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Abstract
Fan fiction has emerged as an area of interest for public libraries as the reading of it grows more widespread and
visible. This study aims to offer an analysis of the practice that furthers the knowledge and understanding of the
phenomenon and its perceived benefits for its readers in a way that allows librarians to better work with it.

This mixed methods qualitative study builds on an partial overview of activities related to fan fiction on
Swedish public libraries, 25 semi-structured interviews with both librarians and fan fiction readers, two small
surveys concerning librarians’ knowledge of the phenomenon, and a few additional secondary sources in the form
of previous research and ethnographic data not collected especially for the purposes of this thesis. In a thematic
analysis the ways in which fan fiction readers and librarians make sense of the phenomenon and its perceived
benefits to its readers are identified and formulated, and compared both to each other and the general reading
discourses identified and thematized by Catherine Sheldrick Ross. 

Drawing on the ways in which different discourses enables or prohibits certain actions, it is suggested that
fan fiction can be usefully understood as an extended reading of the source material, as a genre in its own right,
and as a more accessible reading option. Each of these discourses suggests various ways in which public libraries
might work with fan fiction. However, both the understanding formulated by librarians in interviews and the fan
fiction related activities already organized at Swedish public libraries draw almost exclusively on the discourse of
fan  fiction  as  extended  reading,  overlooking  aspects  of  genre  and  accessibility  and  the  potential  activities
suggested by these discourses. Paying attention to all three aspects would not only make space for the possibility
of different and at times more suitable activities, but might potentially also improve the library services offered to
users in general.
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1. Inledning

”Många  av  dagens  unga  storläsare  läser  hellre  fanfiction  än  böcker”,  säger
ungdomsbibliotekarien, liksom i förbigående, och jag studsar till. Stämmer detta –
och hur ska biblioteken i så fall förhålla sig till det? 

Fanfiction – ofta förkortat fanfic eller bara fic, vilket kommer att användas
som synonymer uppsatsen igenom – är fanförfattade historier baserade på redan
existerande berättelser eller karaktärer/personer, som t.ex. Harry Potter, Buffy the
Vampire  Slayer  eller  medlemmarna  i  pojkbandet  One  Direction.  Dessa
tillgängliggörs som regel gratis för andra fans, numera oftast online på särskilda
arkivsajter där läsarna kan lämna direkt feedback. Fenomenet är inte nytt, men har
i och med internets genombrott och nördens normalisering1 blivit alltmer synligt
och  spritt.  ”Fanfiction  is  taking  over  the  world”,  proklamerar  Anne  Jamison,
professor i engelska vid University of Utah, redan i undertiteln till antologin Fic
(Jamison 2013). Det är måhända något av en överdrift: när jag för ett par år sedan
berättade för en ny bekant just om hur mainstream fanfiction hade blivit svarade
hon, ganska torrt, att ingen hon kände visste vad det var. 

Men det är inte alla som har hört talas om Elena Ferrante2 heller. 
Både  som  litteraturform  och  som  ett  sätt  att  aktivt  både  konsumera  och

producera fiktion  kan fanfiction  vara av intresse för folkbiblioteken.  Det finns
också tecken på  att  ett  sådant  intresse  redan tillvaratas:  i  Stockholm har  flera
bibliotek ordnat workshops för ungdomar och i Oklahoma City på andra sidan
Atlanten hålls det varje år en fanfictiontävling. Uppsala stadsbibliotek kallar under
våren  2017  till  nätverksträff  på  temat  fanfiction  och  den  kanadensiska
bibliotekarien  Nancy-Anne  Davies  blev  efter  att  ha  skrivit  en  bloggpost  om
fenomenet nedringd av kollegor från hela världen som ville ha tips på hur man kan
jobba med det (Ford 2016:38).

Men trots att vi alltså kan skönja ett gryende intresse så tycks det i många fall
saknas relevant kunskap om fanfiction, både på de faktiska biblioteken och inom
akademin. Det finns mycket sagt och skrivet om fenomenet, men denna forskning

1”Nu är nörden cool – och tjej” deklamerade Aftonbladet redan 2008 (Anter 2008), och 2015 ändrade SAOL
definitionen av nörd från ”enkelspårig och löjeväckande person” till ”en person med stort specialintresse”
(citerade av P1-morgon 2015), vilket Sveriges radio tolkade som att nörden nu officiellt är hipp (P1-morgon
2015).
2Elena Ferrante är en italiensk författare vars svit Neapelkvartetten översatts till svenska under de senaste två
åren och fått oerhört mycket uppmärksamhet.
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är  för  de  flesta  biblioteks-  och  informationsvetare  okänd,  och  specifikt  om
fanfiction  på bibliotek  finns  mycket  få vetenskapliga undersökningar att  tillgå.
Detta är olyckligt,  då insatser och aktiviteter som inte  grundar sig i  en genuin
förståelse för vald målgrupp lätt slår fel. 

Detta är också vad som ligger till grund för denna studie. I mitt forsknings-
projekt  har  jag  undersökt  hur  man  har  arbetat  med  fanfiction  på  svenska
folkbibliotek, hur svenska folkbibliotekarier ser på fenomenet, och hur väl denna
syn stämmer överens med utövarnas egen förståelse. Syftet är analysera fenomenet
fanfiction  och dess funktion för läsaren på ett  sätt  som bidrar till  bibliotekens
fortsatta arbete med det och kan fungera som en introduktion för den intresserade
bibliotekarien.

Disposition

Efter  dessa  inledande  ord  följer  kapitel  2  med  specifika  frågeställningar  och
avgränsningar.  Kapitel  3  sammanfattar  den  tidigare  forskningen  om fanfiction
såväl inom som utanför biblioteks- och informationsvetenskapen, i Sverige och
annorstädes. I kapitel 4 redogör jag för arbetets metodologiska grund och för hur
det  insamlade  empiriska  materialet  från  fanfictionläsare  och  bibliotekarier  har
bearbetats  medelst  tematisk  analys  och  vidare  analyserats  med  hjälp  av
diskursbegreppet. Jag beskriver kort huvuddragen i de diskurser kring läsning som
Catherine  Sheldrick  Ross  tematiserade  och  namngav  i  en  artikel  från  2009.
Kapitel  5 inleds  med en introduktion till  både fanfictions  historia  och centrala
begrepp  relaterade  till  fenomenet,  vilken  sedan  följs  av  en  tematiserad
sammanställning  av  vad  de  som  läser  fanfiction  själva  har  att  säga  om  sina
preferenser och praktiker. I kapitel 6 flyttas fokus till bibliotek och bibliotekarier;
en kartläggning av fanfictionrelaterade aktiviteter svenska folkbibliotek föregår en
analytisk redogörelse för vad de informanter som jobbar på dem har att säga om
fanfiction. I både kapitel 5 och 6 drar jag paralleller till Ross läsdiskurser för att
kontextualisera den syn på läsaren och läsning som mina informanter ger uttryck
för, men i kapitel 7 rör jag mig bortom dessa och argumenterar för att generella
diskussioner om hur vi ser på läsare och läsning inte nödvändigtvis hjälper oss i
det  praktiska  arbetet  med  fanfiction,  även  om  det  hjälper  oss  att  förstå  hur
fenomenet tolkas. Jag formulerar därför en ny taxonomi, och föreslår att fanfiction
kan förstås både som en typ av utökad läsning och skapande, som genre, och som
ett lättillgängligt alternativ till  traditionellt  publicerad litteratur. I anslutning till
detta resonerar jag också kring vilka konsekvenser respektive synsätt får för de
aktiviteter man anordnar, eller skulle kunna anordna, på våra folkbibliotek.
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Avslutningsvis  lyfter  jag  i  kapitel  8  upp  och  problematiserar  ett  par  av
studiens  resultat,  samt  diskuterar  framtida  möjligheter  för  såväl  fanfiction  på
folkbibliotek som forskningen därom. 
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2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar

I föreliggande studie undersöker jag både hur man har arbetat med fanfiction på
svenska folkbibliotek och hur fanfictionläsare och bibliotekarier ser på fanfiction,
dess funktion och eventuella plats på biblioteken. Syftet är analysera och beskriva
fenomenet  fanfiction  och  dess  funktion  för  läsaren  på  ett  sätt  som bidrar  till
bibliotekens fortsatta arbete med det, och kan fungera som en introduktion för den
intresserade bibliotekarien.

Följande fyra huvudfrågeställningar beaktas i studien:

1. Hur  har  svenska  folkbibliotek  arbetat  med  fanfictionrelaterade
aktiviteter?

2. Hur förstår och beskriver svenska fanfictionläsare fanfiction och dess
funktion?

3. Hur förstår och beskriver svenska folkbibliotekarier fanfiction och dess
funktion?

4. Hur påverkar en skiftande förståelse av fanfiction arbetet med det på
folkbibliotek?

Jag har fokuserat enbart på svenska fanfictionläsare och svenska folkbibliotek. Det
finns inga skäl att tro att svensk fandom (informell gemenskap kring ett visst verk
eller  företeelse) skiljer  sig nämnvärt  från annan västerländsk dito;  den främsta
arenan för fans idag är internet,  vilket skapar en internationell  gemenskap som
präglas av gemensamma intressen snarare än ett gemensamt ursprung. Valet att
enbart  tala  med svenska fans (personer  som är  intresserade och/eller  hängivna
någon/något,  t.ex.  en  artist,  ett  idrottslag,  en  film eller  bok)  motiveras  av  det
faktum att jag undersöker svenska folkbibliotek, och då biblioteksverksamheten i
viss mån skiljer sig från land till land föreföll det lämpligt att intervjua läsare som
relaterar till  samma bibliotekslandskap som de bibliotekarier jag talat  med. Att
göra en större internationell jämförelse hade varit intressant, men en sådan studie
är  alltför  omfattade  för  att  falla  inom föreliggande uppgifts  ramar.  Då och då
refererar  jag  dock  till  sekundärmaterial  hämtat  från  internationella  forum  (se
Material och urval) för att stödja eller kontextualisera uttalande rörande fanfiction
generellt, och i kapitel sju 7 tar jag upp ett par exempel på hur man har arbetat på
bibliotek utomlands.
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Begreppet  litteracitet  har  fått  stort  genomslag  under  de  senaste  två
decennierna, och används flitigt i relation till digitala gränssnitt. Fanfiction består
dock oftast  av 'ren' text,  om än digitalt  publicerad, och begreppet  är därför av
begränsad relevans för min analys och används inte. Jag har inte heller genomfört
någon  djupare  demografisk  eller  kognitiv  analys  av  mina  informanter:  jag
intresserar mig för vad de säger, och vad det implicerar, inte  varför  (se avsnittet
Diskurser i kapitel 4).

I  studien  diskuteras  främst,  om  än  inte  uteslutande,  fanfiction  baserat  på
media: böcker, filmer, TV-serier, etc. Detta beror på att det är den typen av fic
som mina informanter i första hand läser och pratar om, vilket dock på intet sätt
betyder att det är den enda typ av fanfiction som finns. Det verk som ficen bygger
på kallar jag för källtext (oavsett om det rör sig om en faktiskt text eller ett visuellt
medium).  En mer utförlig förklaring av fanfictionrelaterade begrepp återfinns i
stycket Centrala begrepp och företeelser på s. 21. 
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3. Forskningsöversikt

När Kristina Busse och Karen Hellekson (2014) i  introduktionen till  The Fan
Fiction Studies Reader redogör för fältets framväxt och de många discipliner som
har  bidragit  med  olika  infallsvinklar  lyser  biblioteks-  och  informations-
vetenskapen med sin frånvaro. Generellt har intresset för fenomenet varit svagt
inom vår disciplin både i  Sverige och internationellt,  trots att  Hart et al.  redan
1999 i artikeln ”The bibliographical structure of fan information” argumenterade
för att LIS-vetare och aktiva bibliotekarier både kan lära av hur fans ordnar och
sorterar  sina verk online  samt  bidra med  sin  expertis  och bygga broar  mellan
fansens virtuella värld och de offentliga biblioteken. Helt outforskat är dock ämnet
inte, och det finns tecken på att intresset för det så sakteliga ökar, då alla de nedan
nämnda studier daterar efter 2010.

Ett  ännu inte  avslutat  projekt  drivs  vid institutionen  för  informations-  och
biblioteksvetenskap  på  City  University  of  London,  där  Ludi  Price  och  Lyn
Robinson  (2016)  utforskar  insamlandet  och  bevarandet  av  fanfiction  på
folkbibliotek.  I  övrig  har  de  internationella  LIS-vetare  som studerat  fanfiction
främst  ägnat  sig åt  att  antingen resonera kring de legala  aspekterna (Christian
2013), publiceringsformer (Pecoskie & Hill 2015), eller att i likhet med Hart et al.
undersöka klassificering och ordnande i informella arkiv (Johnson 2014). Rör man
sig bortom de strikt vetenskapliga publikationerna kan man i flera facktidningar
hitta artiklar om fanfiction och relaterade aktiviteter på folkbibliotek, åtminstone i
den engelskspråkiga världen (Brenner 2013, Aktinson 2014, Ford 2016). Dessa
artiklar tycks i mångt och mycket ha delvis samma syfte som föreliggande text, i
det att de både beskriver vad fanfiction är och diskuterar hur folkbiblioteken kan
arbeta med det. 

Bibliotek-  och  informationsvetenskapen må  ha  ägnat  begränsat  med  tid  åt
studiet av fanfiction, men inom andra delar av akademin har intresset varit desto
större. Fan studies är ett brett, tvärvetenskaplig men ändå distinkt fält som vuxit
fram under de senaste tjugofem åren (Duffet 2013:24), och inom ramen för detta
har forskare från diverse olika discipliner studerat såväl fanfiction som de fans
som skriver det. I sin mycket inflytelserika monografi  Textual Poachers bygger
Henry Jenkins  (1992) vidare på Michel de Certeaus tankar om läsaren som en
'poacher'.  Den  svenska  översättningen  av  begreppet,  'tjuvjägare',  bär  inte  på
samma  konnotationer,  men  vad  Jenkins  vill  beskriva  är  läsaren  som  aktiv
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meningsskapare, och någon som ur texten plockar det som känns relevant snarare
än att  passivt  svälja varje ord. Synen på läsaren och det författande fanet som
kreativ  tolkare  och  producent  har  gått  som  en  röd  tråd  genom  den  vidare
forskningen om fanfiction, även om den implicita dikotomin mellan den dålige,
passive konsumenten och det goda, aktiva fanet har ifrågasatts av t.ex. Matt Hills,
som  i  en  monografi  från  2002  menar  att  fans  är  en  heterogen  grupp  med
varierande  upplevelser  och  praktiker.  Senare  forskning  har  också  alltmer
distanserat sig från den tidiga bilden av fans och fanfiction som helt och lyckligt
fria i relation till källtexten; bland andra har Bridgit Kies (2011) studerat hur Star
Trek-fans i sina fanfic försöker hitta en balans mellan de egna önskningarna och
vad som faktiskt händer i TV-serien.

Samma år som Textual Poachers utgavs, 1992, publicerades också två andra
inflytelserika  verk:  Camille  Bacon-Smiths  etnografi  Enterprising  Women och
Constance Penleys antologikapitel  ”Feminism, psychoanalysis, and the study of
popular culture”, vilka båda behandlar kvinnliga fans som skriver om Star Trek.
Bacon-Smith fokuserar främst på gemensamma praktiker; hur de utvecklas och
hur nya medlemmar i  gemenskapen initieras i  dem. Penley å sin sida försöker
förstå  varför  heterosexuella  kvinnor  intresserar  sig  för  ett  homosexuellt
förhållande mellan två män, i det här fallet Kirk och Spock. Just slash, det vill
säga berättelser om sexuella  och/eller romantiska relationer mellan personer av
samma kön, har ådragit sig mycket uppmärksamhet, och då en majoritet av de som
skriver och läser fanfiction identifierar sig som kvinnor (Brenner 2013:35) är det
måhända inte märkligt att den feministiska teoribildningen har kommit att prägla
mycket av vad som skrivits  om fenomenet.  Joanna Russ (2013) och Francesca
Coppa (2013) är två välkända exempel på studier av hur den egna identiteten både
spelar  in  och ges  alternativa  uttryckssätt  när  läsaren/tittaren  blir  författare  och
själv får skapa och omskapa textvärldar. 

I Sverige är fan studies än så länge relativt okänt, men det finns ändå flera
undersökningar som på olika sätt behandlar fanfiction, om än inte inom ramen för
biblioteks-  och  informationsvetenskap.  Maria  Lindgren  Leavenworth,  lektor  i
språkstudier vid Umeå universitet,  har skrivit  ett  flertal  böcker och artiklar om
fanfiction, som hon ofta analyserar som vore det 'vanlig' litteratur, med särskilt
fokus  på  hur  författaren  i  texten  kommunicerar  med  läsaren  och  omtolkar
källtexten  (se  t.ex. Lindgren  Leavenworth  2011,  2014,  2015).  Boken  Fanged
fanfiction: Variations on Twilight, True Blood and The Vampire Diaries  (2015),
är  ett  av  flera  verk  Lindgren  Leavenworth  har  skrivit  tillsammans  med  Malin
Isaksson, också hon verksam som språklektor vid Umeå universitet. Isaksson har
även enskilt bedrivit studier inom ämnet och liksom Lindgren Leavenworth främst
analyserat  textens  innehåll  och  funktion,  ofta  med  fokus  på  så  kallad  'femme
slash', det vill säga ett sexuellt och/eller romantiskt förhållande mellan två kvinnor
(se  t.ex.  Isaksson  2009,  2011,  2013). Eva  Wijman, doktorand  vid  samma
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institution,  bedriver  forskning  kring  så  kallade  Mary  Sues,  karaktärer  som
fungerar som ett uppenbart substitut för författaren, och har framlagt sina resultat
vid  ett  par  konferenser  (Wijman  2015,  2016).  Ett  något  annorlunda fokus har
Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström (2010) som tillsammans har skrivit
Författande fans, en introduktion till fanfiction för blivande lärare där tonvikten
ligger på pedagogiska möjligheter och lärandepraktiker. 

Vänder man sig från de etablerade forskarna kan man hitta flera (om än inte
överväldigande många) exempel  på LIS-studier av fanfiction och dess utövare.
Vid  Bibliotekshögskolan  i  Borås  har  Isabel  Stenberg  (2012)  skrivit  om
fanfictionläsares läsvanor, med fokus på format (tryckt media versus digital). Vid
samma institution skrev Elin Olausson 2009 sin magisteruppsats om drivkrafterna
bakom läsandet och författandet av Harry Potter-fanfiction, och konstaterar att de
som ägnar sig åt fanfic känner både ett stort engagemang för den fiktiva världen
de  läser  och  skriver  om,  men  också  ett  missnöje  med  olika  aspekter  av
källmaterialet.  Detta  stämmer  väl  överens  med  den  tidigare  forskningen  på
området  och  även  med  delar  av  denna studies  resultat.  Olausson  tar  inte  upp
fanfiction  i  relation till  bibliotek – men det  gör Josefin Skoglund (2010) i  sin
kandidatuppsats från året efter. Hon diskuterar dock inte fanfiction specifikt, utan
fankulturer generellt, och hur bibliotek arbetar med dem. Det empiriska materialet
är måhända aningen tunt – sex mejlintervjuer med folkbibliotekarier – men hennes
slutsats, att biblioteken använder sig av fankultur för att locka framför allt yngre
besökare,  stöds  liksom  Olaussons  analys  både  av  mina  resultat  och  tidigare
forskning (se Behen 2006 samt Brookover & Burns 2008, som både beskriver hur
bibliotek  kan  använda  sig  av  populärkultur  för  att  locka  nya  målgrupper  och
undervisa i informationskompetens). 
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4. Metod och teori

Framför allt i de tolkande vetenskaperna är transparens av stor vikt; resultatet av
kvalitativa studier går sällan att återskapa (även om det förstås är möjligt att t.ex.
den kategorisering av aktiviteter och diskurser kring dessa som jag utvecklat för
denna studie kan visa sig applicerbara vid analysen av annan data av samma typ).
Därför är jag i nedanstående stycke noggrann i redovisningen av hur och varför
jag  samlat  in  vissa  typer  av  material,  och  vad  jag  anser  mig  kunna  dra  för
slutsatser av det. Metodbiten är således relativt långt, men min förhoppning är att
en god förståelse av tillvägagångssättet skall bädda för en god förståelse av och
möjlighet att bedöma resultaten. Teoristycket är å andra sidan relativt kort, och ger
endast en snabb överblick av de analytiska perspektiv som använts vid tolkandet
av det empiriska materialet.

