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Inledning 
 

Välkommen till konvergenskulturen, där nya och gamla medier kolliderar, där 

gräsrötter och mediebolag befruktar varandra, där medieproducenters och 

mediekonsumenters makt på ett oförutsägbart sätt interagerar med varandra. 

Konvergenskulturen är framtiden men det är nu den tar form. Konsumenterna 

kommer få större makt i konvergenskulturen - men bara om de inser att de har den 

makten och använder den både som konsumenter och som medborgare, alltså som 

fullvärdiga deltagare i vår kultur.1 
 

De avslutande meningarna i medieforskarens Henry Jenkins bok Konvergenskulturen. Där 

nya och gamla medier kolliderar (2006) får tjäna till denna uppsatsens inledning. Jenkins 

skriver om en konvergenskultur där medier kolliderar och konsumenter och producenters 

interaktion utgör grunden. Den här uppsatsen kommer att undersöka hur konsumenterna 

interagerar med varandra i denna konvergenskultur. Via två fan fiction-berättelser på sidan 

FanFiction.Net undersöks hur konsumenter på gräsrotsnivå interagerar med varandra i 

skapandet och konsumtionen av kulturella produkter.  

Vi skriver, kommenterar och läser texter både på nätet och i tryckt form varje dag. Vi 

har konstant tillgång till information och som läsare har vi ett oöverskådligt material att 

konsumera i form av bloggar, vloggar, artiklar, nyheter, böcker, videos, spel och filmer m.m. 

De nya medierna innebär en förändring av både läsar- och skrivillkor och forskningen frågar 

sig vilken betydelse internet har för både litteraturen och berättandet.  

Den nya mediatekniken har förändrat möjligheterna för användare att komma i 

kontakt med, läsa, skapa och bearbeta kulturella produkter. Via nätet kan konsumenter välja 

att aktivt delta och skapa kulturella produkter. Internetsidor som Wikipedia, Youtube, 

FanFiction.Net är alla skapade och beroende av konsumenterna, publiken, för att existera. 

Konsumenterna har hängivit sig till skapandet och upprätthållandet av dessa sidor. 

Konsumtion och produktion blir en kollektiv process där medlemmarna är tätt sammanknutna.  

Fanfiction handlar om att skriva vidare på en redan befintlig textvärld. Att förändra en 

originalshistoria, att dra ifrån och lägga till nya element, förändra karaktärer, miljöer, 

händelser, byta stil och uttrycksform är det som för berättandet framåt. Att föra vidare en 

historia är på det sättet ingenting nytt och antagligen lika gammalt som människans förmåga 

att berätta. Själva begreppet fan fiction är dock betydligt yngre än så. Ordet fan kommer 

ursprungligen från 1800-talets England, och anger en persons hängivenhet till något eller 

någon, medan fandom som betecknar kulturen kring ett verk etc. uppkom något senare, kring 

                                                           
1 Henry Jenkins, Konvergenskulturen. Där nya och gamla medier kolliderar, (Göteborg, 2012:2 [2006]) s. 267. 
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början av 1900-talet. Begreppet fan fiction började användas av science fictionfans kring 

1920-talet då de spred sina berättelser via fanzines, fandomens tidskrifter. Fenomenet fan 

fiction uppstår dock i början av 1960-talet i samband fandomen kring serien Star Trek.2 

”Fanfiction är berättelser skrivna av amatörförfattare som bygger vidare på originallitteratur 

och karaktärer från spel, böcker, filmer, TV-serier mm.” definieras fenomenet enligt Ne.se.3 

Efter Star Trek följde fanfiction kring Star Wars, Buffy the Vampire Slayer, Sagan om Ringen 

och på senare tid skrivs fan fiction kring mangaserien Naruto, Harry Potter-böckerna och The 

Twilight Saga för att nämna några.  

Idag är Twilight en av de allra största fandomen på FanFiction.Net. 

Ungdomsromanen Twilight är den amerikanska författaren Stephenie Meyers (f. 1973) 

debutroman och publicerades 2005. De uppföljande romanerna New Moon, Eclipse och 

Breaking Dawn publicerades de påföljande åren. När de kom ut fick de stor uppmärksamhet 

och har blivit ett fenomen. Meyers textvärld är komplex och transmedial eftersom den inte 

bara innefattar böckerna utan även de fem filmatiseringarna. Här inkluderas också författarens 

eget vidareberättande i form av den internetpublicerade romanen Midnight Sun (2006), vilken 

berättar Twilight ur karaktären Edwards perspektiv och The Short Second Life of Bree Tanner 

(2010)4, vilken berättar historien om en av Twilight-världens bifigurer.  

Twilight handlar om tonårsflickan Bella Swan som flyttar till den lilla staden 

Forks där hon möter och förälskar sig i den mystiska Edward Cullen. Det visar sig snart att 

han är vampyr, dock en ”god” vampyr som inte dricker människoblod. Twilight-sagan 

berättar hur dessa trots faror och svek förenas av den sanna kärleken vilken tillslut övervinner 

alla hinder.5  

Forskningen har länge fokuserat på fan fiction och andra fanworks som en källa 

för lärande. Fanworks är ett talande exempel på hur populärkulturens inverkan i, framförallt, 

unga människors liv. Twilight- och Harry Potter-böckerna är ett par exempel på böcker vilka 

har och fortsätter ha stor påverkan på människors liv. Detta kan man inte minst se på alla de 

communites, forum, bloggar, tävlingar etc. vilkas användare och medlemmar hängivit sig till 

dessa böcker. Konsumenterna av böcker, filmer, serier, musik med mera blir aktiva när de 

genom fanworks diskuterar och producerar eget material. Fanfiction är möjligheternas 

                                                           
2 Christina Olin-Scheller & Patrik Wikström, Författande fans. Om fanfiction och elevers literacyutveckling, 

(Lund, 2010). s. 8. 
3  http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fanfiction. hämtad 2014-11-21. 
4 http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stephenie-meyer hämtad 2014-12-27. 
5 Ibid., hämtad 2014-12-27. 

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fanfiction
http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fanfiction
http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stephenie-meyer
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litteratur där läsare och författare kan skriva om i princip vad som helst. Fanfic-författare har 

alla möjligheter att skriva vidare på en redan existerande textvärld och använder olika 

strategier för att bygga vidare historien.6 Mycket kommer gratis i och med att läsarna redan 

känner igen sig i kanon och karaktärerna. En av de stora lockelserna med fan fiction ligger i 

att som konsument kunna skapa ett eget material och möjligheten att snabbt kunna få respons 

på sitt arbete. Fanfiction skapar stora möjligheter för att studera hur läsare vidareberättar och 

tolkar populärkulturen. Forskningen pekar på hur fan fiction möjliggör ett kraftfullt lärande. 

Fan fiction-communities ses som en informell lärmiljö, där användarna utvecklar sin förmåga 

att efterlikna och imitera litteratur och förmedla sina kunskaper till andra. Det är denna 

kommunikation och kunskapsspridande mellan användarna som denna uppsats kommer att 

fokusera på. Hur ser interaktionen ut mellan författare och läsare av fan fiction?  

 

Syfte och problemformulering 
I denna uppsats undersöker jag hur deltagarkulturen ser ut på gräsrotsnivå, hos de som skriver 

och läser fan fiction. Utifrån två fanfic-berättelser undersöker jag interaktionen mellan 

författare och läsare. Eftersom forskningen inom fan fiction och deltagarkulturer belyser 

möjligheten till lärande vill jag undersöka hur och om konsumenternas produktion på denna 

nivå främjar lärandet i skapandet av fan fiction. En intressant aspekt som Jenkins skriver om 

när det gäller deltagarkulturen är hur gränsen mellan producent och konsument blir diffus. 

Kan man, utifrån undersökningen utläsa om gränsen mellan dessa, producent och konsument 

– författare och läsare – upplöses? Frågeställningar för undersökningen är: 

Hur interagerar läsarna och författarna med varandra? 

På vilka sätt engagerar sig läsarna i berättelsen och dess utveckling? Hur förhåller de 

sig till författarens tolkning och hur ser de/använder de sin roll som läsare? 

På vilka/vilket sätt uppmanar och/eller uppmuntrar författarna kommentarer och 

respons från sina läsare? Hur hanterar de kommentarerna?  

I vilken utsträckning framträder en informell lärmiljö på communityt? Hur ser den ut 

och kännetecknas den av deltagarkulturen?  

 

                                                           
6 Maria Lindgren Leavenworth & Malin Isaksson, i Litteraturens nätverk. Berättande på internet, red. Christian 

Lenemark, (Lund, 2012), s. 77. 
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Material 
Materialet till denna uppsats är hämtat från FanFiction.Net. Valet faller på denna sida 

eftersom det är, idag, det största webbarkivet för fan fiction där flest aktiva fanfic-läsare och 

fanfic-författare möts i ett gemensamt intresse. Då undersökningen handlar om just 

interaktionen mellan läsare och författare är det berättigat att använda den största sidan för fan 

fiction, även om kvalitet möjligen förloras framför kvantitet, vilket inte heller är av större 

betydelse. Att fanfic-berättelser baserade på Twilight används i denna uppsats har inte med 

någon undersökningsfråga som relaterar till Twilightfans, utan hör mer till min egen 

införståelse i kanon. Det är kulturen som omger fansen som är av intresse för uppsatsen och 

Twilightserien har en stor, utbredd och hängiven fanskara. Själva undersökningen fokuserar 

på interaktionen mellan författare och läsare och därför är textens innehåll i andra hand. 

Textens innehåll kommer att beröras i hänsyn till lärande och i relation till läsarnas 

recensioner.  

 På FanFiction.Net kan man publicera, läsa och kommentera fanfiction inom 

olika kategorier såsom manga/anime, TV- serier, böcker, tecknat, film, spel och ”crossover”. 

För att publicera fan fiction behöver man vara registrerad medlem. Då kan man rollspela i 

olika communities, delta i diskussionsforum med andra användare och publicera fanfics. 

Enligt användarbestämmelserna kan den som fyllt tretton år registrera sig och skapa en 

användarsida där man kan publicera egen fanfiction, skapa communities, anmäla sig som 

”beta reader” (förhandsgranskare av andras fanfiction) och ange vilka författare och 

berättelser som man tycker bäst om.  

FanFiction.Net startades år 1998 och har fler än tre miljoner berättelser 

publicerade inom olika fandoms. De allra flesta av dessa berättelser utgör en liten del av alla 

tusen fandoms som finns. Harry Potter, Naruto och Twilight är de tre största fandoms. De 

allra största har ett internationellt känt medievarumärke och har därför en större publik.7 

Jag har närmat mig materialet på FanFiction.Net som en vanlig 

internetbesökare, utan något medlemskap eller användarprofil på hemsidan. Dock kan det 

ändå vara nyttigt att informera om användarspecifika regler och bestämmelser kring 

användningen av communityt. Eftersom allt innehåll från FanFiction.Net som finns med i 

denna uppsats är hämtad och tillgänglig utan godkännandet av dessa regler har jag gjort 

antagandet att det är tillåtet att använda dem för uppsatsens undersökningssyften. För en 

inloggad användare är det inte tillåtet att samla in ”any personally identifiable information, 

                                                           
7 Olin-Scheller & Wikström, s. 29. 
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including account names, from the Website, nor to use the communication systems provided 

by the Website (e.g. comments, email) for any commercial solicitation purposes.”8 Alla 

medlemmar som skriver och publicerar fanfiction på communityt är medvetna om att de 

bibehåller sin äganderätt till materialet. Det görs dock sökbart på internet och man avsäger sig 

”any moral rights you may have in your User Submissions and grant each user of the 

FanFiction.Net Website a non-exclusive license to access your User Submissions through the 

Website.”9 Användaren har också skyldigheter att inte publicera ”material that is copyrighted, 

protected by trade secret or otherwise subject to third party proprietary rights […] unless you 

are the owner of such rights or have permission from their rightful owner […] to post the 

material and to grant FanFiction.Net all of the license rights granted herein.”10 

På FanFiction.Net har jag valt ut fanfic-berättelsen Once Friends, Now What? av 

författaren Just Call Me Mrs Cullen och Melolabels berättelse When You Where Knocked Out 

Cold.  

