. 

 

Dock är det relativt vanligt att medlemmarna i fanfictionkretsar känner skam kring den 

formen av litteratur, både internt och externt. Otroligt många döljer helt att de läser 

fanfiction och att de deltar i kulturen runt om, andra berättar om det men möts av en stor 

oförståelse. Detta illustreras nedanför: 

 

I tell people who don't like it 'to each his own'. I don't insist that they should like it but I deny their 

idea that fanfiction is a waste of time. How is a story that can bring a smile to my face, laughter, 

tears, or anger a waste of time? Maybe I should spend more time on the Internet connecting to 

people through Facebook or MySpace like some of my other friends but I do feel connected when I 

comment on somebody's work or otherwise show my appreciation by adding them to my favorites. 

(Cold-Blooded_Piece_Of_Toast i fanforums.com, 19 februari 2009) 

 

Det mest tänkvärda i ovanstående stycke står att finna i de första raderna, där det framgår 

tydligt att denna person har fått försvara sitt deltagande i fanfictionkulturen, möjligtvis ett 

flertal gånger. En anledning kan vara precis det som Jenkins skriver om, att det sedan länge 

existerat en negativ bild kring vad ett fan är. En annan orsak kan bland annat vara att 

fanfiction som sagt ses som en tämligen låg form av litteratur. Det har sedan länge existerat 

tankar kring så kallad kvalitetslitteratur. Richard Ohlsson skriver bland annat i sin bok att det 

är nödvändigt att göra skillnad på litteratur i fråga av kvalitet. Han är i och för sig noga med 

att säga all typ av läsning kan bidra till värdefulla upplevelser, men påpekar ändå att dålig 

litteratur inte utmanar läsaren på något sätt, varken innehållsmässigt eller språkligt (ibid, 

73). 

 

Det finns dessutom ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Medlemmarna i fangemenskaper 

består av väldigt blandade grupper, men en betydlig del av de som läser och skriver 
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fanfiction identifierar sig som kvinnor. Många av dessa individer upplever att det faktumet 

bidragit till skamkänslorna riktade mot dem från utomstående människor, på grund av att 

kvinnors intressen många gånger betraktas som oviktiga. Sådana idéer kan vara direkt 

skadliga för att skapa läslust, och skulle även kunna förstöra för människor som läser och 

skriver litteratur som traditionellt betraktas som ’dålig’. Detta beskrivs bland annat genom 

nedanstående citat: 

 

I am a girl. Dudes get to write perceived-as-derivative/actually-derivative fiction all the time and it’s 

a HOMAGE, but girls can’t do either. People decide girls’ stuff is derivative and lousy all the time, 

whereas boys’ stuff is part of a literary tradition and an important conversation. This is sexist and 

terrible. 

 

[---] I don’t want teenage girls writing fanfiction now to feel that they’re doing something inherently 

terrible, which must be hidden if they ever want to be real writers. (Sarah Rees Brennan, 26 februari 

2014) 

 

Citatet berör även den klassiska litteraturtraditionen, men det viktiga att uppmärksamma är 

den attityd kvinnor många gånger får utstå i samband med sitt skapande. Jenkins skriver lite 

om synen på detta, vilket nämndes tidigare. Även Karen Hellekson och Kristina Busse talar 

om kvinnligt skrivande. Kvinnor har sedan länge kritiserat både patriarkatet och rasism 

genom sitt skrivande. Hellekson och Busse argumenterar också för att fanfiction är ett svar 

på den masskultur som gravt underrepresenterar kvinnor, både i och utanför rampljuset. 

Fanfiction är således ett sätt för kvinnor att fastställa den typ av skildring de vill uppleva 

(Hellekson och Busse 2006, 67ff). 

 

Bortser vi från de upphovsrättsliga bekymren så betraktas skrivandet av fanfiction dock med 

stor skepsis. Det ses många gånger som stöld och icke-kreativt, dessutom får många 

deltagare från utomstående att de inte har någon fantasi och att de aldrig kommer kunna 

bidra med något riktigt. Faktum är dock att alltfler författare som ägnat sig åt fanfiction 

också börjar synas för att de publicerar litteratur i mer etablerade kanaler, vilket bland annat 

nedanstående citat skildrar: 

 

I think this IS kind of cool: E.L. James came from Twilight fandom and she made some super kinky 

books EXTRAORDINARILY popular? Cassandra Clare came from Harry Potter and she had a YA fantasy 
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film made with a queer character front and centre and on the poster—suck it, Ender’s Game? […] 

Marissa Meyer wrote a bestselling racebent science fiction version of Cinderella, what an amazing 

babe! The list of published writers who used to be or still are fanfiction writers grows every year, and 

that’s a triumph that shows fandom is a community full of people who like writing (no surprise) and 

many of them are talented (no surprise) […] (Sarah Rees Brennan, 26 februari 2014) 

 

Här är ett fan som vill berättiga sitt intresse och uppmuntra andra att delta. Det faktum att 

fanfiction definitivt kan leda till framgång är tydligt. Det framgår också att fanfiction kan 

bidra till normkritiskt läsande och skrivande, vilket dessutom förstärker Helleksons och 

Busses argument om kvinnligt skrivande. 