Metodologiska ansatser

Att säga att jag inledde forskningsarbetet förbehållslöst vore en lögn; något sådant
är inte möjligt, konstaterar Göran Wallén (1996:98) när han med en nick åt Karl
Popper förkastar den induktiva metoden i dess renodlade form. Sant är dock att
jag närmade mig uppgiften utan några särskilda hypoteser om vad jag skulle finna:
den data jag har samlat in har fått leda mig till de teorier jag har applicerat, och
även vägleda mig i vidare efterforskningar. Således har t.ex. fokus i de intervjuer
jag genomfört inte alltid varit detsamma, utan allteftersom jag upptäckt teman och
mönster  jag  velat  utforska  vidare  har  jag  inkluderat  frågor  särskilt  om dessa.
Samtidigt har jag i datainsamlingen och tolkningen präglats av vad jag läst, både i
relation till detta arbete och tidigare. Detta växelspel mellan teori och data, där
både får ta plats och påverka hur man tolkar det andra i en djupnande förståelse,
benämndes av filosofen C. S. Pierce för abduktion och kan ställas i kontrast till
induktion, där data helt tänks styra teorin, och deduktion, i vilken man empiriskt
testar  redan  formulerade  hypoteser  (Alvehus  2013:109).  Detta  metodologiska
förhållningssätt  föreföll  lämpligt  för  föreliggande  studie  då  den  tar  sig  an  ett
relativt brett fenomen om vilket det ännu inte finns mycket skrivet. Att gå in i ett
sådant arbete med särskilda premisser redan formulerade leder lätt  till  att  man
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bortser från data som inte direkt relaterar till dem, och att man därmed får en skev
och ofullständig bild av fenomenet. 

Detta  är  också  anledningen  till  att  jag  valt  att  arbeta  med  flera  metoder.
Genom att samla in olika typer av material om ett och samma fenomen hoppas
forskaren medelst så kallade triangulering kunna skaffa sig bättre belägg för de
resultat hen lägger fram. Johan Alvehus (2013:73) pekar dock på svårigheterna i
detta, då olika typer av data beskriver olika aspekter av ett fenomen och snarare
belyser komplexiteten än reducerar osäkerhet och tvetydigheter. I föreliggande fall
är  det  dock just  komplexiteten  och nyanserna jag är  ute efter,  samt  relationen
mellan olika aspekter, och därför har jag valt att fokusera både på bibliotekarier
och läsare. Jag har också nyttjat både kvalitativa och kvantitativa ansatser, även
om tonvikten ligger vid de förra.

Vad det gäller just resultaten av kvalitativa studier finns det olika åsikter om
hur  de  bör  bedömas,  men  i  föreliggande studie  anammar  jag det  pragmatiska
anslag som tas upp av t.ex. Göran Wallén (1996:14) och Steinar Kvale (refererad i
Alvehus 2013:124): resultat och ny kunskap får sin relevans och validitet genom
att  den  går  att  använda.  Syftet  med  studien  är  skapa  bättre  möjligheter  för
bibliotekarier att ordna bra (som i ändamålsenliga) fanfictionrelaterade aktiviteter;
om den lyckas med detta kan den sägas ha validitet. 

Material och urval
Som ett resultat av ovanstående överväganden och tillvägagångssätt är den data
som används i min analys av varierande art. Den består av:

1. 12  längre  intervjuer  med  bibliotekarier,  varav  9  via  mejl  och  2  med
utländska bibliotekarier.

2. 13 längre intervjuer med fanfictionläsare, varav 8 via mejl.
3. En  webbenkät  riktad  till  bibliotekarier  rörande  deras  kunskap  om  och

arbete med fanfiction. 
4. En mejlenkät  riktad till  bibliotekarier rörande deras kunskap och arbete

med fanfiction (en mycket förenklad variant av webbenkäten).
5. En  icke-heltäckande  kartläggning  av  fanfictionrelaterade  aktiviteter  på

svenska folkbibliotek.
6. Sekundärdata i form av tidigare studier och etnografiska redogörelser.
7. Etnografisk data som inte aktivt samlats in för denna studie.

Data från 1, 3 och 4 används för att besvara frågan om bibliotekariers förståelse av
fanfiction och dess läsare. 2, 6 och 7 används för att besvara frågan om läsarnas
förståelse av och attityder till  sina egna aktiviteter.  3,  4 och 5 används för att
besvara frågan hur man på folkbibliotek har arbetat med fanfiction, och svaren på
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dessa  tre  frågor  vävs  i  kapitel  7  samman  för  att  visa  hur  olika  tolkningar  av
fanfiction och dess funktion påverkar arbetet med det på biblioteket.

Intervjuer
Sammanlagt  genomfördes  25  längre,  semistrukturerade  intervjuer  med  både
bibliotekarier  och   fanfictionläsare.  Av  dessa  genomfördes  16  via  mejl,  1  via
telefon, och 8 skedde öga mot öga. Fördelen med mejlintervjuer, rent bortsett från
att  de  kan  genomföras  trots  stort  geografiskt  avstånd,  är  att  de  inte  behöver
transkriberas och att informanten får chans att tänka igenom sina svar noggrant;
nackdelen är att det är svårare att ställa följdfrågor och be om klargöranden. Detta
går  förstås  att  göra  också  via  mejl,  och  det  har  jag  gjort,  men  det  naturliga
samtalets  organiska  givande  och  tagande  går  ändå  i  någon  mån  förlorat.  De
intervjuer som genomfördes öga mot  öga spelades alla  in,  med informanternas
medgivande.  Dessa  transkriberades  senare  i  urval;  jag  lyssnade  igenom
intervjuerna och gjorde övergripande anteckningar om vad som sades, och särskilt
intressanta  citat  nedtecknades  ordagrant.  Jag  avstod  från  kompletta
transkriberingar då sådana kräver en mycket stor arbetsinsats, och min analys inte
är beroende av den typen av närgående studier. Alla informanter har blivit lovade
anonymitet,  och  uppträder  i  texten  under  pseudonymer.  Undantaget  är  de
bibliotekarier som uttalar sig om en specifik verksamhet, då detta i sig omöjliggör
äkta anonymitet  (Wallén 1996:79),  vilket de också informerades om i samband
med  intervjun.  Alla  intervjuade  informanter  har  fått  möjlighet  att  granska
eventuella citat innan uppsatsens publicering.

Urvalet  av  bibliotekarier  var  delvis  strategiskt,  delvis  något  mer
slumpmässigt.  De  tre  intervjuer  som  skedde  öga  mot  öga  gjordes  alla  med
bibliotekarier som jag visste hade arbetat med eller intresserade sig för fanfiction.
Också telefonintervjun och tre av mejlintervjuerna initierade direkt av mig, då jag
tog kontakt både med två utländska bibliotekarier som visat intresse för fanfiction,
och med ett svenskt ungdomsbibliotek med en förfrågan om att få intervjua någon
i  personalen.  De  övriga  fem  bibliotekarierna  hade  besvarat  webbenkäten  (se
nedan) och där indikerat att de kunde tänka sig att svara på fler frågor via mejl. 

 De bibliotekarier  som intervjuats  kan antas  ha ett  större intresse för,  och
därmed  antagligen  större  kunskap  om,  fanfiction  än  den  genomsnittlige
bibliotekarien;  även  de  som  inte  särskilt  valts  ut  på  grund  av  just  detta  bör
rimligen ha motiverats av ett sådant intresse när de anmälde sig frivilliga. Detta är
i sig inte ett problem, då det generellt sett är svårt att undersöka attityder till ett
fenomen hos en informant som inte är bekant med fenomenet ifråga, men man bör
dock ha i  åtanke deras  svar inte  nödvändigtvis  kan ses  som representativa  för
gemene biblioteksarbetare (och för det är underlaget hur som helst för litet). Detta
var  inte  heller  är  tanken;  avsikten  är  att  utifrån  deras  svar  studera  hur
bibliotekarier kan förstå och koppla (eller inte koppla) fenomenet till bibliotekets
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uppdrag, och utifrån vilka premisser arbetet med fanfiction har genomförts. Två
av bibliotekarierna, Tove och Emilia, är också mycket inbitna fanfictionläsare och
spelar  därmed  en  dubbel  roll  i  mitt  empiriska  material:  de  citeras  både  som
fanfictionläsare  (som  därmed  egentligen  uppgår  till  femton)  och  som
bibliotekarier. 

Med ett undantag har alla läsare utom en anmält sig frivilligt som svar på en
förfrågan via mitt privata Facebook-flöde samt tre olika grupper för svenska fans
på Facebook: 221B Sverige (en  Sherlock-grupp), Uppsala Slug Club (en  Harry
Potter-förening)  och  Geek  Women  Unite  Uppsala  (en  förening  för  nördiga
kvinnor i Uppsala-trakten). Valet av specifika grupper motiverades delvis av den
lokala anknytningen till Uppsala (USC och GWU), vilket skapade förutsättningar
för  att  genomföra  intervjuerna  öga  mot  öga,  men  också  av  att  jag  redan  var
medlem i de tre grupperna, vilket jag tänkt mig skulle främja tillit och förtroende.
Fans har inte alltid blivit väl porträtterade i massmedia, och det kan därför finnas
en viss skepsis mot att berätta för mycket för utomstående; genom att vända mig
till  grupper  som  jag  själv  tillhörde  hoppades  jag  överbrygga  sådan  potentiell
misstro. Detta fungerade väl så till vida att jag kunde genomföra  fler än de tio
intervjuer med läsare som jag bedömt som en rimlig målsättning, men denna typ
av urval blir förstås skevt: det lyfter fram fans av specifika verk (221B och USC)
och/eller särskilda områden (USC och GWU). Inget av dessa problem är dock så
stort som det i förstone kan verka; de flesta, om än inte alla, fans, tillhör mer än ett
fandom, vilket blev tydligt i intervjuerna (även om just Sherlock-fans i högre grad
än andra tenderar att vara  bara Sherlock-fans). Fandom är också en i hög grad
digital gemenskap, vilket minskar betydelsen av ett fans fysiska hemvist. Urvalet
präglades dock av en högre medelålder än jag egentligen hade önskat: endast 3 av
mina 13 informanter är tonåringar, men detta speglar snarare det faktum att det är
lättare  för  mig  att  komma  i  kontakt  med  äldre  informanter  än  den  faktiska
åldersfördelningen  inom  fandom.  En  av  dessa  tonåringar  utgör  det  undantag
rörande frivillig anmälan till  studien som tidigare nämndes; henne fick jag inte
kontakt med genom Facebook, utan genom hennes mor som i sitt  svar på min
mejlenkät (se nedan) noterade att hon var bekant med fanfiction eftersom det var
det enda hennes dotter pratade om. På min begäran bad hon dottern deltaga, vilket
dottern mycket tillmötesgående också gjorde.

Enkäter
Sammanlagt 119 bibliotekarier besvarade de två enkäter som skapades för denna
studie.  Att  det  blev  två  beror  på  att  antalet  svar  på  den  första  enkäten,  ett
webbformulär med sju frågor som annonserades via Facebook, var mycket litet:
endast 15 personer besvarade den. Resultatet var dock inte helt misslyckat, då jag
genom den fick kontakt med flera av de bibliotekarier som jag sedan genomförde
längre intervjuer med. Att svarsfrekvensen blev så låg kan mycket väl bero på
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bristande distribution, men också att enkäten krävde för mycket av informanterna:
den  blandade  stängda  och  öppna  frågor,  och  för  den  som saknar  intresse  för
fanfiction fanns antagligen liten anledning att lägga tid på detta, vilket enligt Jan-
Axel Kylén (2004:53) skapar dåliga förutsättningar för att få svar.

I ett försök att både sänka trösklarna för deltagande och få ett mindre skevt
urval skapade jag en mejlenkät som bestod av två korta frågor: 

1. Vet du (som råkade öppna det här mejlet) vad fanfiction är?
2. Har ni  på något  sätt  arbetat  med fanfiction  på det  bibliotek  där  du

jobbar?

Detta mejlades sedan direkt till 235 folkbibliotek i hela landet. Biblioteken valdes
ut på ett sätt som både var bekvämt och skulle främja ett slumpmässigt urval: jag
gick efter en alfabetisk lista över Sveriges kommuner och mejlade alla bibliotek i
kommun efter kommun i bokstavsordning, till dess att jag ansåg mig ha kontaktat
ett lämpligt antal bibliotek (det vill säga ett antal som borde kunna genererar ca
100 svar, i  det här fallet  235). I de fall då biblioteken tillhörde någon form av
samverkan  med  gemensam webbplats  (som t.ex.  SNOKA-biblioteken  i  Skåne
eller biblioteken i Norrbotten) mejlade jag alla bibliotek som deltog i detta och
vars kontaktuppgifter fanns smidigt samlade på webbplatsen. 

Av de 235 biblioteken svarade 104. Det är inte en strålande svarsfrekvens,
men eftersom urvalet från början inte gjordes för att säkerställa representativitet så
är detta av mindre vikt. Resultatet är på intet sätt statistiskt säkerställt, och även
här finns det en viss risk att de bibliotekarier som kände till  fanfiction var mer
benägna att svara än andra, men det borde ändå kunna ge en viss fingervisning om
hur det ser ut på våra bibliotek. 

De flesta bibliotekarier besvarade frågorna med ett  kort  'ja' eller  'nej', men
många lade till ett par förklarande rader t.ex. om hur det kom sig att de kände till
fanfiction, varför de inte hade arbetat med det, och dylikt. Detta var oväntad men
välkommen data, som har inkorporerats i analysen.

Kartläggning
I kartläggningen av fanfictionrelaterade aktiviteter på svenska folkbibliotek har jag
delvis  utgått  från  de  enkät-  och  intervjusvar  jag fått  in,  men  också  sökt  efter
aktiviteter  via  Google.  Förfrågan  'fanfiction+bibliotek'  gav  25 400 resultat,  av
vilka  jag bara gått  igenom några procent.  Google-förfrågningar  ger  inte  heller
någon fingervisning om hur stor  del  av all  tillgänglig information  (digital  och
analog)  man  faktiskt  hittar,  och  kartläggningen  kan  alltså  inte  sägas  vara
heltäckande. Den lyfter dock fram exempel på hur man kan och har jobbat med
fanfiction i  Sverige,  vilket  tillsammans med enkätsvaren kan ge en åtminstone
översiktlig bild av hur det ser ut. 
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I flera fall, främst då det rör sig om särskilda aktiviteter riktade till användare
(snarare  än  generell  information  eller  aktiviteter  riktade  till  bibliotekarier  eller
pedagoger), har jag kontaktat de bibliotek som genomfört de olika programmen
och gjort kortare intervjuer med de ansvariga för att ta reda på hur man resonerat
kring  utformning  och  genomförande,  vilket  också  bidrar  till  analysen  av
bibliotekariers attityder och kunskap. 

Sekundär- och övrigt material
Det material  som min studie grundar sig på är främst  insamlat  och producerat
specifikt  för  denna studies  skull,  men  jag har  även i  viss  mån använt  mig av
tidigare vetenskapliga undersökningar och annorstädes dokumenterat etnografiskt
material. Dessa används dock inte aktivt som analysmaterial, utan fungerar som
ett sätt att sätta in mina resultat i ett större sammanhang genom att jämföra dem
med data som andra har samlat in och vilka slutsatser de har dragit av dessa.

Det övriga materialet rör sig om etnografiskt material som inte aktivt samlats
in för denna studie, men som jag stött på i mitt privata engagemang i fandom (se
Positionering och bias för en mer ingående diskussion kring detta). Det rör sig om
citat  eller  diskussioner  som  förts  på  de  digitala  plattformarna  Facebook  och
Tumblr och som på olika sätt kan kopplas till de frågor som denna studie ägnar sig
åt. Detta utgör en form av primärmaterial  men är inte systematiskt samlat,  och
syftar till  att  illustrera vissa poänger, samt relatera mina resultat  till  den större
kontext de är en del av. 

Positionering och bias
Jag var tretton år när jag läste mitt första fanfic; det är i skrivande stund mindre än
tretton timmar sedan jag läste mitt senaste. Jag har varit en del av fandom i snart
två decennier, och mitt akademiska intresse för fenomenet präglas i allra högsta
grad av mitt privata dito. Att själv vara medlem i den grupp man studerar skapar
både möjligheter och problem, vilket på intet sätt är unikt för denna position men
ändå måste begrundas och tas hänsyn till.

Jag  har  under  mina  efterforskningar  aktivt  bejakat  min  egen position  som
insider,  både  som  ett  sätt  att  skapa  förtroende  och  röra  mig  bortom  ytliga
diskussioner om teknikaliteter; i intervjuer med andra fans har jag bidragit med
mina egna åsikter och erfarenheter, och strävat efter att skapa ett samtal snarare än
ett förhör. Detta är delvis en etisk handling så till  vida att det inte bara blir ett
tagande utan också ett givande från min sida, men grundas även i synen på mening
som något som gemensamt och kontinuerligt konstrueras (vilket också knyter an
till  den diskursanalytiska teorin som diskuteras  nedan).  Kvale och Brinkmann,
citerade i Alvehus (2013:81), beskriver intervjun som en resa, i vilken forskaren
och forskningsobjekt tillsammans och i  nuet skapar insikt.  Man bör dock vara
uppmärksam  på  hur  stor  plats  den  egna  rösten  tar;  det  är  i  slutändan
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informanternas tankar och åsikter jag vill åt, inte mina egna, men genom att göra
min egen förståelse och erfarenheter explicita i samtalet med den andra ger jag
hen möjlighet att ifrågasätta, kontrastera och komplettera. 

Göran Wallén (1996:76) varnar för att man lätt utvecklar hemmablindhet när
man studerar ett fält man själv är väl förtrogen med; det blir lätt både att ta saker
för givna och att utgå från att den andre förstår begrepp och fenomen på samma
sätt  som en själv.  För att  minimera sådan hemmablindhet  har jag strävat efter
tydlighet, både i frågor och svar, och även särskilt uppmärksamma information
som på olika sätt förvånat mig. En kontinuerlig reflexivitet är nödvändig oavsett
position och bias, och i det tolkande arbete som en kvalitativ studie är kan man
aldrig göra anspråk på sann objektivitet – men genom att vara tydlig med hur man
når sina slutsatser och vilka antaganden som ledde en dit skapar man möjlighet för
andra att göra en god bedömning av slutsatsernas rimlighet. 