I denna uppsats används och diskuteras ord och begrepp som är vanligt 

förekommande vid diskussion om fan fiction och fan kultur, men som kan vara motiverade att 

förklara för den gemensamma förståelsen.  Eftersom många fan fiction begrepp inte har någon 

vedertagen svensk översättning än, kommer det engelska begreppet att användas. 

Kanon är de texter, bilder och filmer m.m. som anses av fansen vara det 

vedertagna grundmaterialet. Till Twilight hör de fyra böckerna, de fem filmerna av Summit 

Entertainments samt Meyers The Short Second Life of Bree Tanner och den 

internetpublicerade romanen Midnight Sun. 

Fanon är de paratexter, de fakta, som finns runt kanon som författarens 

uttalanden, intervjuer och webbplatsen.  

Fandom är en grupp av fans vilka delar ett gemensamt intresse.  

Crossover är en fan fiction-berättelse där element från två kanon blandas. 

Beta reader/Betaläsaren är en förhandsgranskare av fan fiction-berättelser. I 

rollen som beta reader kommer man med konstruktiva råd till författaren gällande textens 

språk, grammatik eller dess intrig. 

Ditz karaktärsbeskrivning, (ung.) självupptagen, ytlig. 

Player karaktärsbeskrivning, lirare, casanova. 

                                                           
8 Terms of Service, 4. General Use of the Website. https://www.fanfiction.net/tos/ hämtad 2014-12-09. 
9 Terms of Service, User Submissions and Conduct, https://www.fanfiction.net/tos/ hämtad 2014-12-09. 
10 Ibid, hämtad 2014-12-09. 

https://www.fanfiction.net/tos/
https://www.fanfiction.net/tos/
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Teori och metod 
Forskningen kring de nya medie-, kommunikation- och interaktionsmöjligheterna utnyttjar 

skilda teorier och metoder. Kvalitativa undersökningar, kommunikationsteorier används för 

att undersöka hur människor interagerar och skapar kulturella produkter på nätet. 

Sociokulturella perspektiv och olika didaktiska teorier, metoder och modeller används för att 

undersöka och ungas läs- och skrivutveckling på olika interaktiva, informella lärmiljöer på 

nätet. Nyligen har teorin “connectivism” utvecklats, för ge en förklaring till hur lärande sker i 

vår digitala värld. Man intresserar sig för hur människor interagerar, byter ut kunskaper och 

utvecklar sitt lärande online i sociala, komplexa, nätverkande miljöer.11 Valet av teori är 

begränsat och har begränsats med hänvisning till uppsatsens tillåtna omfång. Att inte använda 

ovan nämnda teorier kan påverka min undersökning genom att vissa läsningar och perspektiv 

inte kommer att kunna upptäckas i denna uppsats.  

I den här uppsatsen kommer receptionsteorin och Henry Jenkins teorier om 

deltagarkulturen att användas. Jenkins menar att deltagarkulturen bland annat finns på sidor 

för fan fiction eftersom läsarna är tätt sammanknutna i en skapandeprocess. Eftersom 

uppsatsens syfte är att undersöka fanfictiontexter och hur den medskapande kulturen kring 

produktionen av dessa ser ut är användningen motiverad. Receptionsteorin används eftersom 

fanfiction kan ses som en skriven läsning, alltså en omtolkning av ett redan skrivet material. 

Teorin är användbar för att undersöka hur fanfictionförfattarna omtolkar ett material samt hur 

fanfictionberättelsen tas emot av publiken som en möjlig tolkning av källtexten.  

Receptionsteorin riktar sin undersökning mot den läsande och tolkande 

publiken. Man ser att texten bär på lika många tolkningar som den har läsare och att dessa 

influeras av läsarens sociala eller kulturella bakgrund. Receptionsforskningen intresserar sig 

för hur texten får en mening i mötet med läsaren. Dess fokus ligger på hur läsaren ibland står 

emot eller omformar textens inskrivna mening.12 För receptionsforskningen är synen på 

publiken som en tolkande enhet extra viktig.13 Ann Steiner skriver i Litteraturen i 

mediesamhället att framförallt feministiska forskare visat att många kvinnliga läsare möter en 

                                                           
11 George Siemens & Gráinne Conole, Special Issue - Connectivism: Design and Delivery of Social Networked 

Learning, i International Review of Research in Open and Distance Learning, (2011, 12:3). 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/994/1831 hämtad 2014-12-26. 

12 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, uppl. 2, (Lund, [2009] 2012), s. 161. 
13 Denis McQuail, Audience Analysis, (Kalifornien, 1997), s. 19. 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/994/1831


 

   
 

 

 9  
 

text på andra sätt än de rent förväntade,14 vilket också är någonting man ser inom fanfiction 

då det allmänt är flest kvinnor som också läser och skriver fanfiction.  

Denis McQuail författaren till boken Audience Analysis, behandlar teorier och 

begrepp kring mediepubliken, kanske då främst med fokus på tv-publiken. McQuil har 

identifierat tre olika traditioner inom vilka man studerar publiken och nämner, liksom Steiner, 

receptionsanalysen som undersöker hur producenters meddelanden kan läsas eller avkodas på 

annat sätt än det tänkta, beroende på läsaren, publiken och konsumentens sociala och 

kulturella bakgrund. Inom kulturstudier har det sedan 1980-talet varit självklart att anta att 

kulturella meddelanden är polysemiska. Receptionsanalysen inom media fasthåller vid vikten 

att studera en publik som en tolkande enhet. Hur media används kan enbart läsas i relation till 

den sociala kontexten och erfarenheten hos en viss subkulturell grupp.15 

 Jenkins har undersökt vilka färdigheter (unga) konsumenter behöver för att 

delta (fullt ut) i konvergentskulturen. De färdigheter han identifierar är förmågan att 

sammanställa kunskap med andra för ett gemensamt mål, att dela med sig av värderingar och 

värdesystem i bedömning och diskussioner, att kunna koppla samman information till en 

större helhet, att kunna uttrycka den egna tolkningen/känslan av populärkulturen genom en 

egen ”folkkultur”, att genom internet sprida vidare det egenskapade materialet så att andra 

kan ta del av det samt att rollspela för att ”utforska en fiktiv värld och för att utveckla en 

större förståelse av sig själv och den kultur som man lever i.”16 ”Barn lär andra barn vad de 

behöver kunna för att delta fullt ut i konvergenskulturen”17, skriver Jenkins.  

Analysen består av två större delar där vardera fan fiction-berättelse behandlas 

utifrån rubrikerna; texten, läsaren och författaren. I den inledande delen om texten presenteras 

texten och de funktioner som finns via texten närmare. I avsnittet om läsaren kommer fokus 

ligga på hur läsarna av fan fiction tolkar och reagerar på den nya tolkningen av Twilight. 

Detta sker utifrån en undersökning av läsarnas kommentarer vilka finns i anslutning till 

fanfic-texten. Receptionsteorin kommer att användas för att undersöka läsarnas tolkning. 

Hans-Robert Jauss begrepp förväntningshorisont används för att undersöka hur läsarnas 

förväntningar bekräftas, revideras eller undergrävs av fan fiction-berättelsen.18 Centralt för 

                                                           
14 Steiner, s. 162. 

15 McQuail, s. 13-20. 
16 Ibid., s. 188.  
17 Ibid., s. 189. 
18 Ann Jefferson & David Robey, Modern Literary Theory: A Comparative Introduction, uppl. 2, (London, 1986 

[1982]) s. 138f. 
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analysens sista del, författaren, är Henry Jenkins teorier om deltagarkulturen. De aspekter som 

han identifierat hos konsumenter kommer att ligga som grund för uppsatsens undersökning av 

deltagarkulturen och det interaktiva lärande som eventuellt pågår via fan dessa fiction-texter. 

Genom undersökningen kommer det framgå om eller vilka av dessa förmågor som används 

vid interaktionen mellan författare och läsare av fan fiction. Här undersöks hur fan fic-

författaren via funktionen ”Author Notes” interagerar med sina läsare. Liksom i föregående 

analysdel, analyseras här läsarnas kommentarer för att undersöka hur läsare och författare 

interagerar och kunskaper utbyts. Viktigt för analysen är begreppet litteracitet.  

 

Tidigare Forskning 
Forskningen om medieutveckling har sedan 1990-talet intresserat sig för hur medieutveckling 

och lärande hör ihop. Den visar på senare år att läsaren är inte bara en passiv läsare, utan att 

denne tolkar och lär sig samtidigt eller i anslutning till det materialet som konsumeras. 

Internet och digitala medier har medfört nya former och möjligheter till lärande genom 

möjligheten att koppla upp sig och interagera med olika människor.  

På senare år har det forskats mycket kring vår användning och uppfattning av de 

nya medierna och vilken påverkan dessa har på oss och vår vardag. Förr var det inte lika 

självklart som idag att mottagaren av ett producerat material, en text, film eller ett konstverk 

inte passivt tar emot mediernas information. I dagens mediesamhälle kan fler och fler 

konsumenter vara aktiva och både producera och konsumera material på nätet. Man kan tala 

om ett ständigt utbyte av information, av kulturella produkter mellan konsument och 

producent, mellan författare och läsare. 

Vem som läser och vad någon läser styrs av socioekonomiska faktorer, läsarens 

kön och utbildningsbakgrund och länge har läsning handlat om prestige och status. Även om 

man ogärna delar upp läsningen i kön finns det olika uppfattningar kring manligt och 

kvinnligt läsande och genusforskningen visar att den kvinnliga läsningen länge ansetts skadlig 

och mindre värd än männens. Dessutom har en manlig läsning kopplats samman med en aktiv 

läsning och en kvinnlig läsning med en passiv. Ann Steiner skriver att den feministiska 

forskaren Janice Radway på 1980-talet visat att, utav de kvinnor som deltog i studien, var 

många kvalitetsmedvetna och konsumerade populärlitteraturen aktivt, tvärtom mot vad som 

vanligen ansågs om kvinnlig läsning. Trettio år senare har synen på populärlitteraturen och 

dess lägre genrer inte förändrats särskilt mycket med tanke på det mottagande och kritik som 
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riktades mot Meyers Twilight-serie och dess, mestadels kvinnliga, fans.19 Uppsatsförfattarna 

till kandidatuppsatsen Supernatural: Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande har 

undersökt hur fans av serien bortser/omtolkar producenternas tänkta budskap.20 Av studien, 

vilken endast kvinnliga fans deltog i, framkom att fansen tolkar handlingen annorlunda än 

producenternas tänkta läsning. Vissa fans bortsåg från enstaka avsnitt, andra från hela 

säsonger, vissa menade att det fanns underliggande budskap. Många fans gjorde sin läsning 

aktiv, då de skapade den egna tolkningen via fan fiction. Detta särskiljer sig från annan 

forskning vilken menar att populärkultur konsumeras passivt.21 Dessutom är det flest 

kvinnliga fans som är aktiva som fan fiction-författare. Förhoppningen med denna 

undersökning är att den i sig själv ska visa att populärkulturen inte konsumeras passivt, att 

den inspirerar till skapande och diskussion. 

Lena Olin-Scheller och Patrik Wikström, författarna till boken Författande 

Fans. Fanfiction och elevers literacyutveckling ägnar sig åt undersökningen av unga 

konsumenters lärande på internet. De menar att fan fiction möjliggör ett kraftfullt lärande. 