 

Den ovanstående texten har illustrerat precis det som Henry Jenkins och Lawrence Lessig 

beskriver i begreppen konvergenskultur respektive Read/Write culture. Fanfiction är ett 

återupptagande av de folkliga kulturtraditionerna, där människor som läser en bok eller ser 

en TV-serie vill bidra med sin egen erfarenhet i detta. Det är även denna typ av tradition som 

leder till att fansen motsätter sig upphovsrätten till den grad de gör. De anser att de är med 

och producerar, vilket också är vad de gör. Materialet som skapas i fangemenskaper 

existerar inte i en bubbla, eftersom deltagarna är många till antalet. Utan dessa deltagare 

skulle mediebolagen förlora mycket pengar. 

 

Som det står i avsnittet om gemenskap, så är dock tanken att det ska vara trevligt. Läsning 

ska vara underhållande och inte styras av tankar kring så kallad dålig litteratur eller vad 

andra anser borde läsas. Fanfiction kan vara en god ingång, men då krävs det att deltagande 

i fangemenskaper ska bli mer accepterat och att stigmat kring fenomenet släpps.  

Människorna inom fangemenskaper anser att deras verk kan innehålla precis lika många 

unika idéer som mer traditionell litteratur, och tycker att deltagandet och interaktiviteten 

bidragit med mycket nyttig övning inför framtiden. Således försvarar allt fler fans sina 

intressen och anser att det inte ska vara något att skämmas för. Hur biblioteken kan nyttja 

användarskapande i sina verksamheter tar jag upp i nästkommande kapitel.  
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5 Slutsatser och riktlinjer 

I detta kapitel kommer jag först att diskutera mina analyserade data utifrån mina 

frågeställningar, samt anknyta till biblioteksverksamheten. Den andra delen tar upp ett par 

riktlinjer kring hur biblioteken kan ta inspiration från fangemenskaper och fanfiction i sina 

läsfrämjande aktiviteter. 

 

5.1 Slutsatser 

I min analys har jag sökt svar på tre särskilda frågeställningar. I den första – hur beskriver 

personer som deltar i skapandet av fanfiction på nätet detta som betydelsefullt för dem 

själva? – kan det konstateras att den aspekt som fanfictiondeltagarna belyser som mest 

viktig för dem själva är den sociala. Fangemenskaper är väldigt stora nätverk där det är 

enkelt att hitta likasinnade. Många uppger att de inte tidigare haft kontakt med människor 

som delar samma intresse, således har det betytt mycket att hitta en form av 

grupptillhörighet. 

 

Att fanfiction har bidragit till välmående är också betydelsefullt för en stor del av deltagarna. 

En av anledningarna står att finna i ovanstående stycke: gemenskapen. Den andra 

anledningen grundar sig i kreativiteten och engagemanget. Som tidigare nämndes så finns 

det många sätt att synas i fangemenskaper, allt ifrån att läsa till att kommentera till att själv 

skriva. En sådan medverkan leder till en snabb återkoppling, vilket deltagarna lyfter fram 

som en orsak till att språk, läsförmåga och skrivförmåga kan förbättras. Skrivandet har i vissa 

fall varit livslångt, men för andra är det en lust som vaknat till liv i och med interaktionen 

med andra medlemmar. Denna form av interaktivitet har för vissa också lett till att den 

analytiska förmågan utvecklats, något som ständigt uppmuntrats bland annat i diskussioner, 

men även i läs- och skrivandeprocessen. 

 

När det gäller den andra frågeställningen – hur beskriver personerna att de påbörjat sitt 

deltagande i fanfictionsammanhang? – har jag observerat att många deltagare uppger att de 

hittade både fanfiction och fangemenskaper av en ren slump. Det grundade sig dock i ett 

intresse och i ett informationsbehov av att veta mer, om exempelvis en värld eller ett par 

karaktärer. Det finns också en del som skrivit offline sedan tidigare och då började söka på 
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nätet efter andra personer med liknande intressen. Centralt för att påbörja ett deltagande i 

fanfictionsammanhang är således ett specifikt intresse. 

 

När det gäller den tredje frågeställningen – har deltagandet i skapandet av fanfiction 

medfört någon typ av problem, och i så fall vad? Har några specifika strategier använts för 

att komma runt dessa eventuella problem? – är ett av de största problemen som fanfiction 

medfört de upphovsrättsliga. Det är dock ett kollektivt problem, snarare än ett individuellt. 

Inom fangemenskaper finns det dock en styrka som både Jenkins och Lessig lyfter fram, 

vilket är den kollektiva intelligensen. Dessa grupper är uppbyggda av många medlemmar – 

varav en stor del dessutom är välutbildade – således finns det många människor som hjälper 

till med att försvara rätten till sitt deltagande. 