Teori

För att undersöka den förståelse av och de attityder till fanfiction som kommer till
uttryck i min insamlade data har jag genomfört två tematiska analyser, dels av de
fanfictionrelaterade aktiviteter som har anordnats på svenska folkbibliotek,  och
dels av intervjumaterialet. De teman som identifierades i intervjumaterialet har jag
vidare  valt  att  behandla  som  diskurser,  eftersom  detta  ytterligare  teoretiska
perspektiv möjliggör en fördjupad analys av dem. Nedan redogör jag kort både för
den  tematiska  analysens  grunder  och  för  diskurs  som teoretiskt  begrepp.  Den
skeptiskt vill  här möjligen invända att  tematisk analys främst är en metod och
därför snarare platsar under föregående rubrik, men jag bedömer att det sätt på
vilket  jag  kombinerar  tematiska  analys  och  diskursteori  kommer  att  framgå
tydligare om de två presenteras tillsammans. Den tematisk analys kan dessutom i
sig själv utgöra den huvudsakliga grunden för en studie, och svara på frågor om
t.ex.  vilka  teman  som  är  vanliga  och  betydelsefulla  när  folk  beskriver  olika
fenomen (Joffe 2012:209). Vill man gå vidare i analysen kan den dock med fördel
kompletteras med andra teoribildningar, som t.ex. diskursanalytisk teori. Det går
för övrigt knappast vattentäta skott mellan teori och metod, då alla metoder bär på
olika typer av teoretiska grundantaganden, och olika teorier i sig implicerar olika
metoder. 

Under arbetet med att koda och tematisera det empiriska materialet framstod
det efter hand som allt  tydligare att vad mina informanter talade om och deras
diskurser kretsade kring ofta var synen på läsning (av fanfiction); vad det är och,
framför allt, vad det ger. För att kontextualisera och sätta in dessa diskurser i ett
större sammanhang tar jag avstamp i Catherine Sheldrick Ross tematisering av hur
folkbibliotekens förståelse av läsare och läsning har skiftat över tid, vars tanke om
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att de diskurser vi använder oss av påverkar vårt arbete på biblioteken jag också
har inspirerats av. Kapitlet avslutas därför med en summering av huvuddragen i
hennes  analys,  samt  ett  par  reflektioner  rörande  genrelitteratur  och
bokseriekonsumtion från andra forskare.

Tematisk analys
Sortering  och  tematisering  av  empirisk  material  förekommer  i  nästan  alla
kvalitativa studier, och det kan därför tyckas märkligt att tala om tematisk analys
som  ett  separat  metodologiskt  tillvägagångssätt.  Psykologiforskarna  Virginia
Braun och Victoria  Clarke (2006:79)  argumenterar  dock i  sin  introduktion  till
ämnet  för  att  man  bör  göra  det,  framför  allt  då  detta  manar  till  en  explicit
redogörelse för hur det empiriska materialet har bearbetat. Detta föreföll särskilt
relevant i arbetet med denna studie, som ju främst utgörs just av en tematisering
av olika diskurser rörande fanfiction. 

Den tematiska  analysen  stammar  från  innehållsanalysen,  och  definieras  av
Braun och Clarke (2006:78) som ett  sätt  att  identifiera,  analysera och beskriva
mönster i insamlad data. Till skillnad från innehållsanalys, där specifika ord och
uttryck kodas och räknas för att ge en bild av det undersökta materialets innehåll,
betonar man i den tematiska analysen vikten av sammanhang och ser både till det
som explicit uttrycks och det som enbart impliceras (Joffe 2012:210). ”Att läsa
och skriva fanfiction är främst en social aktivitet för mig” kan ses som ett explicit
uttryck för temat fanfiction som social aktivitet, medan ”jag har lärt känna många
nya vänner genom att lämna kommentarer på olika fic” kan ses som ett implicit
uttryck för detsamma.

Efter  en  initial  kodning  av  materialet,  i  vilken  forskaren  noterar  och
kategoriserar olika särdrag i det, följer en vidare bearbetning som syftar till  att
identifiera relevanta teman. Vissa av de koder, eller kategorier, som skapats i den
första  fasen kommer  nu att  framstå  som mer  centrala  och bli  till  överordnade
teman.  Andra kategorier  underordnas  dem i  sub-teman eller  slås samman med
dem,  och  ytterligare  andra  kanske  utesluts  helt  då  de  bedöms  vara  mindre
relevanta  och/eller  mindre  representativa.  Exakt  hur  ett  specifikt  tema  skall
definieras och avgränsas är enligt Braun och Clarke (2006:82) en både mycket
svår och mycket viktig fråga, och de manar den presumtive analytikern att vara
flexibel och utgå från vad som är relevant för den föreliggande forskningsfrågan.
Som alltid i kvalitativa studier finns ett visst mått av subjektivitet, vilket också är
den främsta kritik som har riktats mot tematisering som analytisk modell (Braun
&  Clarke  2006).  Professor  i  psykologi  Helene  Joffe  (2012:217)  föreslår  att
forskaren efter den initiala kodningen och sortering av sin data skall låta någon
annan sortera materialet utifrån de av forskaren skapade koderna: överensstämmer
sortering kan kodningen sägas  vara representativ  för  det  empiriska  underlaget.
Detta var tyvärr inte möjligt inom ramen för denna studie,  men jag har strävat
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efter transparens och täthet i presentationen av min analys för att tematiserings
rimlighet skall kunna bedömas.  Ambitionen är att undersöka hur informanterna
förstår  sig  själva  och  sina  praktiker,  men  det  är  ändå  jag  som  forskare  som
identifierar mönster och teman, drar paralleller och kategoriserar uttalande, och
därmed skapar en egen tolkning av vad som sägs. Detta är mitt uppdrag, och att
tolkningen är en av flera potentiellt möjliga behöver inte betyda att den är osann,
men däremot att den inte uttrycker den enda eller hela sanningen. Det kan vara bra
att påminna sig om, både när önskan att kunna ordna in alla data i samma prydliga
modell gör sig påmind (och det gör den), och när man läser en analys som denna:
den gör inte anspråk på att beskriva hela verkligheten, bara en bit aspekt av den, så
som den förstås av mina informanter och på ett sätt som är användbart för de som
vill arbeta vidare med fanfiction. 

I  det  fortsatta  arbetet  med  den  tematiska  analysen,  som kontinuerligt  bör
prövas mot det kodade materialet för att säkerställa dess representativitet, kan man
välja  att  fördjupa  sig  i  ett  eller  ett  par  särskilda  teman,  eller  att  på  ett  mer
övergripande sätt redogöra för alla de olika teman som har identifierats. I denna
studie strävar jag efter att ge en rik och nyanserad bild av de olika sätt på vilka
mina informanter förstår och talar om fanfiction, och jag har därför anammat det
senare  tillvägagångssättet.  När  jag  i  kapitel  fem och  sex  återkommer  till  hur
fanfictionläsare  respektive  bibliotekarier  har  beskrivit  fanfiction  och  dess
funktioner redogör jag för alla teman jag har funnit och hur vanliga de är – men
också för de utsagor som ifrågasätter och motsäger dem. 

Diskurser
Begreppet diskurs kan definieras på olika sätt beroende på vilken aspekt av det
man vill lyfta fram, men på en grundläggande nivå beskrivs det vanligtvis som ”ett
bestämt sätt att tala om eller att förstå världen” (Börjesson & Palmblad 2007:13). I
diskursanalysen ses språket och vårt sätt att tala om verkligheten inte bara som en
spegling av densamma,  utan också som ett  sätt  att  skapa den;  i  det  som sägs
möjliggörs vad som kan sägas och vad som är. Genom att i diskursen lyfta fram en
version av verkligheten döljs eller helt utesluts andra. 

Vanligtvis  finns  det  förstås  flera  olika  sätt  att  beskriva  och  förstå  olika
aspekter av världen, och man kan då tala om att olika diskurser existerar sida vid
sida,  eller  kämpar  om att  bli  dominerande och den som allmänt  erkänns  som
representativ  för  verkligheten.  I  sin  introduktion  till  diskursanalysen  noterar
Marianne  Jörgensen  och  Louise  Philips  (2008)  att  man  inom  den  diskursiva
psykologin, som bara är en av flera inriktningar inom diskursanalysen, poängterar
just denna mångfald av berättelser. Man menar att den enskilda individen aktivt
nyttjar  och  blandar  olika  diskurser  när  hen  både  tolkar  och  formulerar  sin
upplevelse  av  verkligheten.  I  och  genom  diskursen  skapas,  upprätthålls  och
omformas identiteter och attityder, som alltså inte är en gång för alla givna eller
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direkta uttryck för inre strukturer; diskursiva uttalanden ses inom den diskursiva
psykologin  som  situerade,  eller  occassioned  (Jörgensen  &  Philips  2008:96).
Jörgensen och Philips poängterar att där man inom vissa diskursanalytiska skolor
fokuserar  på  abstrakta  meningssystem,  lingvistik,  och  det  komplicerade
förhållandet  mellan  symboler  och  det  som symboliseras,  så  särskiljer  sig  den
diskursiva  psykologin  genom  att  lägga  störst  vikt  vid  det  kontextualiserade
uttalande: vid vad som faktiskt sägs, och var, och när, och hur. Både diskursens
innehåll  och  hur  detta  innehåll  formuleras,  rättfärdigas,  förhandlas,  och
omförhandlas  är  föremål  för  analys,  och  diskursiva  uttalanden  ses  som
handlingsorienterade; vad vi säger är inte bara ett sätt  att uttrycka verkligheten
utan också ett sätt att skapa den, och påverka både den och vår egen position. Det
analytiska fokuset ligger, som Börjesson och Palmblad (2007:14) konstaterar, i att
förstå  hur  den  enskilde  själv  förstår  och  skapar  sin  värld,  vilket  stämmer  väl
överens med vad jag vill uppnå i min analys. Avgörande för analysen är också
förståelsen av diskurser som handlingsorienterad, vilket  motiverar valet  av just
diskursiv psykologi.

Diskursanalys  fungerar som såväl  teori  som metod,  men jag använder den
enbart som en teoretisk utgångspunkt för att vidare undersöka de teman som jag
identifierar med hjälp av den tematiska analysen. Att behandla dessa teman som
diskurser är för det första möjligt eftersom det rör sig om olika sätt att förstå och
beskriva fanfiction, viket stämmer väl överens med definitionen av diskurs som
”ett  bestämt  sätt  att  tala  om  eller  att  förstå  världen”  (Börjesson  & Palmblad
2007:13).  Det  är  för  det  andra  lämpligt för  denna studies  syften  eftersom det
underlättar en analys av inte bara hur mina informanter ser på ett fenomen (viket
sker i den tematiska analysen och beskrivs i kapitel 5 och 6) utan också hur en
skiftande  förståelse  av  fanfiction  påverkar  arbetet  med  det  på  svenska
folkbibliotek (vilket jag diskuterar i kapitel 7). 

Jag genomför alltså inte en regelrätt diskursanalys, och jag intresserar mig inte
för  varför  olika  informanter  anammar  olika  diskurser,  eller  hur  diskurserna
konstrueras i och genom informanternas uttalanden och handlingar, eller hur de
grammatiskt och symboliskt är uppbyggda; detta må vara intressant, men är inte
relevant för denna studies syften. Däremot jämför jag dem, om än kort, med de
läsdiskurser som Catherine Sheldrick Ross har tematiserat, för att visa på både hur
diskurser  om  läsning  av  fanfiction  är  kopplade  till  diskurser  om  läsning  i
allmänhet,  men  också  att  de  inte  räcker  till  för  att  vägleda  biblioteken  i  ett
eventuellt arbete med fanfiction.

Synen på läsaren och läsning
Keren Dali menar i en artikel från 2015 att biblioteks- och informationsvetare har
prioriterat  forskningen  om  informationssökning  och  behov  på  bekostnad  av
läsandeforskningen. Det finns dock undantag. Catherine Sheldrick Ross, professor
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emerita i biblioteks- och informationsvetenskap vid Western University i Kanada,
har under sin akademiska karriär ägnat sig åt just läsningens teorier och praktiker,
vilket  bland annat resulterat  i  monografin  Reading matters: what  the research
reveals about reading, libraries, and community, som hon författat tillsammans
med  Lynne (E. F.) McKechnie och Paulette M. Rothbauer (2006). I en senare
artikel  argumenterar  Ross  (2009)  för  att  synen på läsning och läsare både har
förändrats över tid och spelar stor roll för hur biblioteken arbetar.

Ross (2009:634) menar att biblioteken syn på skönlitteratur länge präglades
av  en  djup  skepsis,  men  att  folkbiblioteken  under  de  senaste  decennierna  har
kommit att bli en plats inte bara för bildning och informationssökning utan också
för nöje och gemenskap. Följer man de diskussioner som historiskt har förts om
läsning, läsare och bibliotekens roll  kan man urskönja ett  flertal  diskurser som
både överlappar och står i kontrast till varandra. Dessa identifierar Ross som:

1. ”Reading with a purpose.” Läsningen tjänar ett högre syfte, vanligtvis
att bidra till den läsande individens bildning. Läsaren ses ofta som en
passiv mottagare av författarens budskap, och bibliotekens roll är både
att förse den nyfikne med ett heltäckande och varierat material och att
vägleda denne i sökandet efter kunskap.

2. ”Only the best.” Läsare, framför allt barn, tenderar att välja litteratur av
dålig kvalité – t.ex. långa bokserier som Kitty, eller genrelitteratur –
och behöver därför guidas av den kunniga bibliotekarien som vet att
sålla agnarna från vetet. 

3. ”The Great Debate.” Har sitt upphov i pedagogiken och fokuserar på
hur man läser, och schismen mellan de som ser läsning som avkodning
och de som ser läsning som en meningsskapande process.

4. The reader as dupe. Enligt  denna syn styrs läsaren av förlagen som
kontrollerar  vilken  typ  av  litteratur  som  publiceras  och  hur  den
marknadsförs. Utbudet präglas av ett antal begränsade idéer och teman
som tillsammans fungerar som ett sätt att bevara status quo då läsaren
okritiskt sväljer allt hen läser.

5. The reader as poacher. Grundar sig i Michel de Certeaus tankar om att
läsaren  aktivt  plockar  de  bitar  ur  ett  narrativ  som  upplevs  som
relevanta  och  tilltalande  för  hen,  och  väver  samman  dem  i  en
meningsskapande struktur.

6. Following  a  blue  print  for  living.  Enligt  denna  diskurs  ska  god
litteratur erbjuda vägledning, inspiration och modeller för hur man kan
och/eller  bör  leva  sitt  liv.  Fiktionens  förmåga  att  både  skapa
möjligheter till identifikation och förändring lyfts fram.

7. Reader as game player and rule learner. Bland andra Steven Johnson
(2005, citerad i  Ross  2009:652) argumenterar  för  att  den som läser
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mycket, oavsett vad hen läser, utvecklar sin kognitiva förmåga. Snarare
än att fördumma oss så gör populärkulturen oss smartare då den blir
alltmer komplex och krävande allteftersom vi lär oss att avkoda och
tolka den. 

Ross menar att vissa av dessa synsätt är mer fruktbara för biblioteken att arbeta
utifrån än andra,  och att  vi  gör rätt  i  att  noggrant fundera över vilka implicita
antagande om läsning och läsande som ligger till grund för hur vi bygger upp vår
verksamhet.  Detta  är  relevant  inte  bara  för  läsning  i  allmänhet  utan  också
fanfictionläsning i  synnerhet,  och  vi  kommer  därför  att  återkomma till  detta  i
kapitel 7.

Den skepsis  mot  skönlitteratur  som ovan nämnts,  och  som även Mary K.
Chelton tar upp i en artikel från 1999, riktade sig initialt mot all typ av prosa, men
genrefiktion  och  långa  bokserier  har  setts  med  särskilt  oblida  ögon.  De  har
beskrivits  som ”mental  comfort  food” (Perret  2013, sidnumrering saknas),  och
läsarna kritiseras för att de läser samma historia om och om igen istället för att
utveckla sitt läsande. Både Perret och Chelton rycker ut till genrelitteraturen och
bokseriernas försvar; den förre poängterar att vad man läser spelar mindre roll än
att man läser engagerat, och den senare pekar på det faktum att olika texter kan
fylla olika behov för olika läsare.  Chelton (1999, sidnumrering saknas) referar
bland annat  till  Denis  McQuails  banbrytande monografi  Mass Communication
Theory, i vilken McQuail pekar på ett stort antal skilda behov som kan fyllas av
mediekonsumtion,  t.ex.  att  få kunskap om omvärlden,  bli  behagligt distraherad
från verkliga problem, skaffa sig bättre insikt i sig själv och andra, och få utlopp
för sina känslor. Detta gäller för läsare av fanfiction likväl som för andra läsare,
vilket vi kommer att se ett stort antal exempel på i kapitel 5.
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5. Fanfiction, och de som läser det

Fanfiction är  berättelser  om redan existerande karaktärer  och världar,  skapade av fans av
originalhistorierna. (Sara, mejlintervju.)

Saras sätt att beskriva fanfiction i ovanstående citat fångar väl in huvuddragen  i
ett fenomen som ibland tycks oväntat svårt att definiera, även om hon bortser från
publiceringsformer3 och – liksom de flesta av mina informanter  – privilegierar
fandom och fanfiction som baseras på berättelser. Det innebär att hon exkluderar
det stora antal fic som skrivs om högst verkliga idrottsmän, pojkbandsmedlemmar
och historiska figurer. Trots att detta ger en något begränsad bild av fanfiction så
kommer  jag  nedan  att  följa  hennes  exempel  och  främst  diskutera  just
mediarelaterad fandom, både eftersom det speglar mina informanters preferenser
och  eftersom det  är  denna  typ  av  fandom  och  fanfiction  som  ligger  närmast
bibliotekens verksamhet. 

Detta  kapitel  inleds  med  en  synnerligen  komprimerad  sammanfattning4 av
fanfictions historia i västvärlden, och följs av en likaledes kort genomgång av flera
centrala begrepp relaterade till fenomenet. Därefter övergår jag till dem som läser
– och ibland skriver – fanfiction och vad de har att säga om sig själva och sina
praktiker.

En mycket kort historik

Fanfiction ses ofta som ett modernt fenomen, men beroende på hur man väljer att
definiera  det  kan man argumentera  för att  folk har skrivit  fic  i  flera  tusen år.
Litteraturprofessor Anne Jamison (2013) lyfter i sin antologi  Fic fram historiska
exempel på vad som skulle kunna kallas fic: från Chrétien de Troyes (mycket fria)
tolkning  av  Arthurlegenden  och  Alonso  Fernánde  de  Avellaneda  icke-
sanktionerade uppföljare till Don Quixote, till de unga Brontësystrarnas berättelser
om hertigen av Wellington och William Makepeace Thackerys roman  Rebecca

3 Generellt brukar bara sådant som tillgängliggörs gratis (eller hålls privat) räknas som fanfiction, även om det
finns exempel både på fans som erbjudit sig att skriva beställningsfic för pengar, och företag som på olika sätt
försökt monetisera fansens arbete. 
4 Den intresserade hänvisas till de två verk som primärt ligger till  grund för sammanfattningen,  nämligen
Anne Jamisons Fic (2013) och Mark Duffets Understanding Fandom (2013).
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and Rowena: A romance upon a romance,  i  vilken författaren gör uppror mot
Walter Scott och tydligt illustrerar hur dumt det var att låta Ivanhoe gifta sig med
den tråkiga Rowena istället för med den spännande Rebecca. 