Genom möjligheten att göra sina texter tillgängliga på internet kan läsare över hela världen 

komma samman och interagera med varandra. Denna interaktion mellan författare och läsare, 

konsument och producent, medför ett informellt lärande där ungas literacyförmåga 

utvecklas.22 Med literacy (på svenska litteracitet) menas den individuella förmågan att hantera 

olika läs- och skrivsituationer. Forskningen i området betonar den sociala och kulturella 

aspekten av läsning och enligt nationalencyklopedin pekar den senare forskningen på ”att 

litteracitet uppstår och pågår i sociala sammanhang, och som följd av det medieras 

(förmedlas) samhällets attityder och värderingar.”23 Literacyförmågan utvecklas ständigt och 

begreppet används alltså för att beskriva det komplicerade sambandet mellan läskunnighet, 

läsförståelse och olika texttyper och medier.24  

I denna uppsats används främst Jenkins bok Konvergenskulturen. Där gamla 

och nya medier möts. Begreppet konvergens betecknar själva det medieflöde mellan olika 

plattformar, som multimediaföretag och dess publik som tar del av detta innehåll. Enligt 

                                                           
19 Steiner, s. 175f. 
20 Öhman, Marie Louise & Östlund Johanna, Supernatural: Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande, 

(Högskolan Gävle, 2013). 
21 McQuail, s.175. 
22 Olin-Scheller & Wikström, s. 7ff. 
23 Nationalencyklopedin ”Litteracitet”, 

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/litteracitet hämtad 2014-12-30.  
24 Olin-Scheller & Wikström, s. 17f. 

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/litteracitet
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Jenkins betecknar och inkluderar ordet konvergens teknologiska, kulturella, och sociala 

förändringar utifrån skaparens perspektiv. “I mediekonvergensens värld blir alla viktiga 

historier berättade, varje varumärke sålt och varje konsument uppvaktad tvärsöver olika 

medieplattformar”25 skriver Jenkins. Han menar att det är huvudsakligen i och genom 

konsumenternas delaktighet och sociala interaktionen med varandra som skapar ovannämnda 

konvergens och konsumtion blir en kollektiv process och alternativ makt i medielandskapet. 

Genom det material konsumenter får tillägnat och tillägnar sig skapar de en bild av sig och sin 

vardag. Eftersom detta material är ofantligt stort och inte kan konsumeras av en enda person 

skapar det ett behov att dela med sig av materialet med andra konsumenter.  

Spridning av mediaprodukter beror på konsumenters aktiva deltagande. 

Konvergensen har uppstått genom att konsumenter själva söker upp information, bearbetar 

och sammanfogar denna. Konvergensen uppstår hos varje enskild individ genom den sociala 

interaktionen med andra människor. Jenkins skriver om en deltagarkultur som alla 

mediekonsumenter och medieproducenter är en del av och de interagerar på nya sätt enligt, 

ännu, odefinierade regler. Deltagarkulturen är en kollektiv intelligens vilken kan ses som “en 

alternativ makt i medielandskapet” och vi lär oss att använda den makten genom att 

“kontinuerligt interagera inom konvergenskulturen”.26   

Jenkins menar dock att termen ”deltagande” omges av motstridande 

förväntningar. Han menar att medieföretag ser deltagande som någonting de själva kan styra 

och reglera. Företagen vill i vissa fall skydda sin intellektuella egendom och konsumenterna 

vill delta i en kultur kring denna ”medieprodukt” på sina egna villkor. J.K Rowlings (f. 1965) 

böcker om Harry Potter skapade en motsättning mellan auktoriteter – lärare, kristna, 

medieföretag, Warner Bros. – och fansen, där den huvudsakliga kampen låg i vilka rättigheter 

konsumenter har att aktivt ta del av – skriva och läsa – om Harry Potter. Själva kampen var en 

fråga om litteracitet, en litteracitet som inte enbart handlade om tryckt material utan också vad 

konsumenter kan skapa genom olika medier. Medieföretagen har dock på senare tid börjat 

inse värdet av deltagarkulturer, där man ser ett ”emotionellt kapital” hos fans och 

konsumenter av kulturella produkter. Detta skapar i sin tur fler möjligheter för konsumenter 

att delta och kommentera kulturella produkter då de kan göra det under egna villkor och 

                                                           
25 Jenkins, s. 15. 
26 Ibid., s. 16. 
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genom olika mediala uttryck. Konsumenter har alltså blivit mer fria att skapa sin egen 

kultur.27 

Jayne C. Lammers har undersökt litteraciteten hos fan fiction användare i 

artikeln Fangirls as teachers: examining pedagogic discourse in an online fan site28. Hon 

använder sig av olika pedagogiska metoder och analysmodeller för att undersöka hur lärandet 

ser ut och fungerar i den informella lärmiljön i The Sims Writer´s Hangout, vilken baserar sig 

på spelet The Sims. Genom aktiviteter som bloggar, fanworks som fanart och fan fiction och 

tävlingar där medlemmar ska skapa kreativa produkter relaterade till The Sims lär sig unga 

hur man organiserar sig och deltar i informella lärplattformar. Lammers hävdar att 

pedagogiska processer förekommer här och undersöker hur kunskapen förmedlas till 

medlemmarna genom användningen av Bernsteins pedagogiska modell där kunskap anses 

förmedlas mellan en ”transmitter” och en ”aquierer”. Lärandet på The Sims Writer´s Hangout 

menar Lammers förmedlas genom instruktioner och regelföljande.  

 

Analys 
Analysen består av två större delar där Just Call Me Mrs Cullens Once Friends, Now 

What?och Melolabels When you Were Knocked Out Cold behandlas i tre olika delar; texten, 

läsaren och författaren. Under avsnittet text behandlas texten och paratexterna, såsom de 

förekommer för läsaren på FanFiction.Net. En kort presentation av författaren samt texten 

inkluderas. Under avsnittet läsaren ligger fokus på hur läsaren kommunicerar sin tolkning av 

fanficen. Det avslutande avsnittet, författaren, behandlar författarens kommunikation till 

läsaren.  

 

Once Friends, Now What? av Just Call Me Mrs Cullen 
Fanficen Once Friends, Now What? handlar om hur Bella Och Edward som gamla 

barndomsvänner återförenas på universitetet. Berättelsen kretsar kring karaktärerna Bella, 

Edward, Alice och Jasper. När de startar sina nya liv som studenter möter vännerna Bella och 

Alice Edward och Jasper och intrigen kretsar kring de gamla barndomsvännerna och läsaren 

får följa dem på dejter, shopping, danser, studentföreningsuppdrag och resor. 

                                                           
27 Ibid., s. 215. 
28 Jayne C Lammers, “Fangirls as Teachers: Examining Pedagogic Discourse in an Online Fan Site” i Learning 

Media and Technology, (Learning, Media and Technology, In Press, 2013) vol. 38:4 
s. 368-386. 
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Texten  

Just Call Me Mrs Cullens hemsida på fanfiction.net innehar ett flertal meddelanden till 

besökaren. Användaren gick med i september 2007 och den senaste uppdateringen gjordes i 

maj 2013 och visar att hon är från USA. Besökaren informeras att Just Call Me Mrs Cullen 

har bidragit med tre fanfics för Twilight. På författarens hemsida finns förutom länkar till 

dessa historier även länkar till favorithistorier och ”communities” hon är med i. Just Call Me 

Mrs Cullen kommer för resten av denna uppsats att förkortas JCMMC. 

Fanficberättelsen Once Friends, Now What? skapades mellan februari och 

oktober 2008. Ser man till antalet recensioner (”reviews”) och favoritmarkeringar (”favs”) är 

denna JCMMCs populäraste berättelse. Det är också den längsta av de tre, med 32 kapitel, 

vilket kan vara av intresse för analysen, en möjlig förklaring i dess längt ligger i dess 

popularitet.  

  Once Friends, Now What? är skriven i genren romantik (”romance”) och 

författaren har angivit den som en T kategoriserad berättelse, vilket betecknar innehållets 

lämplighet för läsare. Enligt hemsidans riktlinjer betyder det att texten är lämplig ”for teens, 

13 years and older, with some violence, minor coarse language, and minor suggestive adult 

themes”.29 En kort sammanfattning möter läsaren vilken lyder: ”Bella and Edward were 

childhood friends, but Bella moved away. 6 years later they meet again at college. Bella is no 

longer the tomboy she once was and Edward has become quite the ladies man. What happens 

when they reunite? ALL HUMAN Full summary indide”.30 

All denna information har mött läsaren innan själva texten och måste fungera 

som en sorts paratext till denna berättelse. Den som läser fanfiction är ett fan av källtexten 

och har alltså en förförståelse kring originalhistorien eftersom vissa fans vänder sig till 

fanfiction för att läsa eller skriva vidare på sin favoritserie eller bok. Den som läser JCMMCs 

berättelse är därför antagligen välbekant med både böckerna, filmerna och de intertexter som 

existerar kring själva Twilightserien.  

Ytterligare en sammanfattning finns då läsaren klickar sig vidare till själva 

texten, denna lite längre. Författaren frågar läsaren: ”what will happen when theese two 

reunite after all these years? ALL HUMAN. OCC. AU.” som en inbjudan till läsning och som 

information om vilken typ av berättelse läsaren har framför sig. OCC står för ”Out Of 

                                                           
29 https://www.fanfiction.net/guidelines/ hämtad 2014-12-26. 
30 https://www.fanfiction.net/u/1373539/Just-Call-Me-Mrs-Cullen hämtad 2014-12-07.  

https://www.fanfiction.net/guidelines/
https://www.fanfiction.net/u/1373539/Just-Call-Me-Mrs-Cullen
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Charachter” vilket implicerar att karaktärerna kan handla och bete sig annorlunda jämfört 

källtexten. ”ALL HUMAN” och ”Alternative Universe” implicerar en förändring från 

vampyrer och övernaturliga inslag till att handla om ”vanliga” människor och att historien 

utspelar sig i en annan miljö än i Twilight. Författaren har alltså med dessa korta ord meddelat 

att gillar man inte detta ska man inte läsa berättelsen. Här finns alltså ytterligare information 

som förmedlas till läsaren innan själva texten. 

 

Läsaren 

Receptionsteorin riktar sin undersökning mot publiken. Teorins grund låg i en reaktion mot att 

man såg masspubliken som offer för mediernas manipulation och synen på publiken som 

något kontrollerbart.31 Att vara intresserad av en viss fandom innebär att man aldrig är ensam. 

Själva begreppet fandom implicerar att det finns något att delas med andra, likasinnade 

personer. Man kan se fandom som någonting kollektivt, som en delad känsla, intresse eller 

passion inför någonting.32 

På FanFiction.Net är Twilight den näst största fandomen när det gäller fanfiction 

vilken baseras på böcker. Antalet fanfic-författare är stor men läsarkretsen ännu större. 

JCMMC berättelse Once Friends, Now What? har en hängiven publik om man ser till antalet 

kommentarer berättelsen fått, 4233 stycken i skrivande stund. Antalet kommentarer en fanfic 

har antyder också någonting om dess popularitet, någonting som fungerar som guide för 

läsare om vilken berättelse som är bra eller ej. Fler läsare betyder också fler läsarrecensioner. 

Det som är intressant med fanfiction är hur läsaren tillåts och har möjligheten att 

kommunicera sin läsning - både till författaren om denne läser kommentarerna, men också till 

andra läsare. Både fanfic-läsare och fanfic-författare har kunskap om den fandom i vilken de 

läser och/eller skriver berättelser utifrån. Receptionsteorin fokuserar på läsaren och läsarens 

tolkning av texten. Men hur fungerar teorin på läsaren av fanfictionberättelser? Det är inte helt 

enkelt. I själva verket är både författaren och läsarna i ett perspektiv, läsare och konsumenter. 