 

En annan svårighet som kommer på tal är stigmat och fördomar kring fanfiction. Först och 

främst verkade dessa tankar grunda sig i det faktum att det är en form av litteratur som 

betraktas som icke-kreativt, åsikter som emanerat från både författare och mediebolag. Som 

Jenkins nämnde finns det dessutom förutfattade meningar kring fans och deras intressen. 

Det är en aspekt som är kopplad till sociala normer. Kvinnliga fans förefaller vara ännu mer 

utsatta, på grund av att deras intressen ofta ses som mindre värda. Det medlemmarna gjort 

för att göra sig av med dessa föreställningar är att legitimera sitt intresse, sin kunskap och 

den framgång som ett deltagande inom fangemenskaper kan leda till. 

 

Ett av de mål som Kulturrådet satt för läsfrämjande är bland annat att det är en aktivitet som 

ska kunna locka till sig nya läsare. De menar att det också ska bidra till en mångfald av 

litteratur på olika språk och i olika format. Biblioteken är en typ av institution som ska vara 

öppen för olika typer av läsning, intressen och skapande. Utifrån mina resultat anser jag att 

fanfiction skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för bibliotekens läsfrämjande verksamheter. 

 

Några som bland annat anknyter till detta är Sylén och Wall (2009). De skriver att biblioteken 

måste börja göra sig sedda där användarna finns, vilket numera till stor del är på internet. I 

många fall handlar det om sociala medier, men det finns också en stor potential i att 

synliggöra det användarskapade materialet som existerar på nätet. Det finns en chans att 

det skulle locka användare som annars känner sig utelämnade från den litteratur som 
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biblioteken förmedlar. Det är en aspekt som också relaterar till uppsatsen som Karlsson och 

Nordlöf (2011) har skrivit, där de påpekar att läsfrämjande är en tvåvägskommunikation som 

fungerar bäst när biblioteken och användarna kan diskutera tillsammans. 

 

Kvalitet är en aspekt som lyfts fram i resultaten, och det är ett begrepp som biblioteken inte 

kan komma undan. Det är inte ett koncept som endast är dåligt, problematiken ligger i de 

sociala konstruktionerna som medföljer. Biblioteken kan hjälpa till med detta, genom att 

uppmuntra till alla former av läsning. Däremot ska det inte vara ett måste att läsa denna typ 

av litteratur, precis som med all annan. Meningen är att öppna ögonen för vidden av det 

material som det går att hitta online och för att uppmuntra den läsning som känns lustfylld 

för specifika individer. 

 

Resultaten visar också att fanfiction är ett bra sätt att lära sig språk, läsning och skrivande. 

Det skulle därför kunna vara en bra idé för de personer som ska lära sig språket att få läsa 

och skriva om sådant som intresserar dem. Fanfiction skulle också kunna vara en god ingång 

till normkritiskt tänkande och läsande. Avslutningsvis är det dock viktigt att komma ihåg att 

biblioteken inte ska förväntas kunna återskapa de fangemenskaper och miljöer som finns 

online. Det är något inte ett engagemang som kan tvingas fram, däremot går det att hämta 

inspiration i tankegångarna och tillvägagångssätten inom fanfiction. 

 

5.2 Riktlinjer 

Mot bakgrund av de analyser jag har presenterat i det här arbetet kan följande riktlinjer för 

bibliotek som vill arbeta läsfrämjande med användarskapad litteratur formuleras: 

 

 Biblioteken bör informera tydligare om att fanfiction och andra former av 

användarskapad litteratur existerar, samt var den går att hitta. Genom att synliggöra 

att litteraturen finns önskar det chanserna att locka nya läsare. 

 Biblioteken kan organisera och skapa utrymmen online där författare och läsare kan 

samlas, diskutera och ge varandra lästips. Interaktivitet är viktigt för både läsare och 

författare, och utgör en betydelsefull funktion på internet. Det är dessutom en av de 

aspekter som biblioteken behöver utveckla för att bli mer synliga på webben. 
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 Biblioteken kan organisera mötesplatser i det verkliga livet, exempelvis genom 

föreläsningar, workshops, författarbesök, skrivverkstäder och bokcirklar med fokus 

på fanfiction och liknande former av användarskapad litteratur. Det bidrar med att 

synliggöra litteraturformen i fråga och kan således locka nya läsare. Det hjälper också 

till med att minska stigmat kring fenomenet. 

 Biblioteken kan organisera verksamhet kring kvinnligt och normkritiskt läsande och 

skrivande, där fanfiction kan användas som exempel. Det är något som bör 

uppmärksammas mer och ges mer erkännande än det får. Det kan dessutom hjälpa 

till med att öppna ögonen för hur både kvinnor och normativa roller representeras i 

filmer, tv-serier, böcker och tv-spel. 

 I samband med exempelvis boksamtal eller bokcirklar kan biblioteken göra en poäng 

av att uppmana läsarna att själva tänka analytiskt kring boken och händelserna i den 

genom att stimulera läsares egen lust att skriva själva. Till exempel genom att ställa 

frågor om vad läsare själva skulle vilja se hända i en viss bok, eller om de själva skulle 

vilja ändra på något.  
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