Man  kan  förstås  diskutera  huruvida  det  är  lämpligt  att  klistra  moderna
etiketter  på  gamla  fenomen,  och Jamisson  (2013:35)  frågar  sig  om det  ens  är
möjligt  att  tala  om  fanfiction  innan  tanken  om  den  ensamme  författaren  och
upphovsrätt  trängde ut äldre tiders kollaborativa berättande baserat på filosofen
Dionysios från Halikarnasso imitatio-ideal. Klart är att tendensen att själv spinna
vidare på verk och världar som andra har skapat inte är ny, vilket fans själva gärna
lyfter  fram:  ”The  Sistine  Chapel  is  just  a  really  big  piece  of  Bible  fanart”
proklamerar Reddit-användaren RahnHawk (2015) i ett foruminlägg, vilket leder
till  en  diskussion  om  huruvida  klassikerna  Den  gudomliga  komedin och  Det
förlorade paradiset kan sägas vara fanfiction.

Själva ordet fanfiction – som tidigare skrevs 'fan fiction' och fortfarande ofta
förkortas  'fanfic'  eller  bara  'fic'  –  betydde initialt  inte  heller  vad  det  gör  idag.
Jamison (2013:75) konstaterar att begreppet från början denoterade originalverk
författade av amatörer och publicerade i egenhändigt hopsnickrade magasin om
diverse specialintressen (främst science fiction). På sextiotalet började det i dessa
så kallade  fanzines dyka upp historier baserade på Gene Rodenberrys TV-serie
Star Trek, och fanfiction blev med tiden synonymt för de ”berättelser om redan
existerande karaktärer och världar, skapade av fans av originalhistorierna” som
Sara beskriver i kapitlets inledande citat.

Fanfictionkulturen levde och frodades alltså långt innan internets födelse, men
såväl Anne Jamison som fandomhistorikern Mark Duffet (2013) konstaterar att
det var i  och med den digitala tidsålderns inträde som fenomenet exploderade.
Produktionen förenklades och tillgången ökade markant när man inte längre var
bunden av fysiskt cirkulerade texter. Initialt präglades distributionen fortfarande
av en viss slutenhet;  fanfiction spreds via mejlinglistor och i diskussionsforum
tillägnade en specifik  bok, film eller  TV-serie.  Likaså var många av de tidiga
fanfictionarkiven fokuserade på en enda fandom. De drevs ofta av enskilda fans,
och deras existens var därför beroende på fanet i fråga hade lust att underhålla
arkivet  och  råd  att  fortsätta  betala  för  domän  och  serverutrymme  (Jamison
2013:33). Vid den här tiden – det vill säga slutet av 1990-talet och början av 2000-
talet – var fanfiction ännu inte allmänt accepterat av upphovsmän och i hopp om
att  undgå åtal  inledde fansen sina fic med så kallade  disclaimers,  i  vilka man
tillstod  att  man  inte  ägde  karaktärerna  eller  världen  man  skrev  om,  och  inte
tjänade några pengar på sina berättelser. Det rättsliga läget rörande fanfiction är än
idag inte helt klart, och det finns fortfarande författare som starkt vänder sig emot
praktiken (t.ex. Anne Rice, Diana Galbaldon och George RR Martin). De är dock
få;  de  flesta  upphovsmän  tycks  ställa  sig  positiva  till  fenomenet  eller  har
resignerat inför faktum. 

 26



Med  tiden  samlades  fans  på  forum  och  sajter  som  genom  sitt  gränssnitt
uppmuntrade till  mångfald och variation snarare än hängivet fokus på enskilda
texter. (Därmed inte sagt att tidigare fans nödvändigtvis bara intresserade sig för
en enda text; dock fick dessa olika intressen oftast ta sig uttryck i separata forum,
vart och ett tillägnat en särskild fandom.) LiveJournal var en tidig bloggplattform
där det stod användaren fritt att göra inlägg om alla möjliga passioner, och där
denne i sitt flöde också fick ta del av de olika intressen som andra användare hade.
Samma pluralitet återfinns idag på Facebook, Twitter, Instagram – och på Tumblr,
som  under  2010-talet  har  kommit  att  ta  LiveJournals  plats  som  den  primära
samlingspunkten för framför allt västerländska fans. Visst samlas fans fortfarande
i  grupper  kring  särskilda  texter  i  t.ex.  Facebook-grupper  och  på  forum,  men
fandom idag präglas generellt av mångfald – men också, paradoxalt nog, av en
gränsöverskridande enhet där fans ofta är bekanta även med fandoms de själva
inte är en del av, och där praktiker delvis baseras på gemensamma plattformar
snarare än gemensamma intressen. Jag har anledning att återkomma till en del av
dessa plattformar,  framför  allt  fanfictionarkiven,  i  nedanstående genomgång av
definitioner  och  förklaringar  av  de  mest  centrala  begreppen  relaterade  till
fanfiction.

Centrala begrepp och företeelser

Även  om  det  som  ovan  noterats  finns  en  gemenskap  som  sträcker  sig  över
enskilda fandomgränser så bör läsaren bära med sig att 'fandom' är vidsträckt och i
ständig rörelse; de begrepp som är allmänt vedertagna i en del av fandom behöver
inte vara det i en annan, och liksom överallt annars ändrar ord i både betydelse och
popularitet över tid. De begrepp som tas upp nedan är idag vitt spridda och ofta
använda inom majoriteten av västerländska mediafandoms, och de flesta av dem
har funnits med ett bra tag – men det är ingen garanti för att de alltid kommer att
göra det. Urvalet av relevanta begrepp och formuleringen av dem är min egen, och
baseras på över tjugo års aktivt deltagande i fandom.

Engelska  är,  som  på  internet  i  stort,  lingua  franca  inom  fandom.  Oftast
används den engelska termen även i svenskt tal, men i de fall där en svensk term
brukas står den först, med det engelska originalet efter och inom parentes.

Ontologi
Vilken ontologisk status en fiktiv text egentligen har är ett besvärligt filosofiskt
spörsmål  som  jag  i  föreliggande  studie  kommer  att  lämna  därhän.  Hur  fans
beskriver sanningsanspråk och tolkningsstatus är dock relevant, eftersom det är
begrepp man ofta stöter på. Begreppet  kanon (canon) är hämtat från den kristna
kyrkan och användes först av Sherlock Holmes-fans för att beskriva de texter som
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utgör  den  'sanna'  representationen  av  ett  fiktivt  universum.  I  fallet  Sherlock
Holmes  är de kanoniska texterna de som har skrivits av Arthur Conan Doyle. I
andra fandoms kan kanonfrågan vara svårare att avgöra, särskilt om det rör sig om
en stor  franchise med många olika  författare  och medierepresentationer.  Innan
Star  Wars såldes  till  Disney pratade fans  om flera  olika  nivåer  av kanon:  det
material  som  producerats  av  den  ursprungliga  upphovsmannen  själv,  George
Lucas, hade högst auktoritet och kallades för G-canon. Böcker och serietidningar
som var licenserade av Lucasfilm men författade av andra räknades också som
kanon – c-kanon – men inte riktigt lika mycket; stod olika källor i konflikt med
varandra var det Lucas filmer som hade sista ordet. I och med att Disney köpte
franchisen  ändrades  läget,  och  mycket  av  det  så  kallade  expanded  universe  –
böcker, serier och spel som byggde vidare på filmerna – förklarades vara icke-
kanoniskt. 

Att delar av innehållet motsäger andra delar av innehållet är inte ovanligt när
det rör sig om ett verk i många delar, och fans har ända sedan Arthur Conan Doyle
dagar ägnat  sig åt  att  hitta  sätt  att  jämka samman textliga motsägelser.  Conan
Doyle  är  ökänd  för  att  inte  ha  brytt  sig  särskilt  mycket  om  kontinuitet,  och
berättelserna om Sherlock Holmes är därför fulla av så kallade plot holes, vilket
har föranlett en frenetiskt och kreativt arbete i vilket fansen letar efter tolkningar
som kan förklara motsägelsen. En sådan aktivitet kan kallas för att retconna (ret-
conning). Det står för retroaktiv kontinuitet (retroactive continuity) och används
också,  och kanske än oftare,  när upphovsmän eller  rättighetshavare går ut  och
antingen erbjuder en sådan förklaring själva, en retcon, eller skriver om historien
för att möjliggöra en ny version. 

Det är inte bara texten i sig som är kanon, utan också det som beskrivs i den:
det är t.ex. kanon att Sherlock Holmes i BBC:s moderna version använder sig av
uteliggare som budbärare och spanare.  Det är inte  kanon att  han varje torsdag
bjuder dem på mat och har ett litet möte, men det finns inte heller något i texten
som aktivt motsäger detta och ett enskilt fan skulle kunna föreställa sig att det är
så: det är då detta fans head canon, alltså en idé om texten som inte är explicit
uttryckt i den men som ändå hålls för sant av fanet. Om en head canon blir allmänt
spridd  och  accepterad  av  flera  kan  man  tala  om  fanon,  en  tolkning  som
försanthålls av många i en fandom. Det är t.ex. fanon i delar av Sherlock-fandomet
att Jim Moriarty kallar har en livvakt som han kallar Tiger.

Vilket innehåll som är eller inte är kanon kan ibland vara svårt att avgöra,
även när en enda text föreligger. Vanligtvis räknas bara det som explicit uttrycks
som kanon,  men det  förekommer  även att  fans hävdar att  saker som de anser
antyds eller är underförstådda också är det. Diskussioner uppstår då och då kring
huruvida  man  måste  ta  hänsyn  till  word  of  God,  det  vill  säga  de  saker  som
upphovsmannen säger  om texten i  t.ex.  intervjuer. I böckerna om Harry Potter
finns  det  ingen  information  om  att  Albus  Dumbledore  är  homosexuell,  men
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författaren J. K. Rowling har senare sagt att det är så: räknas det då som kanon?
Åsikterna går isär, och bara för att en fan hänvisar till word of God i ett enskilt fall
behöver hen inte godta det i ett annat.

Genrer och format
Fanfiction  består,  trots  det  digitala  mediets  många  möjligheter,  främst  av
traditionell  text.  Poddfic (podfic), det vill säga ljudinspelningar av upplästa fic,
blir dock allt populärare. Det finns de som menar att även andra utslag av fans
kreativitet, som t.ex.  fanart (tecknade bilder eller bildmanipulationer skapade av
fans) och fanvids (klipp från filmer eller TV-serier ihopklippta till ett nytt narrativ,
ofta till musik) ska räknas som fanfiction, men generellt avses bara text. Det är
dock inte ovanligt att fic illustreras med fanart skapad särskilt för det ficet. 

Ett fic kan var hur lång eller kort som helst, publiceras när det är helt färdigt
eller uppdateras stycke för stycke. One-shot betecknar en historia som består av ett
enda  kapitel,  medan  multichapter  som  namnet  antyder  består  av  flera.
Förkortningen WIP står för  work in  progress,  alltså  ett  verk som ännu inte  är
avslutat. På t.ex. AO3 kan man med hjälp av sökfilter sortera bort verk som inte är
markerade som  complete, avslutade, och det är ganska vanligt att fans gör det:
WIP:s som läggs upp men aldrig avslutas förekommer i alla fandoms, till läsarnas
stora (men oftast förstående) frustration. En drabble brukade denotera ett fic om
exakt 100 ord, men har med tiden kommit att användas också för mycket korta fic
rent generellt, som en parallell till konstens doodle. Detta gillas dock inte av det
gamla gardet, som istället förespråkar ficlet som term för sådana fic. Korta fic har
sällan blivit granskade av en  betaläsare (beta reader, eller bara beta), en person
som läser ficet innan det publiceras och kommer med goda råd. En betaläsare kan
bidra med allt från ren korrektur till åsikter kring karaktärer och handling.

Fanfiction beskrivs sällan i termer av konventionella genrer, utan har istället
utvecklat  sina  egna,  ofta  med  fokus  på  karaktärernas  interaktion  och  det
känslomässiga innehållet:  Angst beskriver ångest och lidande,  fluff  gos och gull
(fast  på  det  emotionella  planet  snarare  än  det  sexuella,  även om det  ena  inte
nödvändigtvis utesluter det andra). Hurt/comfort förkortas ibland h/c, och i dessa
historier är en karaktär skadad, fysiskt och/eller mentalt,  men tas om hand och
tröstas av en eller flera andra karaktärer. Eftersom just relationer och känslor är så
centrala i de flesta fic finns det en särskild term för när historien faktiskt fokuserar
på en intrig:  plot-driven. Motsatsen, där intrig helt saknas, vanligtvis till förmån
för hejdlöst sex, kallas ofta för pwp, som kan stå för både 'plot what plot' och 'porn
without plot'.  Crack är historier som inte ska tas för seriöst då de är medvetet
galna, osannolika eller ologiska. Dessa kan innehålla crack pairings, förhållanden
som författaren anser absurda men roliga.

Att förhållanden karaktärer emellan spelar en stor roll illustreras av det faktum
att många fic kategoriseras utifrån vilka  pairings, romantiska och/eller sexuella

 29



par, som det innehåller. Pairings kallas också för ships, kortform av relationship,
och  får  ofta  särskilda  namn:  t.ex.  står  Cherik  för  Charles  Xavier  och  Erik
Lehnsherr från X-men. Att blanda samman de involverade karaktärernas namn i ett
teleskopord är vanligt, men det förekommer också att ship får beskrivande namn:
förhållandet mellan Star Wars-karaktärerna Finn och Poe Dameron kallas t.ex. för
Stormpilot.  Snedstreck  används  för  att  visa  att  två  karaktärer  har  parats  ihop:
Charles/Erik, medan 'Charles & Erik' visar på att det rör sig om en icke-romantisk
eller  icke-sexuell  relation  dem emellan.  Från snedstrecket  får  vi  termen  slash,
engelska för snedstreck, som används för att beskriva samkönade förhållanden och
är  mycket  vanligt  inom  fandom.  Man  använder  ett  snedstreck  även  när  man
skriver  ut  heterosexuella  pairings,  Bella/Edward,  och  ibland  –  om än mycket,
mycket sällan – används begreppet slash för alla typer av fic som fokuserar på ett
förhållande.  Vanligtvis  denoterar  slash  dock  enbart  samkönade  förhållanden
mellan män, och femme slash förhållanden mellan kvinnor. Det har i jämlikhetens
namn gjorts försök att införa begreppet dude slash om manliga förhållanden, men
dessa har inte fått något större genomslag. 

De pairings man tycker mycket om – de pairings man shippar (ship) – brukar
man ibland beskriva som sitt OTP: one true pairing. Det betyder vanligtvis inte att
man anser det vara det enda, sanna paret, utan bara just att man tycker om det.
NOTP  denoterar  ett  par  man  inte  alls  tycker  om,  och  BrOTP  ett
vänskapsförhållande man är extra intresserad av. OT3 står för one true threesome
och  beskriver  polyamorösa  förhållanden  (byt  ut  siffran  mot  lämpligt  antal
deltagare). OT3 kan vara ett sätt att hantera shipping wars, konflikter mellan olika
ships:  istället  för  att  bråka  om Captain  America  passar  bäst  ihop  med  Bucky
Barnes eller Tony Stark kan man shippa alla tre tillsammans. Tyvärr är det inte
alla shipping wars som får sådana fridfulla slut, och konflikter fans emellan kan
ibland bli mycket infekterade, särskilt om de olika fansen hyser förhoppningar om
att det egna shippet ska bli kanon och gärna också vara endgame, det vill säga var
ett förhållande som fortfarande pågår när källtexten tar slut.

Sex är vanligt förekommande i fic, och ibland används begreppet porn, men
oftare talar man om smut, eller att ficet är  explicit eller  graphic  (det senare kan
också  beskriva  våld).  NC-17 är  en  åldersgräns  hämtade  från  den amerikanska
filmvärlden och kan ibland fungera just som en rekommendation för minderåriga
att hålla sig borta, men oftast används beteckningen för att kommunicera mycket
detaljerat sex eller våldsamt innehåll. Taggen NSFW står för not safe for work och
används om alla typer av explicit innehåll på Tumblr: genom att blockera taggen
kan man undvika att olämpligt material dyker upp i ens flöde när man slösurfar på
arbetstid  eller  familjesammankomsten.  Kink är  något  man  finner  upphetsande,
eller bara tycker särskilt mycket om, och motsatsen  squick är något man finner
avtändande eller generellt ogillar. Trigger används delvis på samma sätt som inom
psykologin för att denotera en företeelse (i fallet fic en innehållsrelaterat sådan)
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som kan utlösa en mental kris, t.ex. en panikattack, hos läsaren men numera också
istället för squick, vilket ogillas av de som anser att de två begreppen bör hållas
isär. Att inkludera triggervarningar,  trigger warnings, innebär att man med hjälp
av taggar eller  på annat sätt  varnar för innehåll  som kan uppfattas stötande av
andra. Vanliga trigger warnings är t.ex. violence, suicide, major character death,
underage (minderåriga i sexuella situationer) och rape/non-con. Non-con står för
non-consensual,  utan  samtycke,  och  är  alltså  en  synonym  till  våldtäkt,  men
används ofta för att konnotera att bristen på konsensus i just det ficet har som syfte
att  verka upphetsande för  läsaren.  Används  rape  skildras  våldtäkten  vanligtvis
som ett  traumatiserande övergrepp.  Dubcon står  för  dubious consent,  tveksamt
samtycke, och är också en vanlig triggervarning. 

Inom fandom uppstår det ofta diskussioner om den här typen av komplicerat
och mörkt material. Vissa arkiv har regler kring vilken typ av innehåll som får
eller inte får publiceras, men t.ex. AO3 tillåter allt som inte är direkt olagligt. Då
och då höjs röster för att t.ex. underage bör förbjudas också där, men majoriteten
av fans tycks anse att man får skriva vad man vill så länge man är noga med att
tagga och varna. 

Vanligt  är  också att  man på något  sätt  beskriver hur man förhåller sig till
relevant kanon:  canon compliant betyder att historien passar ihop med det som
sägs i källtexten, även om den kanske skildrar sådant som går utanför den.  AU,
eller alternative universe, beskrev tidigare att något i intrigen förändrats, t.ex. att
Luke istället för att förinta den första Dödsstjärnan anslöt sig till Imperiet, men
idag används oftast ordet canon divergence för sådana avvikelser, och alternative
universe  står  nu  för  att  välkända  karaktärer  placerats  i  en  annan  värld:  Bilbo
Baggins och Gandalf som elever på Hogwarts, eller som arbetare på ett kafé. Detta
hette förut crossover. Fix-it fic är ett fic där författaren aktivt rättar till saker denne
inte gillade i kanon, ofta ett olyckligt eller otillfredsställande slut. Många som inte
är särskilt bekanta med fanfiction hyser en föreställning om att just fix-it fic och
andra historier som tar vid där kanon slutar utgöra flertalet fic, men så är oftast
inte  fallet,  även om det  varierar  från fandom till  fandom.  Det är  vanligare att
omtolka och fylla ut kanon än att helt skriva om delar av den.

Publiceringsformer
Fanfiction publiceras idag nästan uteslutande digitalt,  vanligtvis  på författarens
blogg  och/eller  i  ett  arkiv.  De  tre  största  arkiven  idag  är  FanFiction.Net
(www.fanfiction.net),  Archive  of  Our  Own  (http://archiveofourown.org),  och
WattPad  (www.wattpad.com).  De  är  alla  multifandom,  och  både  AO3  och
WattPad stödjer  också publicering av egna originalverk;  i  FanFiction.Nets  fall
sker  detta  på  en systersajt  (https://www.fictionpress.com/).  En hel  del  fic,  och
framför  allt  ficlets,  publiceras  också på Tumblr,  som varken är  ett  arkiv  eller
dedikerat till fanfiction.