De har alla läst böckerna i Twilightserien, sett filmerna och JCMMCs fanfic är en tolkning av 

denna läsning. I Litteraturen i mediesamhället skriver Ann Steiner om hur forskning visat på 

att det är en övervägande del kvinnor som tolkar texter annorlunda och frångår den tänkta 

läsningen. Fler kvinnor gör aktiva läsningar av ett material och om man ser detta i relation till 

fanfictionfenomenet visar även forskningen samma sak där - att fler kvinnor skriver och läser 

                                                           
31 McQuail, s. 88. 
32 Ibid., s. 121f. 
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fanfiction. Allmänt riktar läsarorienterade teorier in sig på hur texten får mening i möte med 

dessa läsare.  Bara det faktumet att JCMMC och många andra som henne, har använt 

fanfiction för sin tolkning visar på textens betydelse för läsaren. Hon har genom fanfiction 

gjort en tolkning av det konsumerade materialet, och skapat en egen kulturell produkt. Ur ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv kan dessa tolkningar ses som en skriven läsning.33  

Hur förhåller sig läsarna till denna tolkning av Twilight? Kommuniceras den 

och framgår läsarnas tolkning i denna kommunikation? Många läsare svarar på författarens 

inledande fråga om huruvida läsarna anser att hon borde fortsätta med historien eller ej och 

många är överlag mycket positivt inställda till den vilket innebär att läsarna till en början 

accepterat fanficen som en möjlig tolkning.  

Hans-Robert Jauss menar att begreppet förväntningshorisont (”horizons of 

expectations”) kan användas på en viss generation läsare. Förväntningshorisonten urskiljs 

genom textens olika strategier såsom genre, litterära allusioner, språket mm. vilka antingen 

bekräftar, reviderar eller undergräver läsarens förväntningar. Man kan med hjälp av detta 

undersöka hur verket avviker från läsarnas förväntningar.34 Genom JCMMCs fanfictiontext 

har man tillgång till läsarnas både inledande och avslutande förväntningar på texten. Fansen 

kommer till FanFiction.Net på grund av deras beundran och engagemang i textvärlden de 

läser och skriver om och har från början en klar förväntning på texten redan innan läsningen. 

Den kategorisering av texten, vilken behandlades i föregående avsnitt har tjänat till att 

avgränsa läsarnas förväntning.  

JCMMC frågar läsarna inledningsvis ifall de har några förslag vad gäller 

berättelsens fortsättning. En läsarkommentar från februari 2008: ”[m]y requests are that A. 

Bella dumps that loser Mike and B. Bella is smart, and not totally self consious! Make her a 

little bit confident! lol. Whatever you do im [!] sure it'll be great!”35 visar hur läsaren 

förmedlar idéer till författaren men också läsarens önskning att fanficen ska likna, till viss del, 

källtexten. Det finns en vilja att läsa om Bella och Edward, som ett par. Föreställningen om 

Bella som smart visar samma sak, dock är förslaget att samma karaktär ska ha mer 

självförtroende, något som går emot originalhistoriens Bella. Överlag finns en stark motvilja 

mot att Bella-karaktären ska dejta Mike i läsarnas kommentarer, en läsare skriver: ”[h]owever 

you have them end up together is fine as long as the end result is Bella and Edward together 

                                                           
33 Maria Lindgren Leavenworth & Malin Isaksson, s. 80. 
34 Ann Jefferson & David Robey, s. 138f. 
35 https://www.fanfiction.net/r/4065393/1/1/ Hämtad 2014-12-10. 

https://www.fanfiction.net/r/4065393/1/1/


 

   
 

 

 17  
 

as always. But please do not have Bella be a ditz. SHe [!] is totally above that.”36 är en av de 

kommentarer som tydligt uttrycker en föreställning om en berättelse där protagonisternas 

relation överensstämmer med källtexten. 

Eftersom berättelsen inleds med en sammanfattning om hur Bella och Edward 

var barndomsvänner är det inte underligt att många läsare spekulerar om hur dessa kommer 

att mötas igen. Det är tydligt hur dessa ser Bella och Edward som ett par redan från början 

och förväntningarna på ett ”lyckligt slut” är många. Många läsare ger uppmuntrande kritik för 

karaktärernas likhet med Meyers men en läsare skriver: ”while reading through this chapter i 

thought mike was Gay! […] hehe, i thought wrong. HAH”37 vilket visar att läsarnas inledande 

förväntningar inte alltid bekräftas. Liknande sker när författaren bygger upp ett 

spänningsmoment kring karaktären James. Liksom i Twilight förväntas denna karaktär vara 

”ond” eller åtminstone ställa till med problem. När det sedan visar sig att författaren väljer att 

inte utveckla momentet vilket får ett ganska odramatiskt slut blir många läsare förvånade, 

både positivt och negativt, en läsare skriver: ”[I] was surprised that james became to[!] much 

nicer towards the end and when he opened the car door for [B]ella too. [I] thought you 

would've explained the reason for it or i thought there was an ulterior motive but i guess not. 

[S]o much simpler this way too but it's a good thing.”38 och en annan läsare skriver: ”[a]m I 

allowed to say, that it is a little bit sad for me, that that was the whole James drama? You 

definitly could have done more about it, I think. But the chapter was great none the less.”39  

Genom läsarrecensionerna kan man urskilja en grupp som, de allra flesta, är 

vana läsare utav fanfiction såsom denna korta kommentar: ”I don't think Edward should be a 

player...I”m tired of seeing him portrayed that way in every fanfic!”.40 En annan läsare skriver 

uppskattande: ”it [sic] very rare that an author can add in other characters that weren't in the 

original plot and not have them seem overwhelming or too out of place, and yet you manage 

to do so perfectly.”41 och hävdar samtidigt sin status som långvarigt fan och medlem på 

FanFiction.Net. Andra kommentarer visar att läsarna använder transmedialitet eftersom de 

diskuterar och drar paralleller mellan böckerna och filmerna. En läsare drar paralleller mellan 

filmproduktionen och fanfictexten: ”I thought it was cute when Edward fell on Bella. Did you 

                                                           
36 Ibid., min kursiv. 
37 https://www.fanfiction.net/r/4065393/5/1/. Hämtad 2014-12-11. 
38 [sic!] https://www.fanfiction.net/r/4065393/31/1/ Hämtad 2014-12-15. 
39 https://www.fanfiction.net/r/4065393/31/1/ Hämtad 2014-12-15. 
40 https://www.fanfiction.net/r/4065393/1/1/ hämtad 2014-12-26. 
41 https://www.fanfiction.net/r/4065393/1/1/ hämtad 2014-12-26. 

https://www.fanfiction.net/r/4065393/5/1/
https://www.fanfiction.net/r/4065393/31/1/
https://www.fanfiction.net/r/4065393/31/1/
https://www.fanfiction.net/r/4065393/1/1/
https://www.fanfiction.net/r/4065393/1/1/
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know that the producer of Twilight,[…] told Robert to trip Kristen in the leaves in the 

meadow so they would fall down?”42  Många läsare drar alltså paralleller mellan den fiktiva 

världen skapat av JCMMC och produktionen av Twilight filmen.  Det är också tydligt hur 

många läsare, genom sina kommentarer, uttrycker en kritik med syftet att vara till stöd och 

hjälp för författarens fortsatta skrivande. De ser sig som läsare med ett ansvar, ett ansvar inför 

både texten och inför författaren och dennes utveckling. 

Man kan urskilja att flertalet läsare gör en koppling mellan fanfictiontexten och 

sin egen person, sina egna erfarenheter och upplevelser. ”Awesome chapter. It reminds me so 

much of an old boyfriend of mine and we would hang out so late in the park that we would 

watch the sun rise...way way way romantic. Please go on with the story.” skriver en läsare och 

kopplar samman den fiktiva berättelsen med personliga erfarenheter.  Författaren verkar här 

ha varit övertygande i sin skildring av det fiktiva paret då läsaren tycker den påminner om 

verkligheten. Men andra läsare ser problem med texten. Bellsaway skriver i juli 2008: 

[…]well.. i think bella's reaction was quite unrealistic the way you wrote it. i [!] mean, 

if someone finds out her bf is cheating on her, she wouldnt' just go 'oh' and then start 

crying..that seems rushed. [I]t would take a moment for the shock to subside (because 

she trusts him, right? and supposedly loves him) and she would question them, and 

once the belief is there, she'd start crying. [S]o i thought that was not realistic...and then 

unless she really didn't like the bf, and apparently, she did like him a lot, she wouldn't 

immediately think of revenge-she's [!] be depressed that the one she supposedly loves is 

cheating on her first, and maybe after realizing what a jerk he is after a few days of 

moping would the anger come in. yeah. just my thoughts....43  

 

Bellsaway är inte övertygad av JCMMCs skildring av Bellas reaktion på pojkvännens otrohet 

eller den hämnd som planeras av densamme kort därefter. Kommentaren fungerar 

konstruktivt för författaren samtidigt som läsaren här kan uttrycka sitt tvivel över författarens 

framställning av händelsen.  Det tyder också på att det finns en förväntan hos läsaren att 

texten ska avspegla och stämma överens med verkligheten, vilket också säger något om 

rådande skrivkonventioner på FanFiction.Net. Av communityts riktlinjer framgår det att målet 

för fanfiction-författarna är att någon gång bli självständig och skriva eget material. 

Bellsaways konstruktiva kritik bör enligt communityts riktlinjer ses som hjälp mot detta mål, 

och kommentaren bör hanteras och uppskattas därefter.  

 

                                                           
42  https://www.fanfiction.net/r/4065393/16/1/ Hämtad 2014-12-12. 
43 https://www.fanfiction.net/r/4065393/5/1/ hämtad 2012-12-26. 

https://www.fanfiction.net/r/4065393/16/1/
https://www.fanfiction.net/r/4065393/5/1/
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Författaren 

Författarens möjligheter att kommunicera via fanfiction-communities är mycket annorlunda 

jämfört med möjligheten för tryckta romaner. I tryckta romaner finns vanligen en plats där 

författaren kan skriva ett förord. På FanFiction.Net kan författaren inför varje kapitel skriva 

en ”Authors Note” (A/N). Här kan författaren i princip skriva vad som helst, inom ramarna 

för communityts konventioner och regler. Skrivprocessen är en pågående process, där kapitel 

uppladdas vid separata tider, beroende på när författaren skrivit klart det. I detta avsnitt 

undersökes författarens kommunikation med läsarna? På vilka sätt uppmuntrar författaren 

läsarna att kommentera/recensera berättelsen och hur hanteras de kommentarer/respons som 

ges?  

Kommunikationen från författare till läsare blir tydlig i första kapitlets 

avslutande A/N. Här riktar sig författaren direkt till läsaren och hon ursäktar sig både för sin 

grammatik och ber läsaren kommentera ifall denne gillar berättelsen och om hon borde 

fortsätta med fanficen. Hon ber också läsarna om förslag på saker de vill ska hända i 

berättelsen vilket är ett av de första exemplen som antyder på den medskapande kultur som 

Jenkins och Olin-Scheller och Wikström talar om när det handlar om fanfiction. Något 

intressant är hur författaren redan här berättar vad som sker i nästa kapitel, något som man 

inte ser i tryckta böcker.  

I samma avslutande A/N rådfrågar författaren läsaren: ”[d]o you want anything 

specific to happen when they are reunited? Want Edward to be a player? Bella to be a total 

ditz now?”44 Här uppmuntrar författaren till kommentarer genom att använda sig av läsarna 

och deras möjlighet att vara en del av skapandet. Läsarna har genom kommentarsfunktionen 

möjligheten att påverka författaren och dennes utformning av den fortsatta historien. ”The 

only way I´ll know is if you comment! So PLEASE do :)”45 skriver JCMMC och antyder 

återigen att läsaren har en del att säga till om. Författaren ber uttryckligen om råd av sina 

läsare och man kan spekulera i ifall detta beror på ett verkligt behov av idéer eller ett behov 

av bekräftande kommentarer, med tanke på att ”PLEASE” är skrivet i versaler. Kommentarer 

fungerar ofta uppmuntrande för fanfictionförfattare enligt författarna till Författande Fans. 

Huvudsaken för medskaparkulturen är att det finns ett utrymme för respons och åsikter, 

författare och läsare emellan.  

                                                           
44 https://www.fanfiction.net/s/4065393/1/Once-Friends-Now-What hämtad 2014-12-26. 
45 Ibid., hämtad 2014-12-26. 
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I första kapitlets avslutande A/N ber JCMMC om ursäkt för sin dåliga 

grammatik, vilket tolkas av läsarna som en vilja efter feedback för att förbättra sin engelska. 

Författaren ber läsarna uttrycka sina åsikter om det första kapitlet samt om dessa har några råd 

till densamme gällande den fortsatta berättelsen. Hon frågar även hur läsarna vill se 

huvudkaraktärerna avporträtterade. Läsarna delar gärna med sig av sina åsikter och idéer; få 

vill att karaktärerna frångår Stephanie Meyers karaktärsporträtt. Förvånansvärt många vill inte 

se huvudkaraktären Edward som en player/kvinnotjusare, eftersom många andra 

fanfictionförfattare framställt honom på det viset.  

I andra kapitlets A/N uttrycker författaren sin tacksamhet och förvåning över 

antalet kommentarer; ”45 rewievs! WOW […] it REALLY means alot!”46, dessutom tackas 

vissa läsare med namn. I avslutande författarkommentar håller JCMMC läsarnas förväntan i 

liv när hon skriver att Edward kommer att introduceras i nästkommande kapitel. Någonting 

nytt är att hon direkt riktar sig till läsarens upplevelse av fanficen, hon skriver: ”I know you 

are all probably thinking what? Mike? Perfect? NO way!”47 angående att karaktären Bella 

dejtar Mike. Hon riktar sig direkt till läsarnas förväntningshorisont och deras förväntning på 

en berättelse i vilken Bella och Edward är ett par. 

I en övervägande del av författarens ”Author Notes” uppmuntrar författaren 

läsarna att komma med idéer och respons på berättelsen. Dock framgår en önskan efter 

kommentarer bara för kommentarernas skull, författaren skriver: ”[p]lease review! the more 

reviews, the faster I´ll write :)”.48 I de allra flesta A/N riktar författaren sitt tack till läsarna 

och dessas kommentarer, ofta finns en förvåning över att ett stort antal har kommenterat. När 

antalet kommentarer överträffat författarens förväntan märks en önskan efter ytterligare, hon 

hoppas att berättelsen kommer upp i tvåtusen recensioner till nästa kapitel. Dock tar 

författaren till sig läsarnas respons och är villig att forma sig efter den. Läsaren Writer in the 

Meadow skriver: ”if I'm being nosy or mean about this, virtually slap me, but I've just been 

thinking that maybe it'd be better if you did longer chapters […] So instead of like updating 

every other day, do it like, every other, other (three days or four.. whatever.. XD...”49. 

                                                           
46 https://www.fanfiction.net/s/4065393/2/Once-Friends-Now-What hämtad 2014-12-16. 
47 Ibid., hämtad 2014-12-16. 
48 Ibid., hämtad 2014-12-16. 
49 https://www.fanfiction.net/r/4065393/2/1/ hämtad 2014-12-16. 
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I nästkommande A/N skriver författaren: ”Also, pre prequest from multiple views, I will be 

updating less frequently … HOWEVER the chapters will be longer in lenght when i finally 

do update”50 vilket visar att författaren tar till sig och formar sig efter läsarnas recensioner.  

Det står alltså klart att författaren uppskattar och uppmuntrar till 

läsarkommentarer men hur används dem och hur märks den deltagarkultur som Henry Jenkins 

och Olin-Scheller och Wikstörm observerat inom fanfictionsidor? I vilken utsträckning märks 

den informella lärmiljön vilken kännetecknas av en deltagarkultur?  Författarens A/N blir mer 

och mer personliga. JCMMC skriver om skolan, prov, student, om sjukdom och om resor.  

Läsarna responderar på allt detta, de skickar lyckönskningar för studenten, resan och framför 

sin åsikt om böckerna, många känner igen sin egen vardag i JCMMCs. Författaren skriver om 

ämnen vilka berör fandomen vilket är av stort intresse för läsarna som den då nyutkomna 

Breaking Dawn, den sista boken i Twilightserien och Meyers fristående roman The Host 

(2008). Olin-Scheller och Wikström skriver att innehållet i kulturella produkter inom 

nätgemenskaper är ett resultat av ett samarbete, av samproduktion.51 Medlemmarna byter 

kunskaper med varandra. Kommentarerna är en aspekt av det informella lärande som Olin-

Scheller och Wikström observerat inom fanfiction. När författaren frågar läsaren får hon svar 

via kommentarerna. Många kommentarer är av uppmuntrande art och det är inte svårt att 

förstå att positiv respons har positiva effekter på skrivandet. JCMMC vill veta vad läsarna 

anser om texten, hon ursäktar sig för sina grammatikfel och efterfrågar idéer för berättelsen. 

Läsarna har fått som uppgift att svara på detta. Många läsare kommer med positiv feedback 

vilket uppmuntrar författaren att fortsätta sin berättelse, några påpekar språket och andra 

påpekar intrigen och innehållet. En läsare skriver: ”I love this story. You really do have a 

talent for bring the story your telling to life. The storyline, and atmosphere you've set up is 

amazing. Really well done”.52 När författaren en av de första A/N efterfrågar läsarnas idéer 

svarar en läsare: ”[i]f you let people decide for you then it wouldn't be your story after a 

while, you know what I mean. Once you get into the story more then by all means ask for 

inspiration from your readers”. Även om en fanfic bygger på en redan existerande textvärld 

tyder kommentaren på att läsarna ser värdet av författarens individuella tillägg.   

Kunskapsutbytet pågår åt båda hållen, en läsare skriver: ”!wow great story! 

since ur a good writer can you give some advice of my new story ”heads over heels” please 

                                                           
50 https://www.fanfiction.net/s/4065393/3/Once-Friends-Now-What hämtad 2014-12-16. 
51 Olin-Scheller & Wikström, s.15. 
52 https://www.fanfiction.net/r/4065393/1/1/ hämtad 2014-12-26. 
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and thank you :D ...” och visar lärandet sträcker sig bortom JCMMCs text. Ett av de mer 

tydliga exempel på att författaren använder sig av de andra medlemmarnas kunskap är då hon 

ber dem förklara: ”if anyone could explain to be the general procedure of joining a sorority 

[…] I have a general idea, however not enough to write about it! Thanks”.53 Av läsarnas 

kommentarer framkommer hur gärna de delar med sig av kunskaper, en läsare skriver: ”[i]f 

you like any of the ideas, go ahead and use them! In fact, I'd love it if you DID use them! If 

you have any questions on what I mean, let me know and I'll totally fill you in on anything 

you have for me!”54 vilket är ett talande exempel på den medskapande kulturen fungerar. 

Dessa exempel tyder på att communityt fungerar som en plats där kunskaper utbyts, som en 

informell lärmiljö där deltagarna hjälper och lär varandra. 

 I föregående avsnitt diskuterades hur läsaren Bellsaway inte ansåg att 

författaren inte lyckades teckna en realistisk reaktion på protagonistens upptäckt av 

pojkvännens otrohet.55 När nu författaren rådfrågar läsarna huruvida de har några kunskaper 

om studentföreningar visar det att författaren tagit till sig läsarens kritik och vill nu använda 

sig av läsarnas kunskaper för att skriva verklighetstroget. Att imitera är en av grundstenarna 

inom fanfiction. Författare av fanfiction utgår redan från ett skrivet textuniversum som 

läsarna redan känner till. Att efterlikna handlar om en respekt för källtexten och författaren 

vill här inte göra sina läsare besvikna. När hon ber sina läsare om respons tyder det på att 

efterbildning och trovärdighet är av stor vikt.  

 

When You Were Knocked Out Cold av Melolabel 
When You Where Knocked Out Cold handlar om Bella och Edward. Inga vampyrer eller 

övernaturliga fenomen förekommer i berättelsen. Den utspelar sig i ett ”Alternative Universe” 

alltså en annan miljö än Twilight där karaktärerna är ”vanliga” människor, är något äldre, har 

karriärer och har andra relationer karaktärer emellan, till skillnad från källtexten. Berättelsen 

inleds med att Bella och Edward möts när Edward bevittnar en smitningsolycka där Bella blir 

allvarligt skadad. Precis innan Bella blir medvetslös ber hon Edward att inte lämna henne och 

han ger henne sitt löfte. Sann till sina ord följer han med till sjukhuset. Där börjar bedrägeriet; 

för sjukhuspersonal utger han sig för att vara Bellas fästman och far till hennes ofödda barn. 

När Bellas frånvarande familj dyker upp förvärras lögnerna. Edward gräver i Bellas förflutna 

                                                           
53 https://www.fanfiction.net/s/4065393/3/Once-Friends-Now-What hämtad 2014-12-16. 
54 https://www.fanfiction.net/r/4065393/5/1/ hämtad 2014-12-18. 
55 Se sid. 16 för citat. 

https://www.fanfiction.net/s/4065393/3/Once-Friends-Now-What
https://www.fanfiction.net/r/4065393/5/1/


 

   
 

 

 23  
 

för att få reda på mer om den medvetslösa kvinnan och anledningen till familjens osämja. 

Efter många månader vaknar Bella upp, höggravid och känner inte igen Edward. Det hela 

slutar dock lyckligt trots allt, Edward och Bella gifter sig och i en proleps får läsaren reda på 

att familjen växt ytterligare. 

 

Texten 

På Melolabels hemsida ser man att hon gick med i communityt den 18:e juli 2008 och har 

skrivit hela sexton berättelser för Twilight, inklusive When You Wehe Knocked Out Cold. På 

sin sida har hon skrivit ett uttalande vilket fokuserar på den egna rätten till de publicerade 

berättelserna. De får inte kopieras, spridas eller publicerade på andra communities exklusive 

FanFiction.Net utan hennes medgivande. Dessa uttryckta åsikter överensstämmer med 

communityts användarregler vilka förbjuder användare att kopiera andra användares material. 

Det material man publicerar ägs av respektive författare. Melolabel skriver att en av hennes 

berättelser blev stulen och uppmanar läsaren att inte göra detta då det går emot reglerna. 

Melolabel skriver en ansvarsfriskrivning i den inledande A/N vilken lyder: ”[a]ll publicly 

recognizable characters, settings, etc. are the property of their respecitve owners. The original 

characters and plot are the property of the author. The author is in no way associated with the 

owners, creators or producers of any media franchise. No copyright infringement is 

intended.”56 Författaren presenterar sig kort som en 37-årig ”stay at home mom” med fyra 

barn, att hon gillar Twilight och att hon läst fanfiction ett bra tag. Dessutom använder hon sig 

av sin hemsida för att meddela att hon även finns på Twitter, under samma namn, vilket visar 

en användning av intermedialitet. Melolabels hemsida uppdaterades senast i april 2013.57  

Fanficen When You Were Knocked Out Cold publicerades den 29:e juni 2011 

och är senast uppdaterad 17:e februari 2012. Berättelsen består av 36 kapitel och är en av 

Melolabels mest recenserade, med över tvåtusen ”favs” och nästan lika många ”followers”. 