 31



FanFiction.Net
Fanfiction.Net är det äldsta av de tre arkiven och grundades redan 1998. Verken är
sorterade efter originalverkets mediekategori – bok, film, TV-serie, etc – med det
enskilda  originalverket,  t.ex.  Doctor  Who,  som  underkategori.  Fanfiction  som
bygger  på  verkliga  händelser  eller  personer  är  inte  tillåtna.  Författarna  väljer
rating, genre och karaktärer från en lista,  och beskriver sin berättelse i en kort
sammanfattning (se nedan). Läsarna kan lämna kommentarer, kallade reviews, och
även spara fic som favoriter,  eller  följa dem för  att  få en mejlnotifikation  när
historien  uppdateras.   På  sajten  finns  också  diskussionsforum  och  så  kallade
'communities' som består av listor över fic om särskilda teman som fansen själva
har  satt  ihop,  t.ex.  ”The  Time  Travelers'  Guild”  med  fokus  på  tidsresor.
FanFiction.Net finansieras av annonser (som dock går att blockera).

Figur 1. Screenshot från FanFiction.net. Via FanFiction.net > Movies > Star Wars får läsaren
fram en lista över alla Star Wars-fic som lagts upp så sajten, med de senast publicerade överst.
Inga egna taggar är tillåtna. 

WattPad
I betydligt högre utsträckning än Fanfiction.Net och AO3 positionerar sig WattPad
som ett plats att läsa och publicera originalverk på. Man har t.ex. tillgängliggjort
ett  stort  antal  e-böcker  från  Projekt  Gutenberg,  och  innehåll  sorteras  utifrån
konventionella  genrer  som 'fantasy',  'chiclit'  och  'adventure'.  I  praktiken  är  det
dock fanfiction, en av dessa genrekategorier, som lockar flest användare. Många
är i tonåren och WattPad har rykte om sig att ha en lägre medelålder än de andra
två arkiven. Fanfiction om band och artister är särskilt populära.

Författarna taggar fritt sitt material, och läsarna kan lämna kommentarer och
betygssätta  (vote)  historierna.  Till  skillnad  från  de  andra  två  arkiven  arbetar
WattPad mycket med grafiska element, och alla berättelser har en omslagsbild.
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Till  skillnad  från  de  andra  arkiven  kräver  WattPad  att  man  skapar  ett
användarkonto för att få tillgång till materialet. Som ny användare ombeds man
välja ett antal historier som verkar intressanta, och utifrån dessa och användarens
läshistorik lämnar sajten rekommendationer på andra verk. På förstasidan finns
också  ständigt  uppdaterade  listor  på  populära  verk  inom  de  kategorier  som
användaren brukar läsa, vilket gör att  sajten åtminstone till  utseendet påminner
mer om t.ex. GoodReads och virtuella bokhandlar än andra fanfictionarkiv. 

Figur 2. Screenshot från WattPad. Genrekategorierna har inga givna underkategorier, men med
hjälp  av  taggarna  kan  man  söka  sig  till  material  kring  t.ex.  en  särskild  fandom.  Ovanför
resultatlistan visas både relaterade och mer specifika taggar.

Archive Of Our Own
Archive  of  Our  Own,  vanligen  förkortat  AO3,  grundades  med  den  uttalade
ambitionen att förhindra att fans verk plötsligt försvann på grund av att enskilda
arkiv lades ned eller berättelserna censurerades av de företag som ägde sajten där
de publicerades (Jamison 2013:33). Man arbetar därför aktivt med att importera
mindre, ofta fandomspecifika, arkiv. Sajten stödjer inte bara text utan alla typer av
medier.  Verk  sorteras  primärt  på  fandom,  med  pairings  som  främsta
underkategori. De som lägger upp fanfiction kan tagga dem fritt, och alla taggar
fungerar  som sökbara hyperlänkar.  AO3,  som drivs  av frivilliga med hjälp  av
användarnas donationer, arbetar också med så kallade tag wranglers, som försöker
länka samman taggar som formulerats på olika sätt trots att de beskriver samma
sak,  t.ex.  h/c  och  hurt/comfort,  eller  'Magneto/Professor  X'  och  'Erik
Lehnsherr/Charles  Xavier'.  Med  hjälp  av  taggarna  och  många  filtrerings-
möjligheter är det lätt att skräddarsy sökresultat, och de flesta navigerar sajten via
sökfunktionen snarare än de mediakategorier som återfinns på förstasidan.  Det
avancerade taggningssystemet och läsvänliga gränssnittet har gjort AO3 till det i
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särklass  bäst  ansedda  fanfictionarkivet,  vilket  ibland  leder  till  att  framför  allt
akademiker  glömmer  bort  andra  stora  arkiv,  som  t.ex.  FanFiction.Net  och
WattPad. 

Läsarna  kan  lämna  kommentarer  och  kudos –  detsamma  som  en  gilla-
markering – och om de har en profil även skapa bokmärken och få notifikationer
när historier de följer uppdateras. Författarna kan även dedicera (gift) sina verk till
andra användare, som i exemplet nedan, där valancysnaith skriver sin historia för
RageSeptember.

Figur  3.  Screenshot  från Archive  of  Our Own.  AO3 är i  hög  utsträckning  organiserat  kring
pairings, och det är vanligt att man utifrån dessa kategorier etar efter material. Karaktärstaggar
är också vanligt,  liksom genretaggar som t.ex.  Hurt/Comfort.  Specifika aspekter av innehållet
taggas relativt ofta, både för att lyfta fram och varna, och författare 'pratar' ibland i taggarna.
Alla taggar är klickbara och tar läsaren till en lista över alla verk taggade med samma sak. Det
är inte ovanligt att man inom en fandom utvecklar särskilda och ofta återkommande taggar, som
t.ex. ”Erik logic is the best logic” i fallet X-Men. 

Tumblr
Den sociala mikrobloggplattformen Tumblr fungerar på samma sätt som Twitter,
med den skillnaden att användarna kan publicera vilken typ av material som helst;
bilder,  videos,  ljud, obegränsat långa texter,  etc. Som användare följer man de
bloggar som intresserar en, och vars poster då dyker upp i ens flöde (dash). Dessa
kan man sedan antingen gilla eller dela (reblog), och det mesta material som de
flesta bloggar lägger upp är delat material snarare än egenskapat. Plattformen är på
intet sätt avsedd för eller används bara av fans, men har ändå blivit den primära
samlingsplatsen för framför allt västerländsk fandom på senare år. 

Formatet  lämpar sig inte särskilt  väl  för längre fic,  även om också sådana
publiceras, men så kallade ficlets eller drabbles är vanliga. Dessa skrivs inte sällan
som svar på prompts, uppmaningar (från enskilda användare eller generella listor)
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att skapa något utifrån en mer eller mindre utvecklad idé, t.ex. 'Harry/Hermione,
snowday'. Det är också vanligt att användare postar länkar till  sina nya verk på
AO3.

På Tumblr finns inget index; allt innehåll ordnas och sorteras med hjälp av
användarnas egna taggar. Liksom på AO3 är pairings och ship-taggar centrala och
används  i  hög  utsträckning  för  att  beskriva  innehåll;  i  de  fall  då  det  inte  är
applicerbart  används  ofta  karaktärstaggar.  Taggarna  används  också  för  att
kommunicera uppskattning och åsikter när man delar andra användares material.
Det anses ofint att tagga negativa åsikter med det man har negativa åsikter om –
skriver  du  något  kritiskt  om  t.ex.  Hannigram  (pairing  Hannibal  Lecter/Will
Graham  från  TV-serien  Hannibal)  bör  du  undvika  att  tagga  det  'hannigram'
eftersom de som följer taggen allmänt kan antas vara Hannigram-fans som inte
vill  läsa  trista  saker  om  dem.  Även  om  detta  kan  väcka  frågor  rörande
filterbubblor och liknande är det en princip som generellt efterföljs.

Figur 4. Screenshot från Tumblr. En ficlet, eller drabble, skriven som svar på ett prompt från en
anonym användare och taggade med relevanta pairings och karaktärer. Inlägget kommer att dyka
upp  i  bloggarens  följares  flöde,  samt  i  de  fem första  taggarna  som använts  för  att  markera
innehållet.

Läsarna

Fanfictionläsare är en heterogen grupp, och bland dem återfinner vi högutbildade
och lågutbildade, alla yrkesgrupper, religioner, åldrar och nationaliteter. Men ett
har de flesta ändå gemensamt: en överväldigande majoritet av dem identifierar sig
som kvinnor (Brenner 2013:35).  Så gör även alla mina ficläsande informanter,
men bortsett från detta och det faktum att de alla är svenskar har de ganska lite
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gemensamt. Den yngsta är 13 år, den äldsta 39, och flertalet av dem är mellan 25-
35.  De  går  i  grundskolan  och  har  eget  företag  och  jobbar  som
psykiatrisjuksköterska och  kommunikatör. De har partners och barn och är bi och
hetero och asexuella. De läser fanfiction i flera timmar varje dag och någon gång i
veckan och mycket intensivt i perioder och sedan ingenting alls. De har en fandom
och flera. När de berättar om sig själva och sitt förhållande till fanfiction är det
mycket  som skiljer  dem åt,  men  också mycket  som förenar.  Det  finns  teman,
diskurser, som återkommer i många av intervjuerna, och nedan ägnar jag mig just
åt dessa, som tillsammans skapar en nyanserad och inte alltid samstämmig bild av
vad fanfiction är, vad det ger, och vad det skulle kunna vara på folkbiblioteket.
Kapitlet  avslutas  med ett  sammanfattande stycke där de diskurser som tas upp
under rubriken ”Att läsa fanfiction” sätts i relation till de läsdiskurser Catherine
Sheldrick Ross identifierat och som beskrevs i kapitel 4.

Vägar till fanfiction

Jag såg något där det stod Draco snedstreck Harry och jag tänkte vad är det här för något och
sedan var mitt liv förstört, på ett bra sätt. (Amina, intervju.)

Amina var sexton år då hon via den svenska Harry Potter-sajten Hogwarts.nu för
första  gången kom i  kontakt  med  fanfiction.  Efter  en  viss  tvekan  delade  hon
upptäckten med ett par nära vänner som till hennes förvåning och lättnad inte gav
uttryck för några fördömanden utan istället  blev lika besatta som hon. I början
läste  hon enbart  Harry Potter-fics  –  ”allt  annat  var  weird” – men  när  en vän
introducerade henne för TV-serien Supernatural började hon läsa i den fandomen
också. Nu beskriver hon sig som en ”fandom whore” och kan räkna upp ett stort
antal TV-serier, böcker och filmer om vilka hon har läst, och tidigare även skrivit,
fic.

Det  är  kanske  inte  helt  förvånande  att  det  är  vanligt  att  hitta  vägen  till
fanfiction via en källtext man tycker särskilt mycket om. Många, som t.ex. Signe
och  Liv,  stöter  oförhappandes  på  fenomenet  när  de  ägnar  sig  åt  andra
fandomrelaterade aktiviteter online. En del, som Hanna och Carin, hör talas om
fanfiction i andra media och letar sedan aktivt reda på det. Sofie skrev berättelser
om sina favoritkaraktärer lång innan hon hörde ordet 'fanfiction' och förstod att det
var något som även andra ägnade sig åt. I dessa fall föds intresset för fanfiction ur
ett intresse för källtexten, och så är det ofta – men inte alltid.

Emilia  läste  fanfiction långt innan hon räknade sig själv som ett  fan.  Hon
började med Star Trek, men läste sedan vitt och brett och ofta utan att alls känna
till  källtexten  som de  fic  hon  konsumerade  baserades  på.  Fastande  för  något
särskilt  gjorde  hon  inte  förrän  hon  stötte  på  en  crossover  mellan  Buffy  the
Vampire Slayer och pojkbandet *NSYNC; då blev hon besatt, och började skriva
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själv. Siri introducerades av sin storebror till fandom i största allmänhet, och var
väl  bekant  med  fanfiction  som  fenomen  när  hennes  eget  intresse,  ivrigt
uppmuntrat av redan frälsta föräldrar, för Harry Potter tog fart.

Det är inte heller alla som omedelbart tilltalas av konceptet; både Carin och
Rania berättar att de initialt tyckte att det kändes mycket märkligt att någon annan
än  originalupphovsmännen  skulle  skriva  historier  om de  älskade  karaktärerna.
Rania hade dessutom hört talas om fanfiction tidigare, och var tveksam till att läsa
något  som  hon  föreställde  sig  skulle  vara  illa  skrivet  och  författat  av  en
sjuttonåring. Men trots att ”det kändes jättekonstigt i början” (Rania, intervju) så
kunde hon inte sluta att läsa, och har nu gjort det kontinuerligt i två år. Hon läser
och skriver  bara om  Sherlock,  som är  hennes  första  och hittills  enda fandom.
Annars är det vanligt att  en fandom leder till  en annan, och de flesta av mina
informanter nämner ett antal olika verk de har intresserat sig för under årens gång.
Detta  underlättas  delvis  av  gränssnittet  på  Tumblr,  där  det  varierade  flödet
exponerar den enskilde användaren för nytt material. Det förekommer också att
man upptäcker nytt när en ficförfattare man uppskattar byter eller redan har skrivit
om ett annat fandom; då kan man ofta tänka sig att läsa detta trots att man inte är
ett fan av källtexten.

Att undersöka vad en ficförfattare har skrivit förutom det första fic av dem
man hittar är generellt ett vanligt sätt att finna nya historier att läsa. I övrigt arbetar
mina informanter, som alla föredrar AO3 framför andra arkiv, mycket med taggar
och filtreringar:

Jag går  in och sorterar  först  på ship.  Sen på åldersgräns.  Sen ofta  på verk som redan är
färdiga. Sen beroende på humör kryssar jag i en eller flera additional tags jag vill ha.

Ofta ramlar  jag annars  bara  på  en fic  utifrån tips eller  kanske att  jag läst  från samma
författare tidigare och vet att den är bra… Och då kollar jag bara på taggsen och ser om det
verkar spännande. (Sara, mejlintervju.)

En del  av  mina  informanter  konsulterar  också  så  kallade rec  lists,  listor  med
rekommendationer som ofta är sorterade på teman, eller får förslag av sina vänner.
Rania brukar aktivt  be om tips  via  Tumblr  när hon hittar  någon ny aspekt  av
Sherlock hon vill läsa mer om. Det förekommer också att informanterna söker fic
via Google, eller hittar dem via andra sociala plattformar, som t.ex. Twitter eller
Facebook, men detta är mindre vanligt. 

Att läsa fanfiction
Det  finns  inte  en anledning  till  att  läsa  fanfiction;  vad  läsningen,  och  i
förekommande fall författandet, fyller för funktion(er) för den enskilde individen
varierar från person till  person, och ibland också från tillfälle  till  tillfälle,  från
fandom till fandom, från fic till fic. Utifrån vad mina informanter har berättat för
mig har jag identifierat och namngett fyra diskurser (överordnade teman, nedan
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angivna som underrubriker),  som var  och en rymmer  underordnade teman  (de
ursprungliga kategorierna som användes  i  kodningen,  nedan angivna i  kursiv).
Dessa utvecklas nedan.

För njutnings skull
Hanna tycker vid vår intervju att det är svårt att entydigt definiera fanfiction, men
beskriver det ändå som:

Ett sätt att få ut så mycket som möjligt av saker jag tycker väldigt mycket om, vare sig det är
tv-serier, böcker eller filmer eller musikband. Ett sätt att expandera runt det universat man gått
in väldigt mycket i, så att man slipper det här jobbigt avskedet när det är slut. Man kan ju se
om den, men man vill ju ha mer, jag vill fortsätta gå ner mig totalt. (Hanna, intervju.)

Fanfiction som ett sätt att undvika avskedets plåga och få tillgång till  mer av det
man älskar återkommer i många av mina informanters beskrivningar. Sara vill se
mer av karaktärerna hon gillar och Carin tappar intresset för de mesta annat när
hon får upp ögonen för en ny fiktiv värld; Signe hade inte fått nog av Sherlock när
serien tog slut utan började googla, och Siri läser för att lindra sorgen när serier är
över. ”Fic finns det alltid mer av”,  förklarar Amina.  ”Det är som en drog!”

Att  man  vill  dröja  kvar  i  det  fiktiva  universumet  betyder  inte  att  man
nödvändigtvis vill läsa fic som tar vid där källtexten slutar, eller som troget följer
kanon. Signe berättar att hon visserligen vill ”få mer men också att få alternativa
berättelser av hur historien går” och Liv tycker att det är lika intressant att läsa om
sina favoritkaraktärer i ett alternativt universum som i ursprungskontexten. Vera
”vill även kunna läsa om personer som ofta inte är med mycket i boken men som
fandomen har byggt mycket kring”. 

För de flesta fungerar fanfiction också som avkoppling. Det är något att göra
på pendeltåget, när man ska sova eller när man ligger kvar i sängen en ledig dag;
när man behöver varva ner eller när man ”inte orkar tänka”, som Amina uttrycker
det. Numera läser hon fic när hon ”vill ha något trevligt, något mysigt”, men så
har det inte alltid varit: ”Tror inte det var så mycket avslappning när jag var liten,
det var så intensivt, man levde sig in i det. Nu måste jag läsa för att kunna somna,
alla de här hemska vuxenanledningarna.” 

En del av mina informanter talar också om fanfiction som en välkommen flykt
från verkligheten. För Rania kan det verka som en distraktion när hon är uttråkad,
Carin  hänger  sig  åt  en  fiktiv  värld  som  ”duger  bättre  än  den  vanliga”,  och
sextonåriga Sofie läser och skriver ofta mer fanfiction när hon upplever resten av
livet  som extra  jobbigt  eller  ensamt.  Sara  berättar  om hur  historierna  bringar
henne  ”en  glädje  i  vardagen  som  i  stort  sett  inget  annat  lyckas  med”.  Vera
beskriver  både  vanliga  böcker  och  fanfiction  som  verklighetsflykt,  men  hon
”känner aldrig samma drag mot vanliga böcker som mot fanfiction. Det är som om
vanliga böcker bara finns där för att fylla tiden men fanfiction finns för att förgylla
tiden.”
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Rörande  den  generella  stilistiska  nivån  och  hantverksmässiga  kvalitén  på
fanfiction  råder det  mycket  delade meningar  bland mina informanter,  vilket  vi
återkommer till längre ned, men åtminstone några av dem lyfter fram fanfiction
som god litteratur värd att uppskatta i egen rätt. Både Sara, Tina och Liv menar att
fic ofta är minst lika bra eller bättre än professionellt publicerad fiktion, och flera
andra framhåller att det inte sällan rör sig om verk av hög kvalité. Malin beklagar
å andra sidan att ”man måste vada genom en massa dåligt skriven fic för att hitta
fantastiska guldkorn” och Jenny noterar att man inte kan ha samma krav på en
ficförfattare som på en professionell. Signe intar ett slags mellanposition då hon
konstaterar att ”det finns faktiskt böcker av ganska dålig kvalitet med, men kanske
inte lika ofta”.

Som social aktivitet
Det finns flera olika sätt att socialisera kring fandom och fanfiction. För Raina är
gemenskapen med andra fans central och en av de stora anledningar till att hon
fortsatt  att  läsa och skriva  fanfiction.  Hon tycker  om att  engagera sig  i  långa
diskussioner online, och har lärt känna ett antal nya vänner genom sitt intresse.
Det är en erfarenhet som undertecknad och  många andra delar, men som är långt
ifrån  universell.  Visserligen  lyfter  Jenny  och  Emilia  fram  den  kollaborativa
aspekten av att skriva fic, eftersom man både kan samarbeta med andra och få
snabb feedback från läsare, men Amina och Hanna konstaterar å andra sidan att de
är dåliga på lämna sådan feedback. Detta är också ett vanligt klagomål bland de
som skriver:  folk är  för  dåliga på att  visa  uppskattning genom att  t.ex.  lämna
kommentarer. Amina umgås ändå mycket med andra fans, men det rör sig i de
flesta fall  om 'vanliga' vänner som råkar ha sammanfallande intressen, inte om
sådana hon har lärt känna genom fandom. Detsamma gäller Siri, Sofie och Liv.