Berättelsen är kategoriserad ”T” vilket enligt communityts riktlinjer anger en berättelse som 

är lämplig för ungdomar över tretton år och anger att texten kan innehålla vissa våldsamma 

inslag, enstaka grova ord och vuxenteman.58 Den är skriven inom genren ”romance/humor” 

och anges i sammanfattningen vara A/U (”Alternative Universe”), A/H (”All Human) och 

E/B; att den liksom källtexten kretsar kring huvudpersonerna Edward och Bella. Den korta 

sammanfattningen på Melolabels hemsida lyder: ”On his way to propose to long-time 

                                                           
56 https://www.fanfiction.net/s/7127476/1/While-You-Were-Knocked-Out-Cold hämtad 2014-12-19. 
57 https://www.fanfiction.net/u/1638906/Melolabel hämtad 2014-12-19. 
58 https://www.fanfiction.net/guidelines/ hämtad 2014-12-18. 
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girlfriend Tanya, Edward witnesses a horrific hit and run car accident. The driver's plea 

changes everything for Edward. 'Please, don't leave me.' How can he possibly abandon the 

unconscious beauty? AH/AU B/E”59 och talar om för läsaren vad fanficen handlar om, dess 

likheter och skillnader med källtexten. 

Klickar man sig vidare till själva berättelsen möter läsaren en A/N där 

författaren riktar sig till läsarna. Författaren skriver att en annan fanfic egentligen utlovats till 

läsarna innan denna, men då idén till When You Were Knocked Out Cold tog form var hon 

tvungen att skriva ner den. Melolabel berättar om den tänkta skrivprocessen; kapitlen kommer 

inte vara så långa och publiceras med korta mellanrum. Förutom att inspireras och aktivt 

använda sig av Twilight skriver Melolabel att berättelsen har en ”a 'While You Where 

Sleeping' vibe to it”60 och klargör då ännu en inspiration vilken fanficen bygger på. While You 

Where Sleeping är en amerikansk romantisk komedi från 1995 med Sandra Bullock och Bill 

Pullman i huvudrollerna. Texten anspelar alltså på två kända verk, vilka många av läsarna 

redan har en stor kunskap och förförståelse av. Pedagogikforskaren Rebecka Black skriver att 

det är vanligt att fanfiction-författare lånar intrigen från en film eller bok vilken är obesläktad 

med den aktuella kanon, så länge som författaren bekräftar detta. Black menar att: ”[T]hese 

intertextually connected and sometimes hybrid forms enable [authors] to […] post fictions 

that are based on a variety of existing frameworks. This makes the composition process easier 

because there is already a plot and a framework of action to follow. It also relieves the 

pressure of having to create a wholly new setting or cast of characters.”61   

 

Läsaren  

Efter en närmare undersökning av de fanfictiontexter vilka Melolabel publicerat på 

Fanfiction.Net visar det att många är väldigt populära. Troligtvis har hon återkommande 

läsare, speciellt med tanke på att hon i den inledande A/N ber läsarna om ursäkt för att denna 

fanfic inte är den som tidigare utlovats. Det kan betyda att Melolabel - själv ett fan - har fans, 

att hon är känd inom fanfictionvärlden som en så kallad BNF ”Big Name Fan”.62 When You 

Were Knocked Out Cold har fått nära fyratusen kommentarer i skrivande stund och redan efter 

första kapitlet har hon fått ett stort antal läsarkommentarer. Som redan nämnt menar Hans-

                                                           
59 https://www.fanfiction.net/u/1638906/Melolabel hämtad 2014-12-19. 
60 https://www.fanfiction.net/s/7127476/1/While-You-Were-Knocked-Out-Cold hämtad 2014-12-26. 
61 Black Rebecca W. “Access and Affiliation: The Literacy and Composition Practices of English-Language 

Learners in an Online Fanfiction Community”, Journal of Adolescent & Adult Literacy, (2005, 49:2), s. 124. 
62 Olin-Scheller & Wikström, s. 39. 
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Robert Jauss att förväntningshorisonten är möjlig att användas på en viss generation läsare. 

Den går att urskilja genom textens strategier. Melolabel använder sig av Twilight och den 

amerikanska romantiska komedin While You Where Sleeping som litterära allusioner. Hon har 

angett att texten är romantisk och humoristisk till karaktären och innehåll samt att den ska 

berätta historien om Edward och Bella. Hur förhåller sig läsarna till denna tolkning av 

Twilight? Kommuniceras den och hur syns läsarnas tolkning i denna kommunikation? 

Bekräftar, reviderar eller undergräver Melolabels fanfic läsarnas förväntningar på texten?  

Inledningsvis kan man se att många läsare har starka känslor kring att huvudkaraktären 

Edward dejtar Tanya. I källtexten är Tanya enbart vän till Edward och i både Twilight och 

Meyers ofärdiga, internetpublicerade roman, Midnight Sun antyds det att Tanya vill vara 

något mer än vänner. Faktumet att Edward bevittnade Bellas olycka och därmed hindrades att 

fria till henne ses som en välsignelse av läsarna, vilka tydligt motsätter sig Tanya och Edward 

som ett par. Några läsare kommunicerar en oro inför karaktären Edwards planerade frieri. 

Många anser att Tanya och Edward inte skulle bli lyckliga i äktenskapet. En läsare skriver: 

”Bella is certainly in for a surprise when she wakes up! She'll be so confused how this 

gorgeous man became her fiancee and she didn't remember it. I'm really looking forward to 

reading her reaction.”63 vilket visar att hen har en tydlig förväntan på berättelsens fortsättning; 

att Edward stannar kvar hos Bella tills hon vaknar. Kommentaren tyder även på att läsaren har 

en klar bild av Edward, eftersom han inte beskrevs till utseendet av Melolabel, vilket tyder att 

läsarna använder information från hela Twiligt-kanon.  

Den litterära anspelningen på filmen While You Where Sleeping uppskattas av 

läsarna. Många läsare menar att det är favoritfilmen och de känner igen elementen från denna 

film i Melolabels fanfic. Läsaren KimiD skriver: ”[a]s soon as I read the title I knew what 

your summary would say, at least in part. I was not disappointed While You Were Sleeping is 

one of my all time favorite movies, Big Time. When I first got the movie I cannot tell you 

how many times I watched it, I lost count...”64 vilket visar på hur lyckat det är att använda 

ytterligare ett verk som inspiration. Läsarnas intresse har väckts och många är förväntade på 

att läsa hur Melolabel utvecklar berättelsen. Den övervägande delen av läsarna ger positiv 

kritik och uppmuntrar författaren att fortsätta. KimiD har skrivit en av de mer utförligare 

recensionerna, vilken fortsätter:  

                                                           
63 https://www.fanfiction.net/r/7127476/1/1/ hämtad 2014-12-20. 
64 https://www.fanfiction.net/r/7127476/1/1/ hämtad 2014-12-19. 
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[t]he opening of the story really caught my attention, if he was that unsure about [T]anya, then 

that should have been his first clue... Something was definitely off or he would not feel that way 

to begin with. You know I really have a wonderfully fitful time trying to figure out what 

”exactly” it is about your writing I totally adore the way in which you bring your story together. 

It's like weaving a tapestry a blue thread hear, a red thread there, a couple of gold ones and then 

some backround colors... and it all fits so dynamically together and works... I love reading not 

only the story by how you write it.65  

Det är inte svårt att förstå hur en sådan kommentar uppmuntrar och inspirerar författaren att 

fortsätta skriva.  

När Melolabel avslöjar en av berättelsens vändningar; att Bella är gravid, 

reagerar läsarna med förvåning. Många reagerar positivt men några har fått revidera sin 

förväntning på texten till den grad att de inte accepterar denna tolkning av Twilight. En läsare 

skriver: ”You had me till the bit about the fetus, lol. I just don't really care for stories featuring 

Bella pregnant with somebody elses baby. It just feels wrong. Good luck with the rest of it 

though, you are an awesome writer.”66 Andra läsare kommunicerar sina tankar om vem fadern 

till barnet är. Några menar att det säkert är Jacob, en av huvudkaraktärerna i Twilight, 

Edwards ”rival” och en av Bellas närmsta vänner. Andra teoretiserar kring Bellas olycka och 

menar att det var ett försök att döda Bella och hennes ofödda barn, kanske var det pappan till 

barnet, kanske var det maffian, kanske var det Tanyas föräldrar? Läsarna har klara 

förväntningar på att Edward ska stanna kvar hos Bella och reda ut det hela.  

En undersökning av läsarkommentarerna visar att många läsare återkommer och 

recenserar. Melolabel får många personligt riktade kommentarer av, främst två, 

återkommande läsare. Ett exempel är trisha63, hon använder smeknamnet Mel när hon i 

kommenterar och riktar sig direkt till författaren. Hon skriver: 

[w]ow, what a plot-bunny Mel, I just love it already! I personally like the shorter chapters as 

you can update quicker, and as busy as you are I'm sure that works quite a bit better for you as 

well. Why was Edward about to marry Tanya if he really did not love her? I know he was 

being presured by his and her parents but that is a huge step to take, especially if your not sure 

in the first place. I need to set tight and wait for more info as it comes, jeez I'm so impatient! 

LOL I just loved the movie While You Were Sleeping, so this should be a fantastic story. 

Hope you and your kiddos are enjoying your summer so far. Here in Virginia it has been 

hotter than hades on a saturday night, and I am already longing for winter. LOL. Take care, 

Trisha :}67  

 

                                                           
65 https://www.fanfiction.net/r/7127476/1/1/ hämtad 2014-12-19. 
66 https://www.fanfiction.net/r/7127476/2/1/ hämtad 2014-12-20. 
67 Ibid., hämtad 2014-12-20. 
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Utan någon egentlig uppmuntran från författaren svarar hon på Melolabels inledande A/N där 

författaren skrev att kapitlen inte kommer vara långa men däremot publiceras med kortare 

mellanrum. I samma kommentar uttrycker hon sina funderingar kring berättelsen och 

analyserar karaktärernas handlingar på ytan. Liksom andra läsare har Trisha förväntningar på 

texten eftersom hon tycker om filmen While You Were Sleeping. En personlig hälsning 

avslutar recensionen och man kan spekulera ifall dessa två känner varandra personligen eller 

är bekanta via communityt. 

Under berättelsens gång får läsarna mötas av nya vändningar i berättelsen, vilka 

är många och oväntade. Bellas familj dyker upp och Edward får reda på varför Bella lämnade 

sin familj några år tidigare. Tanya börjar förfölja Edward och det hela utmynnar i att Tanya 

försöker giftmörda Bella när hon fortfarande är i koma.  I samband med detta vaknar Bella 

och i anslutning till detta dyker Edwards föräldrar upp och ifrågasätter hans frånvaro. Läsarna 

undrar hur Edward ska hantera denna komplicerade situation. ”Well that was an action packed 

chapter. What was in the syringe? How's Bella going to react to her family? How will she 

react to Edward? How will she react to being so far into pregnancy? Will Edward get 

arrested? What will his family do when they find find out he's ”engaged” with a baby on the 

way? Lol! Oh, these next chapters are going to be fun.”68 skriver en läsare. En annan läsare 

resonerar kring anledningen till Bellas uppbrott med familjen och menar att Melolabel givit 

en intressant bild av Bellas uppväxt: ”As the middle child it really seems like she was crying 

out for attention and perhaps trying to discover her own individuality in a small conservative 

town. She seems to have tried the only path available to get noticed and be unique. But, it's 

obvious that it wasn't her true self.”69 Kommentarsfunktionen möjliggör för läsarna att skriva 

sina tolkningar och tankar kring texten. Exemplen visar hur kommentarsfunktionen används 

av läsarna för att diskutera sin läsning, sina egna tolkningar och associationer av Melolabels 

tolkning samt kommande kapitel. 

När Melolabel tillåter Bella att vakna upp ur och Edward tvingas avslöja att 

ljugit för Bellas familj om sin identitet och lämnar sjukhuset kommunicerar läsarna sin 

förvåning över den mycket efterlängtade scenen om Bellas uppvaknande. Större delen av 

läsarna är besvikna över den cliffhanger vilken avslutade kapitlet. Många är oroliga för 

protagonistens känslor över att behöva lämna Bella eftersom förväntningen paret Edward och 
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Bella inte bekräftas här, dock menar läsarna att han ändå handlade rätt när han sa sanningen. 