Flera av de informanter som inte har någon större kontakt med andra fans
uttrycker en önskan om att få det. Malin beskriver glädjen då hon efter många år
till slut lärde känna någon IRL och i sin egen ålder som tyckte lika mycket om
Sherlock som hon själv. Hanna skulle gärna uppleva samma sak, men berättar att
hon inte riktigt hittat rätt forum, inte riktigt vet hur man gör, och dessutom har hon
som småbarnsföräldrar begränsat med tid. Men visst vore det kul – en dag.

Parallellt med önskan att få kontakt med andra fans löper en viss ovilja att
öppet skylta med intresset för fanfiction. Sextonåriga Sofie förklarar att hon skulle
tycka det vore fruktansvärt pinsamt om hennes icke-nördiga vänner fick reda på
vad hon brukade läsa, och flera andra vittnar om att de åtminstone tidigare snudd
på skämdes för att de konsumerade fic, vilket delvis har att göra med de vanligt
förekommande sexuella inslagen i berättelserna. Numera motiverar dock de flesta
sin eventuella tystnad med att så få utomstående känner till fenomenet, och att det
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därför vore svårt att förklara för dem vad man sysslade med. Andra, som Sara och
Liv,  tar  glatt  tillfället  i  akt  närhelst  det  bjuds,  och  diskuterar  fenomenet  både
vänner och kollegor.

I relation till källmaterialet
Som noterat i forskningsöversikten har många tidigare studier av fans fokuserat på
hur  de  relaterar  till  den  älskade  källtexten.  När  fans  själva  talar  om  saken
framträder en komplex bild där kärleken till  grundmaterialet ibland kombineras
med  djup  frustration.  Båda  dessa  känslor,  och  än  flera,  kan  få  sitt  uttryck  i
fanfiction, där kanon både kompletteras, korrigeras och kompenseras för.

Det gör det möjligt att lära känna fiktiva karaktärer från det visuella mediet film/tv på djupet,
vad  som händer  på  insidan,  och  prova  alternativa  tolkningar  av  karaktärerna.  Man  kan
använda välkända karaktärer för att utforska andra teman som författaren är intresserad av.
(Tina, mejlintervju.)

Att  utveckla  det  som  presenteras  i  källtexten,  berätta  historien  från  andra
perspektiv,  och  fylla  narrativa  luckor  är  olika  sätt  att  komplettera  ett  verk.  I
fanfiction kan man svara på de frågor som texten väcker hos läsaren, och också
erbjuda hen 'mer av det hen älskar'. Malin beskriver det som ”att få 'veta' saker om
karaktärer som inte visas i serier eller filmer, få 'veta' vad som kunde ha hänt/eller
hände innan vi fått se det på skärmen”. Att detta inte berättats i själva källtexten
behöver inte ses som ett problem i sig och faktum är att en text som av läsaren
upplevs  som komplett  sällan  ger upphov till  fanfiction.  Amina läser  sällan  fic
baserat  på  litteratur,  eftersom  hon  ofta  upplever  att  en  bra  bok  är  väldigt
uttömmande, och Signe har aldrig intresserat sig för Buffy the Vampire Slayer-fic,
trots att hon tycker mycket om TV-serien: den är helt enkelt nog i sig. 

Ibland kan dock de utelämnade perspektiven och scenerna upplevas som en
brist,  och  de  som konsumerar  fic  kan då  sägas  försöka  kompensera för  dessa
brister.  Vera  berättar  att  hon  gärna  läser  fanfiction  när  källtexten  ”slutar  på
cliffhangers eller om vissa saker inte har blivit helt utvecklade. […] Jag vill även
kunna läsa om personer som ofta inte är med mycket i boken men som fandomen
har byggt mycket kring”. Detta kan i och för sig också ses som ett exempel på att
komplettera  källtexten,  och  det  finns  inga  vattentäta  skott  mellan  de  olika
förhållningssätten;  de överlappar och går in i  varandra, och handlar främst  om
nyansskillnader i hur man ser på de hål man i ficet täpper till. I den terminologi
jag utvecklat  här  definierar  jag  komplettera  som att  bygga vidare på vad som
uppfattas som en i  sig fullödig text,  att  kompensera som att  fylla  i  beklagliga
luckor eller bidra med saknade perspektiv, och – slutligen – att korrigera som att
omarbeta existerande kanon på ett sätt som avser att rätta till sådant man upplever
som felaktig i källtexten5: 

5 Att skriva en AU där alla är drakar behöver – och är oftast – inte en korrigering eftersom författaren nog
sällan tänker sig att källtexten hade gjort sig bättre på detta sätt, utan istället vill utforska hur karaktärerna
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Jag tror jag läser fanfiction för jag ser något i serien/filmen/boken som jag antigen vill ska
utforskas mer t.ex. ett förhållande som kanske inte explicit är canon men som jag tycker bör
vara canon. T.ex. om det finns en bra kemi mellan skådespelarna som bör utnyttjas bättre.
(Liv, mejlintervju.) 

Jag läser fanfiction eftersom det är ett sätt att ut mer av den media jag förbrukar. En tv-serie
eller film kan få bättre slut, karaktärer kan utnyttjas på ett bättre sätt än i originalet, relationer
som inte finns i kanon kan byggas upp i ett nytt universum osv. Dessutom tycker jag om
fanfiction eftersom det är överlag en bättre representation av lgbtq-communityn än vad som
framställs i mer traditionella format. (Jenny, mejlintervju)

Tove går så pass långt i sin kritik att hon nästan helt och hållet avvisar källtexten i
vissa fall: 

Teen Wolf är spännande för att TV-serien är usel – eller första säsongen är bra sedan spårar
det – men fanfiction är jättebra. De har några av de bästa fanfiction, så jag har helt släppt att
titta på serien. De har en så himla kreativ och engagerad fandom som totalt sopar mattan med
de som skriver tv-serien. (Tove, intervju.)

Detta är ett av flera exempel på hur fanfictionläsande inte alltid motiveras av en
stark kärlek till  källtexten,  något vi  redan sett  när fans beskriver hur de ibland
följer  en författare  vidare till  ett  annat  fandom de kanske inte  alls  känner till.
Liksom Tove fortsätter Hanna och Jenny att läsa fic om TV-serier de inte längre
följer, och Signe tycker ”nästan att en del fanfiction har en story som tilltalar mig
mer än själva serien”. Ibland är det intresset för en fandom som väcker intresse för
källtexten,  som  när  Amina  upptäckte  den  amerikanska  TV-serien  Oz genom
fanfiction.

På samma sätt  som en svag känsla för källtexten inte  behöver leda till  ett
ointresse för fanfiction som grundar sig på den så leder inte en stark kärlek till
materialet  automatiskt  till  ett  intresse  för  fanfiction,  även för  den  som annars
uppskattar fenomenet. Malin beskriver originaltrilogin av Star Wars som ”helig”
och berättar att hon inte velat ”besudla” den med fanfiction. Carin, vars initiala
motvilja till fanfiction har nämnts ovan, har fortfarande svårt för att läsa fic som är
skrivna i jag-form. Det är att ta sig lite för stora friheter att så att säga tala direkt
för karaktären om man inte är originalförfattaren, tycker hon. 

Istället för annan litteratur
Med ett par undantag uppgav alla informanter att de läser mindre professionellt
publicerad litteratur sedan de började läsa fanfiction. För vissa är detta ett aktivt
val,  för  andra  har  det  mest  råkat  bli  så,  och anledningarna till  att  man  väljer
fanfiction framför annan litteratur skiftar.

Många av mina informanter framhåller att fanfiction ofta är  mer lättläst än
vanliga romaner eftersom man oftast redan är bekant med det fiktiva universumet:

hade tett sig som drakar. 
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När man läser en bok börjar man vanligtvis från noll och så har man nya karaktärer som man
ska lära känna; det är så mycket lättare när man redan känner dem. (Carin, intervju.)

Det bekväma och trygga i att inte ständigt behöva lära känna nya karaktärer och
världar återkommer i nästan alla intervjuer. När man ”redan har världen i ryggen”,
som Tove uttrycker det, behöver man inte lägga tid på tråkig etablering utan kan
”gå direkt på det göttiga”. 

Det  är  också  enklare  att  hitta  till  det  'göttiga'.  Fanfiction  upplevs  som
lättillgängligt: oändliga mängder text finns bara ett par tangentklick bort, och med
hjälp av taggar, filtreringar och rec lists kan man ofta finna exakt vad man vill
läsa, när man vill läsa det. 

Inom fanfiction kan jag läsa PRECIS vad jag vill. Jag kan söka efter mitt egna recept med alla
möjliga konstiga ingredienser och kommer med all säkerhet hitta det. Sådant finns oftast inte
publicerat i böcker. Dessutom i böcker vet man inte vad man får på samma sätt som i fanfics,
där det  ofta listas upp både warnings och kinks och så vidare.  I fanfic-världen kan jag få
precis vad jag vill ha, när jag vill ha det. Enkelt och bra. Inga krusiduller. (Sara, mejlintervju.)

Vanlig skönlitteratur... jag kan bli galen när jag går runt här i biblioteket och så är jag sugen
på någonting speciellt som jag inte riktigt kan definiera men 'nu vill jag ha något på det här
humöret' eller något som är jättetungt eller jätteledsamt och så går man i hyllan och undrar
vart man ska hitta det. (Tove, intervju.)

Det exakta innehållet är inte bara lättare att identifiera än i konventionell media,
utan  kan  också  stämma  bättre  överens  med  läsarens  önskningar.  Fanfiction
handlar ofta om relationer, av alla de slag och ofta porträtterade på ett sätt som
sällan beredes plats i mainstream-media. Amina sticker inte under stol med att hon
delvis  läser  erotisk  fanfiction  för  att  hon är  ”kinda  horny”,  men  ser  också  att
fanfiction fungerar som ett sätt att belysa förhållanden från alla håll:

Det är det jag tycker är fantastiskt, du har de här långa verken, även de med längre rating, där
det inte är som i film där det bara fadear iväg när det blir erotiskt. Allting som är intimt får
inte plats i en film, och de filmer där det är med är oftast ganska tunga, inte lättsamma. Det är
som en utredning av intimitet i sin helhet, inte bara den här glättiga romcom... Det finns en
uppsjö av fics som också handlar om att ha filmkvällar och jag tror att det fyller ett behov av
en hel komplett bild av någon annans liv, då ingår sex, då ingår allting. Det är något jag
verkligen tycker. Och så finns det ju fic som är bara porr, men det är ju internet. (Amina,
intervju.)

Hanna menar att fanfiction har sin egen logik med sina egna troper, och att det
känslomässiga och svulstiga som hon vill ha ses inte som något dåligt eller fult.
Att  fic  ofta  handlar  om icke-heterosexuella  par  och  alternativa  relationer  lyfts
också fram som ett positivt korrektiv till 'vanlig' media. Liv är ”så sjukt less att
läsa baksidestexter på böcker där det ALLTID är ett straight pairing” och Tove är
också  kritisk  till  heteronormativ  etablerad  litteratur  som  ger  alldeles  för  lite
utrymme till det hon tycker är spännande, nämligen relationer. 
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Jag tycker det är jättespännande hur folk blir vänner, blir förälskade, blir fiender, blir vänner
igen, hatar varandra, älskar varandra, det finns så himla mycket kring relationer som inte får
plats i etablerad fiktion. (Tove, intervju.)

En överväldigande majoritet av mina informanter identifierar sig som något annat
än heterosexuella, och det ligger därför nära till hands att anta att de söker någon
att identifiera sig med i sina alternativa berättelser om närhet. I mitt material finns
det dock litet stöd för en sådan tolkning; av de jag har intervjuat är det endast
Sofie som på något sätt pratar om att själv ta plats i det fiktiva universumet, och
då främst när hon skriver egna fic. Generellt konsumerar också de flesta av mina
informanter främst fic om förhållanden mellan två män snarare än förhållanden
som speglar det egna könet och läggningen. Hellre än att kunna identifiera sig med
karaktärerna tycks de söka en bättre och mer rättvisande representation av världen
och alla komplexa relationer som ryms däri.

Trots de många upplevda fördelarna med fic så ses det ensidiga läsandet av
det inte som något odelat positivt, och flera informanter beklagar att de numera
läser färre böcker. Den konventionella litteraturen ses – ovanstående resonemang
om heteronormativitet och bristande beskrivningar av relationer till  trots – som
mer varierad än fanfiction,  och särskilt  de som läser för att  lära sig saker kan
sakna den variationen. 

Det tror jag är risken med fanfiction, du får exakt samma sak hela tiden och det är väldigt
bekvämt och väldigt trevligt, och så slutar du förkovra dig. Jag tror att det är jättefarligt att
sluta upptäcka nya  saker  och så blir  man mindre öppen mot omvärlden.  Jag tror  inte att
fanfiction kan bidra till att man tar in nytt hela tiden. (Amina, intervju.)

Raina konstaterar att det finns ”en annan typ av bredd i annan litteratur”, samtidigt
som hon är en av dem som tydligast framhåller allt man kan lära av fanfiction.
Hon menar  att  den  välbekanta  miljön  och karaktärerna  i  fic  kan  bidra  till  att
läsaren känner sig trygg att utforska nya områden och intressen. Tina och Liv ger
uttryck för samma tanke, och Sara pekar på att fanfictionläsningen kan fungera
som ett sätt  att  möta nya fenomen och förhållanden när man 'följer' spännande
taggar  till nya fandoms, och spännande pairings till nya taggar.

Den ambivalens som präglar funderingarna kring hur mycket och vad man kan
lära  sig  av  att  läsa  fanfiction  återkommer  i  diskussionen  kring  hur  relationen
mellan fanfiction och traditionellt publicerade fiktion egentligen ser ut. Flera av
mina informanter menar att det kvalitets-, funktions- och värdemässigt inte finns
några  relevanta  skillnader,  medan  andra  –  som vi  sett  ovan –  framhåller  den
vanliga  fiktionens  bredd  och  vikt  för  språkutvecklingen,  och  ser  de  två
litteraturformerna som skilda och svarande mot olika behov. Men även om de
flesta läser fanfiction på bekostnad av annan litteratur så uttrycker ingen av dem
någon tro eller önskan om att fansens berättelser skall ersätta böcker. ”Det är två
olika saker och bra att båda finns”, säger Tove, och Sara skriver: ”Jag tror absolut
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inte det kommer ersätta vanliga böcker i och med att fanfics ändå baserar sig på
andra verk. Och folk kommer alltid skriva nya saker osv.”

På biblioteket

Jag vet faktiskt inte riktigt hur [biblioteken ska jobba med fanfiction], om jag ska vara ärlig,
men det är ändå en toppenidé. (Sara, mejlintervju.)

Generellt  ställer  sig  de  fanfictionläsare  jag  har  intervjuat  positiva  till  att
biblioteken på olika sätt tar upp och ägnar sig åt fanfiction, som ett sätt att både
attrahera en större publik och introducera nya läsare för denna typ av litteratur.
Dock konstaterar de flesta att de aldrig reflekterat över möjligheten innan jag tog
upp den, och en del har svårt att föreställa sig hur biblioteken skulle kunna jobba
med  detta.  De  aktiviteter  som  ändå  föreslås  är  läsecirklar,  skrivcirklar,
diskussionskvällar,  temakvällar,  konvent,  föreläsningar,  ficrekommendationer
baserade på vilken typ av böcker låntagaren tycker om, surfplatta att läsa fic på,
och  utskrivna  fanfic  för  den  som  föredrar  pappersformatet.  Tina  menar  att
fanfiction skulle kunna fungera som en ingång till fankulturer rent generellt, och
att  man  utifrån  dessa  skulle  kunna  organisera  närmast  oändligt  många  olika
aktiviteter, från cosplay-worshops till boktipslistor om cinematografi. 

Möjligheten att få träffa andra fans lyfts särskilt fram som en tilltalande tanke
av t.ex. Carin och Hanna, och Raina tror att det skulle kunna bidra till gemenskap
och en delad glädje i skapandet. Dock noterar hon att fanfiction kan vara ett alltför
brett fenomen för att fungera samlande; om aktiviteter skall kunna locka folk bör
de nischas och handla om specifika fandom eller teman. Ett par andra informanter
är inne på samma spår; Siri föreställer sig en ”Destiel support group, där alla satt
och diskuterade Destiel och sedan delade favoritfanfiction med varandra”. 

Som potentiellt  problem ses  främst  tillgängliggörande av explicit  material,
särskilt till unga. I ett resonemang som  återkommer hos många av de intervjuade
funderar Tina kring hur biblioteken skall hantera sådant material:

Jag  har  dålig  koll  på  hur  biblioteken  gör  avgränsningar,  speciellt  när  det  gäller  explicit
material,  så  jag  bara  gissar  att  en  del  innehåll  kan  falla  bort,  om det  ska  presenteras  i
biblioteksmiljö.  Risken  är  väl  snarast  i  så  fall  moralpanik,  om det  kommer  ut  att  unga
människor kan få tag i explicit material på just biblioteken. På AO3 finns det ju föredömliga
varningar eller taggar, men det lägger ju också stort ansvar på läsaren att själv sortera bort
obehagligheter,  eller sånt som man själv inte är mogen för. Samtidigt tycker jag att det är
möjligheten att skriva om svåra teman som gör fan fiction-världen så rik, men då är jag ju
också högst vuxen och kapabel att göra dessa avgränsningar för mig själv. Är generellt inte
för censur men är osäker på om jag skulle resonera annorlunda om jag själv eller mina barn
var närmare tonåren. (Tina, mejlintervju.) 

De faktiska tonåringar jag intervjuat tror också att man bör vara försiktigt med
vilka  fic  man  lyfter  fram,  men  inte  för  sin  egen  skull,  utan  snarare  för  den
lättchockade allmänhetens, och för de som skulle anse att fanfiction svärtar ned en

 44



boks goda rykte. Hellre än att utsättas för något olämpligt oroar sig Sofie för att
någon av hennes  vänner  skulle  få reda på vilket  olämpligt  material  hon redan
ägnar sig åt. 

Även om majoriteten av informanterna ställer  sig positiva till  fanfiction på
folkbibliotek, ovanstående invändningar till trots, så uttrycker ett par av dem en
mer skeptisk syn på saken. Jenny tror att det finns risk att läsarna skulle kunna
känna sig utpekade och/eller gjorda till åtlöje:

Det jag tycker (och har alltid tyckt) är bra med fanfiction är att det finns en total avsaknad av
strukturer  i  skrivandet  och läsandet.  Fandom ligger  i  en bubbla,  och den bubblan bygger
mycket på anonymitet. Att ta upp fanfiction publikt kan eventuellt skada den och få negativa
effekter. Ett exempel på liknande skeenden är när fanart tas upp på t.ex. talk shows och blir
häcklad av publik och programledare, knappast något som uppmuntrar människor att skapa
gratis content för fandoms. (Jenny, mejlintervju.)