Läsaren hippie starr skriver: ”[h]owever my realistic brain is standing there with my hand on 

my hip nodding vigorously as Bella calls Edward a creepy stalker. If this were real life every 

one of us would be creeped out by this but it's FF so I'm anxious for Bella to give Edward a 

chance.”70 Hippie starr är en av dem som inte är helt övertygad av Melolabels fanfic. Även 

om läsarna i kommentarerna diskuterar karaktärerna och verkar se dem som verkliga individer 

visar denna kommentar att läsarna skiljer mellan verklighet och fiktion.  

Författaren 

I detta avsnitt undersöks hur Melolabel via sin fanfic When You Where Knocked Out Cold 

kommunicerar med läsarna. Liksom i föregående analys av JCMMCs Once Friends, Now 

What? utgår analysen i huvudsak från Melolabels ”Author Notes”. Uppmuntrar författaren 

läsarna att kommentera och recensera berättelsen? Hur hanteras den respons som ges? 

 I den första A/N skriver Melolabel om inspirationen från filmen While You 

Were Sleeping. Utan att skriva ut anledningen tillägnas When You Were Knocked Out Cold till 

en medlem på FanFiction.Net. Melolabel riktar sig till läsarna i första kapitlets avslutande 

A/N där hon kort och koncist skriver: ”I´d love to know what you think!”.71 Att använda både 

Twilight och samtidigt anspela på filmen While You Were Sleeping uppskattas och många är 

förväntade på hur historien utvecklas. Hur omtyckt fanficen är framkommer av Melolabels 

A/N i andra kapitlet där hon skriver hur överraskad hon är av läsarnas respons. Dessutom 

uppmuntrar hon läsarna att göra henne uppmärksam på språkliga inkorrektheter. Melolabel 

meddelar läsarna om den tilltänkta skrivprocessen om snabba uppdaterar. Det medför att hon 

inte kan svara på läsarnas kommentarer. Vikten av läsarnas respons framkommer av 

Melolabels ord: ”[responding has] been something I've tried to do for each of my stories 

because I so appriciate the time you take to read and share your thoughts with me. So if you 

have a direct question that I can answer, I will respond”.72 Troligtvis förstår de allra flesta 

läsare att det övergår författarens förmåga att kunna svara på varje läsarkommentar. En läsare 

skriver: ”[d]on't worry, I think we would all rather have more chapters than responses”73 och 

klargör att det viktiga inte är författarens svar på kommentarerna, utan själva berättelsen. 

Liksom JCMMC berör många av Melolabels A/N skrivprocessen. Melolabel nämner i några 

fall privatlivet; semestrar, resor och barnen vilka tar tid från skrivandet och förklarar 
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därigenom för sina läsare varför uppdatering ibland inte varit möjlig. Läsarna är inte sena att 

svara på dessa kommentarer med personliga hälsningar till författaren.  

”Review if you think Tanya is the most annoying woman on the planet!”74, 

”[…]who likes that I made Jake the dog and not the baby daddy?”75, ”[r]aise your hand if 

you'd like a personal foot massage from Edward!”76 är exempel på hur Melolabel använder 

innehållet i den egna berättelsen för att få läsarna att kommentera och ge respons. Melolabel 

frågar: ”[t]alk to me peeps. Anyone surprised? And how sweet is this man? Do they make'em 

like this in real life?”.77 Många läsare uppmuntras av Melolabels frågor och är inte sena att 

förmedla sina åsikter om Melolabels framställning av karaktärerna, en läsare skriver: ”[h]e is 

a super sweet man and I hope they still make them like that, because I'm holding out until I 

find one!”.78 Efter kapitlet om Bellas uppvaknande ur koman, vilken varit efterlängtad av 

läsarna, skriver Melolabel: ”[n]o killing the author or I wont be able to finish. Feel free to 

vent (nicely please) in a review. How do you think the wake up conversation went?”79 och 

refererar till den cliffhanger vilken avslutade kapitlet och uppmanar läsarna att ventilera sina 

tankar om kapitlet. Den återkommande läsaren och recensenten Trisha63 skriver ”[…] I trust 

you gal and know good things are going to happen for our beloved couple. No lynch parties 

for you just yet!80. Samtidigt som kommentaren visar på läsarens tilltro till författaren och 

hennes gestaltning av Edward och Bellas öde, visar den på hur läsaren tar till sig berättelsen 

och diskuterar/förmedlar sin syn och läsning av kapitlet.  

Melolabel använder A/N-funktionen för att tala om för sina läsare vad de kan 

förvänta sig av kommande kapitel. Dessutom använder hon den för att friska upp läsarnas 

minne, klargöra för läsarna var påföljande kapitel tar vid eller som i kapitel 5, där hon, efter 

läsarnas förfråga, förtydligar tidsperspektivet. Melolabel använder A/N för att förtydliga det 

orealistiska kring Bellas otroliga uppvaknande ur koman, hon skriver: ”[t]iny [d]isclamier: 

Traumatic Brain Injuries heal very very slowly. There's no set recovery schedule. […] After 5 

months of being in a coma, Bella probably would notbe talking as well as she is in this 

chapter […] But she had stuff to say so she said it.”81 Ytterligare använder Melolabel A/N för 
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att marknadsföra sig själv. Hon skriver: ”I have an entry in [...] Write That Tune Contest. The 

link is on my profile. Voting starts in less than a week. See if you can guess wich one is 

mine!”.82 och visar samtidigt på det Jenkins framhävde för konsumenters deltagande: att 

sprida sina alster via internet. Även läsarna har möjlighet att använda olika medier; Melolabel 

har angivit på sin hemsida att hon har ett Twitterkonto och läsarna kan interagera med 

författarna även på den sidan. Av Melolabels A/N förstår man att läsarna faktiskt använder 

Twitter för att kommunicera sin läsning till författaren. 

När fanficen börjar gå mot sitt slut frågar Melolabel efter förslag från läsarna 

angående överhoppade eller framtida scener vilka läsarna saknar. Trisha 63 skriver ”Oh Mel, I 

am so sad this wonderful little love story is over. I loved each and every update so much […] 

how about an outtake of the wedding and maybe even the honeymoon […] a future take of 

Issac throughout his life to see how he advances and grows. I know it seems like a lot but hey 

you asked”83 och efterfrågar liksom många andra läsare ett kapitel om familjens framtid.  

Melolabel lyssnar på sina läsare - sina fans - önskningar och avslutar When You Were 

Knocked Out Cold med en framtidsvision av den växande familjen och visar därmed läsarnas 

inflytande och medskapande i skrivprocessen.  

Melolabel har ingen formell betaläsare vilken vanligtvis hjälper författaren med 

språk, stil, innehåll och vidare. Dock tackar hon i den första A/N sin informella betaläsare och 

vän Roselover2 för redigeringshjälp. Några läsare påpekar dock vissa brister i språket och i 

nästa A/N ber Melolabel läsarna om ursäkt; hon hade laddat upp den oredigerade versionen av 

första kapitlet, tackar läsarna för uppmärksamheten och ber dem att gå tillbaka och läsa igen. 

Därefter består feedbacken vad gäller språk och grammatik till större delen av lovord; många 

är imponerade med tanke på att Melolabel inte har någon formell betaläsare.  

Av nästkommande kapitels A/N får man dock en annan bild av betaläsaren är 

enbart redigerare, nu tackas Roselover2 istället för hjälpen som forskningsassistent. 

Roselover2’s roll som informell betaläsare, i kapitel ett, utvecklas under skrivprocessens gång 

och verkar utvecklas mot en formell betaläsare, då Melolabel inför kapitel 20 tackar 

Roselover2 med dessa ord: ”[b]ig thanks to Roselover2. Whitout her, this chapeter would still 

be in pieces floating around in my head”84, vilket tyder på att Roselover2 gör mer är enbart 

redigerar. Förutom Roselover2 har Kimpy0464 en framträdande roll som verkar, även denna, 
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utvecklas mer mot den formella betaläsarens. Melolabel skriver: ”I’ve been woorking with 

Kimpy to make this ”wake up” realistic, so hang tight.”85 Melolabel har alltså hjälp av både 

Roselover2 och Kimpy0464 med att utveckla idéer och själva berättandet/narratologin. Detta 

samarbete tyder på att texternas innehåll och utseende är av betydelse för författaren. 

Riktlinjerna hos FanFiciton.Net understryker vikten av redigeringsarbete eftersom sidan ”does 

not filter content and is an open system that trusts the writer's judgement”.86 Ansvaret ligger 

hos författaren att redigera sitt material, dock framgår det att communityt tar hänsyn till var 

författares individuella förmåga: ”[n]o one is perfect but it is the duty of the writer to perform 

to the best of his/her ability”.87  

Medlemmarnas samarbete, att utbyta kunskaper för att skapa ett material är en 

av aspekterna vilka Henry Jenkins menar möjliggör konsumenternas förändrade roller till 

deltagare. Här har Melolabel tillsammans med betaläsare skapat ett publicerbart material 

vilket kan jämföras med den professionella produktionen av ett material som på communityt 

sker på gräsrotsnivå. Samarbetet och utbytet av individuella kunskaper tyder på att 

communityt, i detta fall, fungerar som en informell lärmiljö. Pedagogikforskaren Rebecka 

Black menar att det är de olika former av lärande som pågår på dessa slags communities är 

viktiga för pedagogikforskningen. De olika formerna av lärande hon tar upp är skrivandet, 

diskussionen kring litteratur, deltagarnas identitetsskapande och meningsskapande via 

texterna vilka utvecklar fansens läs och skrivkunskaper. Genom att använda, läsa, skriva och 

diskutera litteratur lär sig medlemmarna, som ofta är av vitt spridda nationaliteter, också det 

engelska språket. Författaren, betaläsarna och läsarna skapar tillsammans en text där några av 

målen är en trovärdig intrig och fabel samt grammatisk och språklig korrekthet.   

 

Avslutande diskussion 
Alla texter och verk skrivs för en publik. Vad publiken sedan gör av denna text kan inte 

producenten styra. Att en text bär på lika många tolkningar som den har läsare märks av 

fansens vilja att skapa nytt material, fanworks, vilka baseras på dessa redan skapade.  

      En del av analysen har skett med hjälp av receptionsteorin som menar att läsaren 

tolkar verk olika beroende på social, kulturell och politisk bakgrund. Bakgrunden hos de som 
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skriver och läser fan fiction är nästan omöjlig att sammanställa, men detta har inte heller varit 

uppsatsens syfte. Undersökningen av fansens läsning via de behandlade fanfic-berättelserna 

har visat på skilda tolkningar av både Twilight, Once Friends, Now What? och When You 

Were Knocked Out Cold. Två lager är synliga; fansens tolkning av Twilight vilken 

kommuniceras som en fanfic-berättelse och nyskapad produkt samt läsarnas tolkning av detta 

nyskapade material, vilken framkommer via läsarkommentarerna. I denna uppsats har en del 

av undersökningen fokuserat på läsarnas tolkning av dessa nyskapade produkter. 

          Undersökningen visar att läsarna i stor utsträckning godkänner författarnas 

tolkningar. Detta beror antagligen på att läsarna (de som kommenterar) är delar av en större 

gemenskap som läser och skriver fan fiction inom samma kanon, i detta fall Twilight. Läsarna 

av dessa texter har en gemensam kunskap om kanon, en förförståelse av texterna, och läsarna 

delar en förväntning på texterna, läsarna – publiken – utgör alltså en tolkande enhet. 

”Tolkningsgemenskap[er] har sin grund i gemensamma föreställningar om hur texter bör 

skrivas och utformas för olika syften”88 skriver Olin-Scheller och Wikström och det syns 

tydligt hur fan fiction-läsare delar gemensamma föreställningar om textens trovärdighet mot 

förlagan. Den bör på ett trovärdigt och respektfull sätt, främst innehållsmässigt, fungera som 

en alternativ tolkning/fortsättning på källtexten, men den bör även respektera kanon.  