Tove, å sin sida,  har svårt  att  se vad biblioteken skulle  kunna bidra med som
fanfictionläsarna  inte redan ordnar själva, och utan att genom etablissemangets
disciplinering  underminera  ”allt  som  är  roligt  med  det”.  Hon  framhåller  att
fanfiction är en gräsrotsrörelse som drivs av den enskilda individens intresse, och
att ovanifrån pålagda order om att skriva en särskild sorts fanfiction motverkar
fenomenets yttersta drivkraft. I en vidare diskussion kring detta framkommer det
att hon främst har tänkt på aktiviteter i termer av skrivövningar och workshops,
och ställer sig mer positiv till andra typer av evenemang. Viktigt är dock att det
genomförs på ett bra och initierat sätt, vilket är en synpunkt som även andra ger
uttryck för. 

Slutsatser
Fanfictionläsare är en brokig skara individer med en brokig uppsättning tankar och
åsikter. Även om kärleken till en källtext ofta är vad som inspirerar dem att läsa
fanfiction så är det långt ifrån den enda anledningen; fanfiction kan också vara
socialt,  lärorikt,  en  avslappnande  verklighetsflykt,  och  bättre  tillfredsställa
allmänna önskningar rörande teman och representation. Samtidigt interagerar inte
alla som läser fanfiction med andra fans, och fanfiction kan uppfattas som ensidigt
och mindre allmänbildande än annan litteratur.  Här kan man ana stråk av den
diskurs  som  Catherine  Sheldrick  Ross  (2009:639)  kallar  för  ”the  purposive
reader”,  där det är  lärandet  och den kontinuerliga allmänbildningen som står i
centrum. Utifrån en sådan tanke kan konsumtionen av fanfiction ses som mindre
lämplig, även om en del informanter också framhåller att man genom fanfiction
får möta perspektiv man annars inte skulle ha stött på, och att det på så sätt också
blir ett tillfälle till lärande. Läsarna uppfattar att relationer och intimitet skildras på
ett  mer  varierat  och ingående sätt  än  i  professionellt  publicerad litteratur,  och
möjligen kan man här se spår av en inverterad variant av ”a blueprint for living” –
den goda berättelsen skall vara en om inte modell för så åtminstone spegling av
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hela  verkligheten  och  de  mänskliga  relationernas  fullständiga,  motsägelsefulla
väv. 

De som läser  fanfiction  kan ha en kärleksfull  och/eller  kritisk  relation  till
källmaterialet, eller ingen relation alls. De kan se det som god litteratur i egen rätt,
eller som fiktion i samma (suspekta) klass som Harlequin-romaner. Här finns en
spänning mellan synen på läsaren – sig själv – som å ena sidan en ”poacher” (Ross
2009:647)  som  aktivt  skapar  sin  egen  mening  och  bygger  vidare  på  den
existerande historien  (d.v.s.  källtexten)  och å  andra sidan någon som lite  slött
väljer det som ger lättillgänglig och omedelbar tillfredsställelse (genom fanfiction)
ungefär på det sätt som man föreställer sig i den diskurs Ross (2009:640) kallar
för ”only the best”. 

Oavsett vilket så fortsätter de läsa – och många av dem skulle gärna se att den
typen av läsning bereddes plats  på folkbiblioteken.  Här och var har försök till
sådant  också gjorts,  och i  nästa  kapitel  ägnar  jag mig  åt  hur  man på svenska
folkbibliotek har jobbat med fanfiction, och hur bibliotekarier ser på fenomenet.
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6. Fanfiction, bibliotek och bibliotekarier

Fanfiction var länge en relativt välbevarad hemlighet som man inte gärna talade
om med utomstående. Idag ser det åtminstone delvis annorlunda ut, och även om
långt ifrån alla är bekanta med begreppet så har det fått en spridning långt bortom
fandom. Så också till  biblioteken: en överväldigande majoritet av de tillfrågade
bibliotekarier  sade sig veta  vad fanfiction  är.  Betydligt  färre  uppgav att  de på
något  sätt  har  arbetat  med  det,  men  min  kartläggning  (som  visserligen  är
översiktlig  snarare  än  heltäckande)  visar  att  det  ändå  har  genomförts  en  del
aktiviteter relaterad till fanfiction på svenska folkbibliotek. Nedan beskriver jag
kort dessa, och övergår sedan till att redogöra för den syn på fanfiction som de
intervjuade bibliotekarierna har gett uttryck för. Inledningsvis dock några ord om
bibliotekets uppdrag, eftersom fanfictions vara eller icke-vara på biblioteken i viss
mån beror på hur man tolkar detta uppdrag:

Bibliotekets uppdrag

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset
för  bildning,  upplysning,  utbildning  och  forskning  samt  kulturell  verksamhet  i  övrigt.
(Bibliotekslagen 2013:801)

Särskilt  för  folkbiblioteken  är  förutom  ovanstående  att  de  bland  annat  skall
”särskilt främja läsning och tillgång till  litteratur” (7 §), främja barn och ungas
”språkutveckling  och  stimulera  till  läsning,  bland  annat  genom  att  erbjuda
litteratur  utifrån deras  behov och förutsättningar” (8 §),  och låta  ”allmänheten
avgiftsfritt  få låna eller  på annat sätt  få tillgång till  litteratur under en viss tid
oavsett publiceringsform” (9 §). Vidare ska ”folkbibliotekens utbud av medier och
tjänster präglas av allsidighet och kvalitet” (6 §). 

Varje kommun har sedan att utifrån dessa bestämmelser formulera, anta och
implementera  en  biblioteksplan.  Den  kan  därför  skilja  sig  från  kommun  till
kommun, och som t.ex. Hedemark och Börjesson (2014) har visat på kan det vara
komplicerat  att  utforma en konkret  och entydig plan utifrån dessa föreskrifter.
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Exakt hur bibliotekets uppdrag skall förstås och genomföras i dagens samhälle är
därför  inte  en  gång  för  alla  givet,  vilket  leder  till  många  diskussioner  och
förhandlingar  om  detsamma  (Hedemark  2011:33).  Ingen  av  mina  informanter
refererar  direkt  till  lagtexten,  men  förmedlar  ändå  sin  syn på  vad bibliotekets
uppdrag innefattar när de motiverar varför, eller varför inte, fanfiction hör hemma
på biblioteken. 

Fanfiction på svenska folkbibliotek: en översikt

Som ovan noterats ska nedanstående inte ses som en fullständig kartläggning av
alla  de  aktiviteter  relaterade  till  fanfiction  som  har  genomförts  på  svenska
folkbibliotek – för något sådant hade en betydligt mer omfattande studie krävts –
men den ger ändå en överblick av hur man på olika sätt har arbetat med fanfiction.
De olika  aktiviteterna  har  tematiserats  utifrån  typ  av  aktivitet  det  rör  sig  om:
workshops och skrivarövningar, tävlingar, information och tips till  användarna,
samt  för  bibliotekarier.  Jag  tar  också upp ett  par  exempel  som inte  anordnats
direkt av ett folkbibliotek men ändå har anknytning till biblioteksväsendet. 

Skrivarverkstäder och workshops
De vanligast  förekommande aktiviteterna  är sådana som på ett  eller  annat  sätt
fokuserar på produktionen av fanfiction, det vill säga på skrivandet. 

Sommarlovet 2015 ordnade Nynäshamns bibliotek ett så kallat bibliotekskollo
för barn 11–15 år. Temat var då fantasy och fanfiction, och bland mycket annat
fick de närvarande barnen i uppdrag att skriva en egen berättelse med baserad på
Mårten  Melins  Monsterskolan.  På  bloggen  Bibliotekskollo
(http://bibliotekskollo.blogspot.se)  kan  den  intresserade  läsa  de  dagliga
rapporterna från kollot, och där framgår att man även 2016 bjöd in till en liknande
aktivitet, då med boken  Stormvinge av Oskar Källner som utgångspunkt. Också
denna gång författades fanfiction.

Liksom Nynäshamnsbiblioteken valde man i Askim att utgå från ett specifikt
verk när man 2014 höll en endagskurs i fanfictionberättande som en del av det
Harry Potter-tema som flera bibliotek i kommunen arbetade med under höstlovet.
Utifrån  premissen  att  Harry  Potter  rest  till  Askim  för  att  besöka  sin  okända
svenska kusin fick barnen gemensamt spåna fram en fortsättning, och uppmanades
även att fundera kring andra möjliga premisser för en egen berättelse. 11 barn 7–
10 år deltog i  aktiviteten,  som enligt ett  blogginlägg (Elin  2014) präglades av
lekfullhet och dramatik: föreläsningen om Harry Potter och fanfiction hölls av en
praktikant  som utklädd till  häxa  framställde  sig själv  som en tidigare elev på
Hogwarts.  Premissen  som  barnen  fick  arbeta  vidare  ifrån  anlände  som  ett
brådskande brev från Trolldomsministeriet. 
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Att låta deltagarna skriva vidare utifrån specifika uppslag var tanken också när
Gränbybiblioteket i Uppsala i samarbete med Valsätraskolan lät en hel sjätteklass
arbeta  med  fanfiction  under  höstterminen  2015.  Man  arbetade  med  fyra  olika
böcker och den ansvariga bibliotekarien Stella besökte klassen vid flera tillfällen:

Med några veckors mellanrum kom jag på besök till klassen på en av deras svenskalektioner.
Första  gången pratade  jag  om vad  fanfiction  är  och  vad  man kan  ha  det  till  och  visade
exempel på fanfiction, fan art,  fan vids samt visade några arkiv som finns. Andra gången
pratade vi kort om varje bok och så presenterade jag skrivuppgifterna. Tredje gången gick jag
runt och hjälpte eleverna medan de skrev. Efter det ville jag ha berättelserna tillskickade mig,
så skrev jag kommentarer och förslag till förbättringar så att de fick möjlighet till en omgång
med redigering, precis som hur de allra flesta författare arbetar. Sedan skulle de lämna in sina
färdiga fics till läraren, som planerade att göra en liten bok till skolan av dem. Jag lämnade det
öppet  om någon ville ha hjälp att  ladda upp sin berättelse till  ett  arkiv,  eftersom man då
behöver  användarkonto  och  en  diskussion  om den  ämnesordstaggning  som är  en  del  av
fanfickulturen. (Utskrift av Stellas egna anteckningar)

Stella  noterar  också  att  uppgiftens  utformning  främst  berodde  på  att  klassens
lärare  initialt  tänkt  sig  att  de inlämnade  texterna  skulle  vara  betygsgrundande,
något som de i slutändan inte blev. Trots uppgiftens tvingande karaktär upplevde
hon att ”[k]lassen var genomgången mycket entusiastisk och tyckte nästan utan
undantag att det var kul att få skriva på det här sättet” (utskrift av Stellas egna
anteckningar). Av eleverna var det en som sedan tidigare skrev fanfiction, och hen
fick  också  tillstånd  av  läraren  att  skriva  en  historia  om sina  favoritkaraktärer
istället för om någon av de utvalda böckerna.

I  Stockholmsområdet  har  man  i  såväl  Tumba  som Huddinge  och  Järfälla
ordnat workshops i fanfictionskrivande. De två sistnämnda tillfällena leddes båda
av författaren Malin Isaksson (icke att förväxla med forskaren Malin Isaksson som
nämns  i  forskningsöversikten),  som  tillsammans  med  ungdomsbibliotekarien
Britta i Huddinge diskuterade fram ett upplägg där man utgick från vad deltagarna
själva intresserade sig för. Ett tiotal tonåringar 13–19 år deltog i den resulterande
skrivarverkstaden  på  Huddinge  bibliotek  2014,  varav  några  enligt  Britta  var
”stammisar”  på  biblioteket,  medan  andra  var  helt  nya.  Tillfället  beskrivs  som
lyckat, och inspirerade Jacob i Järfälla att ordna en liknande aktivitet våren 2015.
Då  fokuserade  man  på  Veronica  Roths  Divergent-trilogi,  och  två  av
skrivarövningarna var enligt Jacob ”fanfictionbaserade”: 

Ett handlade om att skriva om ett stycke från Divergent som Malin först läst upp. Det skulle
skriva  i  jagform där  bokens  huvudperson  Tris  byttes  ut  mot  skribenten  själv.  Den andra
övningen gick ut på att skriva en (ganska tydligt definierad) actionscen från biblioteket med
Tris i huvudrollen (Malin hade själv skrivit kanske en halv sida av denna fic, som deltagarna
så att säga skulle skriva klart). […]  Jag tror att de flesta som deltog var fans av Divergent-
serien. (Jacob, e-mejl.)

I Tumba var det den ansvarige bibliotekarie själv, Tomas, som ledde aktiviteten.
Han  berättar  i  en  telefonintervju  att  han  medvetet  valde  bort  att  ha  en
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föreläsningen  eller  ordna  särskilda  skrivövningar,  utan  tänkte  sig  istället  en
diskussion som styrdes av ungdomarna själva och deras erfarenheter, med fokus
på det egna skrivandet. Deltagarantalet blev dock lågt: endast två ungdomar dök
upp. 

Oftast  är  dessa  aktiviteter,  som  det  mesta  på  folkbibliotek,  gratis  för
deltagarna, men det finns exempel på att man tar ut en avgift för att t.ex. finansiera
en  inhyrd  föreläsare.  Via  det  Facebook-event  som Alingsås  biblioteket  hösten
2011 skapade för att annonsera en fanfictionskrivarkurs för ungdomar 13–19 år
framgår  att  man  för  de  två  planerade  tillfällena  tog  ut  en  avgift  på  200 SEK
(Skrivarverkstad – Fanfiction). Man hade då hyrt in författaren och entreprenören
Alexander Kandiloros för att leda kursen. Någon information om hur detta utföll
har jag dock inte kunnat finna. 

Trots att alla ovan listade aktiviteter fokuserar på skrivande så kan de som
synes genomföras på en rad olika sätt; de kan fokusera på specifika fandoms eller
mer generella fanfictionskrivövningar, de kan kombineras med en föreläsning om
fenomenet eller ske i samarbete med skolor, och de kan vara mer eller mindre
välbesökta. 

Tävlingar 
Ett  annat  sätt  att  uppmuntra  barn och ungas  kreativa  skrivande är  att  anordna
tävlingar i det. På Gottsundabiblioteket i Uppsala uppmanades barn och unga att
delta  med  sin  Harry  Potter-fanfiction,  vilket  dock  inte  resulterade  i  några
inlämnade bidrag.  ”Jag satte  bara upp affischer,  erbjöd ingen hjälp,  och insåg
senare  att  jag  inte  fick  använda  de  bilderna,”  konstaterar  den  ansvariga
bibliotekarien.  ”Jag var jätteung och jätteny och försökte verkligen göra allting
samtidigt och testa en massa saker. En del gick inte så bra, annat gick jättebra.”

Större  genomslag  fick  den  tävling  som  barnbiblioteket  TioTretton  i
Stockholm anordnade tillsammans med bokförlaget Rabén & Sjögren 2015, och i
vilken deltagarna uppmanades att utveckla någon del av  Engelfors-trilogin. Året
därpå samarbetade biblioteket med bokförlaget Lava i en liknande tävling, men då
med fokus på mellanstadieelever och boken Landet bortom brunnen. 

Barnens bibliotek  är  inte  ett  bibliotek  i  vanlig  mening,  utan  en  webbplats
(http://www.barnensbibliotek.se) som som drivs av Kultur i Väst. På sajten samlar
man främst boktips och pyssel, och de barn som blir medlemmar kan spara och
skriva sina egna boktips och berättelser, och även göra boklistor, skapa grupper,
och  ordna  det  fint  i  sina  digitala  'Krypin'.  Den  tävling  som i  samarbete  med
författaren Magnus Nordin och Berghs förlag hölls 2016 var dock öppen för alla
upp  till  16  år,  inte  bara  sajtens  medlemmar  (Affisch  Fanfiction-tävling).
Deltagarna uppmanades ta vid där den fjärde boken i serien om Varelserna slutar
och skriva första kapitlet  på fortsättningen. Gensvaret  blev stort  – bland annat
deltog en hel klass från Uppsala. Det goda resultatet kan bero på att arrangörerna,
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med Katarina Dorbell från Barnens bibliotek i spetsen, genomförde en noggrant
genomtänkt informationskampanj, i vilken ca 1400 folkbibliotekarier kontaktades
och 4000 kort med tävlingsinbjudningar delades ut på Bokmässan. 

Information och tips till användarna
Att arbeta med fanfiction behöver inte betyda att man ordnar särskilda evenemang.
Ibland  kan  det  handla  om  något  så  synbart  enkelt  som  att  kunna  svara  på
användarnas  frågor.  Den  digitala  gratistjänsten  Bibblan  svarar
(www.bibblansvarar.se), som drivs av Malmös stadsbibliotek men bemannas av
bibliotekarier från hela Sverige, fick 2010 mottaga begäran ”Jag vill veta mer om
fanfiction”. Görel Dahlin från Sundsvalls stadsbibliotek besvarar frågan genom att
hänvisa till Wikipedia-artikeln (Dahlin 2010). 

Andra bibliotek  har  arbetat  mer  proaktivt  med att  sprida  information:  den
praktikant  som  klädde  ut  sig  till  Hogwarts-elev  på  Askims  bibliotek  (se
Skrivarverkstäder och workshops) har på bibliotekets blogg också publicerat ett
inlägg (H. 2014) där hon rekommenderar ett Harry Potter-fic, och även tipsar om
hur man hittar, skriver och lägger upp fanfiction. På samma blogg finns vidare ett
par blogginlägg från 2010, i vilka en annan praktikant ger en kort beskrivning av
vad fanfiction är (Matilda 2010a) och berättar om sina egna erfarenheter av och
tankar om fenomenet (Matilda 2010b).

Biblioteken  i  Västerbottens  inland,  även  kallade  V8-biblioteken,  har  en
gemensam webbplats, och där återfinns undersidan ”Fanfiction: att skriva vad man
vill  läsa”  (Biblioteken  i  Västerbottens  inland,  odaterat).  Förutom en kort  men
initierad introduktion av begreppet finns både länkar till  generella och fandom-
specifika arkiv, och även tips på böcker som kan ses som fanfiction trots att de är
professionellt  publicerade (t.ex.  Marianne Fredrikssons trilogi  Paradisets  barn,
som  handlar  om  karaktärer  hämtade  från  Bibeln).  Av  särskilt  intresse  är  det
faktum att sidan ligger under fliken 'Vuxna', snarare än 'Unga' eller 'Barn'. 

För bibliotekarier och pedagoger
Arbetet  med  fanfiction  handlar  inte  bara  om  att  ordna  aktiviteter  och  sprida
information  till  användarna,  utan  kan  också  på  olika  sätt  rikta  sig  mot
yrkesverksamma bibliotekarier.  Regionsbiblioteken i  Östergötlands tipsar under
rubriken  'Skriva' i sin idébank om fanfiction (Regionsbiblioteken i Östergötland,
odaterat). Där finns inga konkreta råd om hur man kan arbeta med det, men de
länkar  till  V8-bibliotekens  text  och  även  till  bloggen  Kreativt  skrivande,  där
Michaela (2011) både steg för steg beskriver hur man skriver ett fanfic och delar
med sig av tips och varningar. 

I Stockholm resulterade Regionsbibliotekets kurs för bibliotekarier som vill
arbeta  med  ungas  skrivande  i  Skrivboken,  i  vilken  Nikolina  Nordin  och  Lyra
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Ekström Lindbäck (2013), om än mycket kort, tar upp fanfiction som en typ av
kollektivt skrivande. I Stockholm har man också under den så kallade Lenadagen
haft besökt av Christina Olin-Scheller, en av forskarna bakom boken Författande
fans (se  Forskningsöversikt).  Lenadagen  är  en  temadag  med  fokus  på  barn,
bibliotek och forskning, som 2014 anordnas för fjärde gången av Regionsbibliotek
Stockholm. Olin-Scheller talade om ungas möte med nya medier och lyfte fram
fanfiction  som en form av imitatio.  Hon belyste även den sociala  aspekten av
fenomenet,  som  enligt  henne  präglas  av  snabb  feedback  och  en  känsla  av
samhörighet (Andersson 2014). 