Läsarstrategier och konventioner skapas tillsammans av den enhet vilken 

medlemmarna på FanFiction.Net utgör. En del konventioner är synliga såsom dess 

användarspecifika regler och riktlinjer. Av undersökningen framgår det att både läsare och 

författare har stor respekt för dessa. Författarna bekräftar i sammanfattningen eller i ”Author 

Notes” det material vilket verket bygger på och läsarna är måna om att framställningen ska 

vara så trovärdig som möjligt, dock bör texten inte vara en direkt kopia på källtexten; 

författarens egna tillägg är värdefulla. En övervägande del av normerna är dock osynliga för 

den utomstående, för att få en djupare förståelse för dessa måste man vara aktiv medlem och 

deltagare under en längre tid. Medlemmarna använder ett gemensamt rum där de, liksom på 

andra interaktiva fanfic-communities, tillsammans bygger upp och bekräftar gemensamma läs 

och skrivkonventioner och normer. Liksom i Meyers Twilight som romantiserar vampyrer och 

där kärleken övervinner alla odds, är hjälten och hjältinnan förutbestämda att mötas. Det är 

den sanna kärleken som förenar dem och tillslut övervinner alla hinder mot en heteronormativ 

tvåsamhet. Denna norm bekräftas i både Once Friends, Now What? och When You Were 
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Knocked Out Cold eftersom båda slutar med en framtidsvision om det lyckliga 

paret/kärnfamiljen. Läsarna har som vi sett, efter författarens uppmuntran, fått kommentera i 

båda fall, om det avslutande kapitlets innehåll. Men eftersom den medskapande kulturen är så 

framträdande i fan fiction-texter kan man inte utläsa om det är författaren eller läsarna som 

bekräftar denna norm. 

Forskningen pekar på att läsare och författare använder texten som ett verktyg 

för att konstruera en tolkningsgemenskap. Jag skulle även vilja säga att i de två behandlade 

fan fiction-texterna på FanFiction.Net används kommentarsfunktionen för detta syfte. Där kan 

alla läsare av texten komma samman och mötas. Där skrivs de individuella tolkningarna, det 

är där diskussionen kring texten förs och från vilken författaren kan ta till sig läsarnas 

tolkningar. Det är via kommentarsfunktionen som läsarna kan dela med sig sin tolkning av 

texten och därmed upprättas en tolkningsgemenskap medlemmar emellan. 

Undersökningen visar att läsare tolkar in sin egen vardag i fan fiction-

berättelserna. Det händer att läsare uttrycker att de upplever paralleller mellan fanfic-

berättelsen och personliga upplevelser och erfarenheter, vilket berör dem. Författarna delar 

med sig av sitt privatliv via ”Author Notes”, som vi sett kan det handla om skolan, resor och 

sjukdom vilka tagit tid från skrivandet. Läsarna kommer med övervägande uppmuntrande 

kommentarer som svar på detta.  Detta tyder på en samhörighet; att läsare och författare 

ibland interagerar på ett personligt plan och delar med sig av tankar, upplevelser och 

erfarenheter. Något som ytterligare bidrar till samhörigheten på communityt är det oformella 

chattspråk som vi sett karakteriserar både läsarkommentarerna och författarnas ”Author 

Notes”. Språket gör det enkelt för medlemmarna att diskutera fanfic-texterna och 

kommunicera sina tolkningar och det utgör en del av communityts tolkningsgemenskap. 

En av FanFiction.Nets riktlinjer påpekar att: ”everyone here is an aspiring 

writer. Respect your fellow members and lend a helping hand when the need it. Like many 

things, the path to becoming a better writer is often a two way street.”89 Redan i riktlinjerna 

framgår det hur communityt är utformat och undersökningen visar att medlemmarna i stor 

utsträckning respekterar dem. När författarna frågar efter råd om fabeln och/eller grammatik 

och språk hjälper läsarna till där de kan. Dessutom har vi sett att läsare även ber författaren 

om hjälp med sina egna alster, vilket kan tyda på att mer oerfarna får feedback och råd från 
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mer erfarna skribenter. Rebecka Black menar att miljön på FanFiciton.Net bidrar till 

medlemmarnas lärande, hon skriver: ”[t]he marked emphasis on constructive criticism and 

lack of tolerance for flaming helps to create a safe, accessible space for [authors] to write. 

These elements of the site also help […] authors to establish a legitimate social position 

within the community as accomplished writers.”90 Utifrån undersökningen kan man förstå att 

detta stämmer. Att medlemmar respekterar riktlinjerna möjliggör en trygghet för, kanske 

främst nya medlemmar. Av läsarkommentarerna förstår man att läsarna är ivriga att utbyta 

kunskaper och idéer vilket också är en förutsättning för det informella lärandet som pågår via 

fan fiction-texterna.91 Ytterligare bidrar tonen i läsarkommentarerna till tryggheten på 

communityt i övrigt; utifrån undersökningen av dessa två fan fiction-texterna är det få 

kommentarer som innehåller nedsättande ord eller värderingar om texterna. Dock kan inte 

detta säga någonting om tonen och miljön i andra texters kommentarer. Detsamma gäller 

samtliga resultat utifrån denna undersökning; inga slutsatser går att dra om communityt eller 

fan fiction i allmänhet. 

En av grundstenarna inom fanfiction är att berättelser skapas ur ett redan 

existerade textuniversum. Det handlar om efterbildning, om imitation och att överföra ett 

material till ett nytt sammanhang och kopplas av fan fiction-forskningen ihop med en 

lärandeprocess. Det handlar om en aktiv handling och ett aktivt tolkande av ett material. Att 

fanfictionförfattarna skriver utifrån ett redan befintligt textuniversum är en av styrkan inom 

fanfiction, läsarna har redan kunskap om verket som berättelserna bygger på och mycket 

kommer då gratis till både författaren och läsaren. Att skriva fanfiction och efterbilda 

källtexten handlar också om en respekt för materialet, vilket vi ser hos både JCMMC och 

Melolabel. Av läsarrecensionerna framgår en förväntan att texten bör ha en trovärdig intrig 

och verklighetsframställning. Författarna vill inte göra sina läsare besvikna, och använder 

deras kunskaper för att vidareutveckla sitt berättande. Enligt Olin-Scheller och Wikström, 

vilka intervjuat fan fiction-författare, handlar fan fiction-skrivandet i många fall om att en dag 

bli självständig författare och producera eget material och att bli oberoende en originaltext.92 

Detta stämmer även överens med communityts riktlinjer där medlemmarna sägs vara 

aspirerande författare. Undersökningen av interaktionen mellan författare och läsare visar att 

det sker ett utbyte av kunskaper dem emellan. Författaren utvecklar sin förmåga att redigera, 

                                                           
90 Black, s. 126. 
91 Se s. 22 för exempel. 
92 Olin-Scheller & Wikström, s. 34ff. 
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ta emot kritik, berätta och trovärdigt framställa en intrig. Läsaren, förutom att utveckla sin 

läskunskap, utvecklar en medvetenhet inför att diskutera och recensera litteratur. Denna 

interaktion, detta utbyte av kunskaper verkar mot målet mot författarskap och kanske även 

kritikeryrket. Även om man inte kan säga att alla har författarskap som mål, så är communityt 

en källa för lärande. Att använda en källtext som grund för ett fortsatt berättande gör 

medlemmarna även medvetna om berättandets villkor och intertextualitetsprincipen; att nya 

historier bygger på redan skrivna. 

Både Jenkins och Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström har i 

undersökningar av nätgemenskaper såsom fanfictionsidor observerat ett utbyte av kunskaper 

medlemmarna emellan. De senare skriver om att innehållet i kulturella produkter inom 

nätgemenskaper är ett resultat av ett samarbete, av samproduktion.93 Jenkins skriver om 

konsumtion som en kollektiv intelligens; genom att vi slår samman våra kunskaper och 

kopplar ihop våra förmågor kan uppgifter lösas. Interaktion mellan författare och läsare, 

vilken undersökts, är ett exempel på denna kollektiva intelligens. Läsare och författare delar 

kunskaper med varandra för att skapa en kulturell produkt, i detta fall en text publicerad på ett 

arkiv för fan fiction. Som Jenkins menar skriver konsumenterna fan fiction på sin fritid. Jag 

skulle vilja påstå att denna sysselsättning får mening i och med lärandet som pågår på 

communityt. Genom fan fiction har författarna omtolkat ett populärvetenskapligt material och 

skapat ett nytt. En av lockelserna med fan fiction handlar om en önskan att aktivt konsumera 

men också producera material, menar Olin-Scheller och Wikström. Av uppsatsen urskiljs 

också att de konsumerande läsarna via kommentarsfunktionerna har möjligheten att påverka 

författarens produktion, dessutom erbjuder och uppmuntrar författaren läsarna att komma med 

idéer kring det fortsatta skrivandet. Det verkar alltså som att och gränserna mellan författare 

och läsare, mellan producent och konsument inte längre är åtskilda. På grund av detta 

medskapande läsare och författare emellan vi sett prov av via de behandlade texterna kan man 

hellre tala om läsare och författare som prosumenter, medskapare av material. Posumenter, 

skriver Olin-Scheller och Wikström, vill inte enbart läsa, titta eller lyssna på en text utan även 

vara aktiva som medskapare av innehållet, det räcker inte för vissa läsare att enbart läsa, de 

vill även vara med i skapandet.94 

Som framgår av analysen är det medlemmarna själva som bestämmer gränserna 

för medskapandet. Melolabel liksom Just Call Me Mrs Cullen har gjort valet att använda sig 

                                                           
93 Olin-Scheller & Wikström, s.15. 
94 Ibid., s. 15. 
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av en informell respektive formell betaläsare. Läsarna delar mer än gärna med sig av 

erfarenheter och kunskaper och vi har sett att författaren uppmuntrar, välkomnar och använder 

sig av dessa. Forskningen visar att texter på internet är mer dynamiska än texter utgivna och 

tryckta på vanligt vis. Julia Pennlert skriver att en av de största skillnaderna mellan 

elektronisk, digital text och tryckt text är att den elektroniska har karaktären av en process.95 

Den tryckta texten är oföränderligt objekt medan den digitala är i rörelse och i tillblivelse 

vilket stämmer väl överens med fanfictionberättelser såsom Just Friends, Now What? och 

When You Where Knocked Out Cold. Detta eftersom berättelserna har publicerats kapitelvis 

och kommentarsfunktionen möjliggjort för andra deltagare att influera författarens 

skrivprocess och själva verkets innehåll. Utbytet av kunskaper i samband med ett kollektivt 

skapande av ett kulturellt material är det som möjliggör deltagarkulturen enligt Jenkins.96 

Av analysen kan man urskilja fler aspekter vilka Henry Jenkins identifierat som 

nödvändiga för konsumenters deltagande i konvergenskulturen. Vi har sett att läsare och 

författare tillsammans arbetar för att skapa en fan fiction-text, där det gemensamma målet för 

medlemmarna kan vara ett framtida författarskap. Av analysen framgår en tolkande publik 

vilken delar en tolkningsgemenskap och normer för att bedöma, skriva om och diskutera fan 

fiction och även annan litteratur. Via fan fiction ser vi att de författande fansen uttrycker den 

egna tolkningen av ett populärkulturellt verk, via ett gemensamt, offentligt arkiv för fan 

fiction. Via internet sprider författarna och läsarna sina och varandras verk vidare via 

hyperlänkar till andra internetsidor där andra konsumenter kan ta del av dessa. Det hela är en 

stor lärandeprocess där deltagare sprider vidare andra deltagares (prosumenters) produkter 

och lär andra deltagare vad de behöver för att delta i konvergenskulturen.  

 

  

                                                           
95 Julia Pennlert, ”Poesiprocesser på internet” i Litteraturens nätverk; berättande på internet, red. Christian 

Lenemark. (2010) s. 67. 
96 Jenkins, s. 16. 
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