I en förstudie till  Att möta och skapa berättelser på barn och ungas egna
villkor (Andersson 2013) lyfts fanfiction fram som ett nytt begrepp för ett gammalt
fenomen. Barnbibliotekskonsulent Åsa Andersson menar att det är lätt att få yngre
barn att börja prata om sin favoritkaraktärer eller texter6, och att det därför kan
vara bra att bjuda in dem till fanfictionliknande lek för att stimulera läsande och
skrivande.  Hon  uppmanar  också  biblioteken  att  bättre  ta  tillvara  ungas
engagemang i de texter de uppskattar: 

Ungdomarna som med inlevelse berättar och broderar ut sina spelupplevelser, skapar också en
slags fanfiction utan att  vara  medvetna om det.  […] Biblioteken kan inbjuda  till  att  leka
bokkaraktärer, till att ha en kväll helt inspirerad av Hungerspelen eller en eftermiddag där alla
får vara Pippi eller Lillebror Kanin som går vilse i den fruktansvärda delen av skogen. Eller
varför inte inbjuda till en spelkväll med efterföljande samtal där bibliotekarien också får lära
sig ett och annat. Det kanske inte precis är fanfiction, men väl inspirerat av detta. (Andersson
2013:26)

Biblioteken har inte bara ägnat sig åt  intern kompetensutveckling: biblioteket i
Robertsfors uppger i mejlenkäten att de hållit ett föredrag om fanfiction för ortens
lärare, vilket senare resulterade i att en av traktens högstadieskolor arbetade med
fanfiction.

Bibliotekarier om fanfiction

Av de 104 bibliotekarier som besvarade min korta mejlenkät uppgav 89 att  de
visste vad fanfiction var; av de 15 som besvarade min något längre webbenkät
uppgav 13 att de kände till  begreppet. Även om man måste räkna med en viss
överrepresentation  av fanfictionkännare i  resultaten,  särskilt  i  det  senare fallet,
finns det visst fog att konstatera att fanfiction inte är ett okänt fenomen på landets
bibliotek. Flera av respondenterna framhåller dock att deras kännedom grundar sig
i ett eget engagemang, eller i någon nära väns eller släktings. ”Det är ungefär det
enda  min  15-åriga  dotter  läser”,  skriver  en  bibliotekarie,  och  någon  annan

6Detta stämmer väl överens med ett mejlenkätsvar,  i vilket en representant för  biblioteken i Norrbottens
gemensamma barnwebb, Polarbibblo (www.polarbibblo.se) beskriver hur de berättelser som barn skickar in
till sajten ofta handlar om redan existerande karaktärer. 
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konstaterar att hen känner till det eftersom hen ”pysslar med det privat”.  Denna
trend blir ännu tydligare i intervjumaterialet, där mer än hälften av informanterna
beskriver att de har egen erfarenhet av fenomenet, och ett par nämner att de har
kommit  i  kontakt  med det  genom sina barn.  Bland de som själva sysslat  med
fanfiction skiljer sig graden av engagemang markant; från Emilia och Tove som
både är mycket insatta och vars intresse spelar en stor roll i deras liv, till John som
säger sig ha läst något enstaka fic och ett par texter om fenomenet, och Fredrik
som berättar att han i tonåren läste en del fic, även om han aldrig skrivit själv eller
aktivt jobbat med det på bibliotek:

När jag själv läste fanfic var det uteslutande kring LotR [Sagan om ringen] och då för att jag
en period var helt besatt av böckerna (och filmerna). Mitt enda tydliga fanfic-minne, om det
kvalar in, är ett scoutläger där jag hade med mig utskrivna sidor med dagböcker som de olika
karaktärerna i  Ringens brödraskap skrivit.  Vad jag minns gick det  ut  på att  alla bara  var
intresserade av Frodos kropp. Sidorna gick runt bland alla i min scoutpatrull och var mycket
uppskattade, men de var också väldigt humoristiskt menade. Jag var aldrig särskilt intresserad
av mer allvarlig fanfiction. (Fredrik, mejlintervju.)

Ett  par  av de bibliotekarier  jag intervjuade uppger att  de först  hörde talas  om
fanfiction inom ramen för sitt arbete med ungdomar, och både de och en majoritet
av  övriga  informanter  säger  sig  ha  noterat  ett  ökat  intresse  för  fanfiction.
Ungdomsbibliotekarien Camilla är en av dem: 

När jag började jobba hörde jag ingen prata om fanfiction. Runt Twilight hade unga hört talas
om att det fanns mer att läsa och ville att man skulle hjälpa dem att hitta och de var ju yngre,
de äldre skötte det där själva. För ett par år sedan hörde jag mycket om fanfiction, nu tycker
jag att man hör att folk går över helt till fanfiction, alltså att de läser nästan bara fanfiction,
och att det är den mysiga och roliga läsningen, bokläsningen blir nästan 'det är sådant jag gör
på semestern eller när jag har tid och orkar ta mig igenom en hel bok, det är mycket lättare att
läsa fanfiction', alltså det kan jag ju ta med mig överallt och så där...  och det tycker jag är
nytt, de senast 1,5 åren, att folk säger att de tar över. (Camilla, intervju.)

Alla  delar  dock  inte  den  erfarenheten,  och  flera  av  dem  jag  har  intervjuat
framhåller  att  det  inte  är  något  som  ungdomar  nödvändigtvis  pratar  med
bibliotekarier  eller  andra vuxna om,  och att  det  därför  är  svårt  att  avgöra hur
utbrett fenomenet är. Även i ett par enkätsvar beskriver informanterna ett ökande
intresse  för  fanfiction,  men  det  stora  flertalet  av  de  som besvarade  enkäterna
kommenterar inte alls sina svar, utan noterar bara kort att de vet vad fanfiction är
–  eller  att  de  inte  gör  det.  Av  de  17  som sade  sig  inte  känna  till  begreppet
berättade fyra att de kände igen ordet, men inte var helt säkra på vad det betydde.
Ett par av dem som sade sig vara bekanta med fenomenet trodde inte att deras
övriga kollegor skulle var det, och bland dem jag intervjuat råder delade meningar
kring hur utbredd kunskapen om fanfiction är bland bibliotekarier:  bland annat
Tove tror att det är dåligt ställt, men Emilia menar att de flesta nog åtminstone har
en vag uppfattning. Ett aktivt motstånd mot att arbeta med fanfiction är det ingen
som har märkt av; mina informanter menar att det snarare är okunskap och ibland
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en föreställning om att fanfiction inte är riktigt litteratur eller inte populärt som
ligger bakom det svala intresset från bibliotekets håll.

Föreställningar om fanfiction: vad och varför
Den nedanstående genomgången av de olika sätt på vilka bibliotekarier kan förstå
fanfiction är kortare än samma genomgång om fanfictionläsares tolkningar i förra
kapitlet.  Tematiseringen av diskurser är inte heller lika ingående och uppdelad.
Detta beror på att bibliotekarierna generellt hade mindre att säga om fanfiction än
de som läser  det,  vilket  kanske  inte  är  konstigt:  att  den  som ägnar  sig  åt  ett
fenomen vet mer om det och kan diskutera det längre än den som inte är lika insatt
får betraktas som ganska naturligt.

Igår kväll upptäckte vi att vår 10-årige son låg och läste en novell på telefonen (fanfiction)
som handlade om någon form av hybrid mellan My Little Pony och Bionicles. Enligt honom
väldigt förvirrande... Han hade hittat en länk på youtube, klickat på den och börjat läsa av ren
nyfikenhet. Jag skulle kunna tänka mig att det här är rätt typiskt för hur du kommer i kontakt
med  fanfiction  första  gången.  Du  har  ett  intresse  som du  följer  i  olika  medier  och  där
någonstans hittar du en ingång till fanfiction. (Stefan, mejlintervju.)

Jag tror att det är ett givande intresse som både ger läsning och upplevelser, men också att
man får möjlighet att skapa, och att man träffar mycket vänner på olika sätt från hela världen.
Jag tror att det är roligt som sjutton. (Camilla, intervju.)

När de bibliotekarier jag intervjuat ombeds förklara begreppet fanfiction skiljer
sig  deras  definitioner  inte  särskilt  mycket  från  den  fanfictionläsande
informanternas:  man  beskriver  t.ex.  fenomenet  som  ”texter  som  skrivs  av
amatörskribenter  utifrån  litterära  verk  som  de  själva  är  'fans'  av”  (Fredrik,
mejlintervju). Att lägga vikten vid just litterära verk, snarare än visuella medier
eller liknande, förekommer i flera svar, men de flesta poängterar att fanfiction kan
baseras på alla typer av texter, och ett par noterar även att det ibland bygger på
verkliga händelser och personer. John lyfter fram att de fanskapade verken ”sprids
utanför traditionella distributionskanaler”.

Camilla, citerad ovan, skiljer sig markant från övriga bibliotekarieinformanter
när hon ger en funktionell snarare än substantiell definition av fenomenet. I den
belyser hon den sociala aspekten av fanfiction, men även skapandeaspekten. Den
senare återkommer i flera svar när bibliotekarierna ombeds reflektera över vilken
funktion fanfiction kan tänkas fylla. Stefan nämner att ”det kan vara enklare att
börja skriva och träna på det genom att skriva i någon annans idévärld” och John
talar  om  ”ett  medskapande  behov”.  Katta,  som  själv  gärna  läser  fanfiction,
beskriver hur att fanet genom skrivandet ”kan ta kontroll över berättelsen” och att
det kan ”fungera som en skola för den som verkligen vill skriva”. 

Främst förstås dock fanfiction som ett sätt att inte behöva ”släppa taget om
vissa karaktärer eller världar”, som Nina uttrycker det. John skriver att fanfiction
kan fylla det tomrum som uppstår när den serie man gärna försjunker i avslutas: 
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Uppenbarligen finns det  något i  verket  som man vill stanna kvar i,  annars hade man gått
vidare till något annat. Vad detta något är skiljer sig säkert från person till person och kan
vara både som vänskapsband eller drivas av upptäckarlusta eller upprördhet. Om det sedan är
att  utmana  de  ramarna  som  upphovspersonen  satt  upp  eller  att  skriva  passionerade
kärleksberättelser om sina favoritfigurer spelar egentligen mindre roll. (John, mejlintervju.)

Tanken om att fanfiction kan fungera både som ett sätt att få mer av de man älskar
och  som  ett  sätt  att  kompensera  och  korrigera  kanon  återkommer  hos  flera
bibliotekarier, precis som de gjorde hos fanfictionläsarna. Katta konstaterar t.ex.
att  man kan lockas att  läsa fanfiction om man inte är nöjd med hur källtexten
utvecklas eller avslutas.

Fanfiction  beskrivs  också  som  ett  sätt  för  (de  unga)  läsarna  att  komma
närmare texten och bättre identifiera sig med den:

Man tar helt enkelt makten över berättelsen och det tror jag är ett stort behov bland många
unga i dagens samhälle. Att de vill  läsa om sådant som är relevant  för just dem! Inte bli
beskrivna utan beskriva och läsa om sig själva. (Sonja, mejlintervju.)

Nina  tror  att  fanfictions  vidareutvecklingar  av  välkända  karaktärer  och  platser
”bidrar till  att  man kan känna sig mer delaktig i boken som helhet”, och John
betonar att läsarna har lättare att identifiera sig och bli vän med de som skriver
fanfiction,  jämfört  med  etablerade  författare.  Bosse,  som först  hörde  talas  om
fanfiction genom sin då trettonåriga dotter, ser fanfiction bland annat som ett sätt
att närma sig sexualiteten. 

Att arbeta med fanfiction på folkbibliotek

I och med att jag tror och tycker mig se att det är en väldigt stor del av läsande kulturälskande
ungas kulturyttringar så behöver vi ta det här väldigt mycket på allvar för det ligger helt i vårt
uppdrag,  i  linje  med  vad  vi  ska  jobba  med.  Vi  har  ju  kulturuppdragen  och
demokratiuppdragen  och  de  ligger  helt  inom det.  Det  innehåller  ju  skrivande,  skapande,
läsande och om vi då tänker att berättelsen är bredare än att den står i en bok, den kan finnas i
en film eller i musik eller i det egna skrivandet eller i något du skapar eller spelar, så är ju
fanfiction exakt inom det. Många tror jag inte jobbar med det för de vet inte vad det är, det är
ju svårt liksom. Det är svårt att ta sig in i det.  (Camilla, intervju.)

De bibliotekarier  jag  har  pratat  med  menar,  liksom flera  av  dem som lämnat
kommentarer på enkäten, att fanfiction faller eller skulle kunna falla inom ramen
för  bibliotekets  uppdrag,  ofta  med  samma  hänvisning  till  både  läsning  och
skapande  som  Camilla  gör  ovan.  ”Det  har  med  eget  skapande  att  göra,  och
litteratur, det passar ju precis in”, säger Emilia. Flera andra informanter poängterar
att fanfiction är en typ av litteratur i sig, och pekar både på att etablerad fiktion
ofta  bygger  vidare  på  annan  i  någon  mån,  och  att  en  del  fic  har  kommit  att
publiceras professionellt.

Det finns dock en stark och återkommande åsikt om att man inte bör arbeta
med fanfiction 'bara för att', utan att det måste finnas både ett ”genuint intresse
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från  bibliotekariens  sida”  (Nina,  mejlintervju)  och  ”unga  i  området  som  är
intresserade  av  fanfiction”  (Sonja,  mejlintervju).  John  menar  att  man  som
bibliotekarie bör känna till företeelsen, men att alla bibliotek inte har ett behov av
att  arbeta  aktivt  med  det.  Att  låta  användarna  själva,  särskilt  när  de  är  unga,
initiera olika typer av aktiviteter är idag en vanlig ambition rent generellt,  och
flera av dem jag har pratat  med menar att  man inte bara ska låta ungdomarna
avgöra  om det skall jobbas med fanfiction, utan också  hur. ”Jag tror på att låta
ungdomarna vara medskapande även i att arrangera verksamheten, istället för att
vuxna  ordnar  åt  ungdomar”,  skriver  Fredrik.  Om  det  kan  ordnas  skulle
fanfictionrelaterade aktiviteter kunna vara ett sätt att både främja ungas läsande,
och göra biblioteken relevanta för dem, menar bland andra Emilia. Britta Franklin,
som var med och ordnade en fanfictionworkshop tillsammans med Malin Isaksson
i Huddinge (se Skrivarverkstäder och workshops) tror också att fanfiction skulle
kunna locka en delvis annan publik till biblioteken:

Jag tänker att fanfiction kan vara en väg in i ett läsintresse och/eller skrivintresse för någon
som kanske  inte  annars  brukar  betrakta  sig  själv som en  läsande eller  skrivande  person.
Fanfiction är ju inget man förknippar med böcker och bibliotek i första hand, det känns mer
som ett nätfenomen, fritt och flytande, och ligger kanske närmare till hands för många som
inte annars är superintresserade av att gå på bibliotek, eller för den skull bli författare eller
läsa en tjock bok från pärm till pärm. (Britta, e-mejl.)

John, å andra sidan, tror inte att fanfiction är särskilt relevant för det bibliotek han
arbetar på, just för att det biblioteket generellt har svårt att locka ungdomar. 

Bortsett från att låta sig ledas och inspireras av användarnas egna önskningar
lyfter många bibliotekarier fram skrivarverkstäder som ett möjligt sätt att arbeta
med fanfiction. Flera menar också att olika typer av läsecirklar skulle kunna vara
intressanta, och Nina skriver att ”[d]et vore roligt att ha en bokcirkel där man först
läser boken och sedan läser samma fanfiction”. Att centrera aktiviteten kring en
specifik  källtext,  t.ex.  Harry  Potter eller  Divergent-trilogin,  framhålls  som en
möjlig och  lämplig avgränsning i ett par svar. John nämner föreläsningar med
någon expert på området. 

Möjligheten att tipsa läsare om fanfiction diskuteras av bland annat Camilla,
som har gjort det, och Tove, som ibland vill men tvekar inför det lämpliga i det:

Ibland om det är någon som tycker jättemycket om Harry Potter så vill jag fråga om de har
provat fanfiction, men då kan jag känna att jag drar mig lite grann för jag vet att det finns
jättemycket som är t.ex. explicit, som det barnet eller den ungdomen kanske inte vill läsa. De
kanske  vill,  men kan  jag  som bibliotekarie  hänvisa  vidare  till  något  med kanske  väldigt
mycket vuxet innehåll? Å ena sidan tycker jag absolut att jag kan det, å andra sidan har jag i
bakhuvudet föräldrar och hur de reagerar. Och så också barn som tycker att det är fruktansvärt
äckligt, eller bara blir upprörda över att man tar karaktärer och sätter dem i situationer som de
kanske känner inte är kanon, 'så här är det inte, det här är inte på riktigt', det har jag också
varit med om. (Tove, intervju.)
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De moraliska och legala svårigheterna kring verk som bygger på någon annans
berättelser och ofta är mycket explicita ses alltså också som ett potentiellt hindren
i arbetet med fanfiction. Lagrummet är oklart, och det finns författare som inte alls
uppskattar fenomenet. ”Vi kan ju inte uppmuntra till att bryta mot upphovsrätten...
”  funderar  Katta,  och  Stefan  menar  att  folkbiblioteken  bör  konsultera  med
respektive  kommunjurist.  Trots  denna osäkerhet  är  den  generella  inställningen
positiv: 

Det är klart det kan bli problem, men vi får ju alltid kommentarer om vad vi har för böcker,
ska ni verkligen ha det, det är ju skadligt? Det får vi ta som det kommer. (Emilia, intervju.)

Att  det  ändå är  så  pass  få  av  informanterna  som arbetat  med  fanfiction  inom
ramen för sin bibliotekstjänst beror delvis på en osäkerhet kring både hur man
hanterar  ovan  nämnda  svårigheter,  och  vilken  typ  av  arrangemang  som  vore
lämpliga. Ett par av de som besvarat enkäten förklarar att de aldrig funderat över
möjligheten  –  och  några  noterar  att  de  genast  ska  ta  det  under  övervägande.
Bristande intresse hos användarna förs fram både som ett skäl till varför man inte
har ordnat någon aktivitet på ett visst bibliotek och, som vi sett ovan, varför det
inte heller är relevant överallt. Ibland kan rent externa faktorer stå som hinder:

[D]els har inte tanken slagit oss, dels har det funnits för mycket annat som tagit upp tiden.
[Biblioteket] där jag jobbade fram till jul har haft liknande problem som du läst om i pressen i
Västerås och när tiden går åt till det så blir det inte så mycket varken tid eller ork över till att
vara kreativ och tänka nytt.  Det har handlat mer om personalens säkerhet och mindre om
läsning. (Stefan, mejlintervju.)

Slutsatser

Bland de bibliotekarier  som blivit  intervjuad och besvarat  de två enkäterna är
begreppet fanfiction välkänt, men de fanfictionrelaterade aktiviteterna på svenska
folkbibliotek är ändå relativt få. Bland de som ändå anordnats är skrivarverkstäder
av olika slag i särklass vanligast, men man har också hållit skrivartävlingar och på
olika sätt informerat både låntagare och bibliotekarier om vad fanfiction är. Att
arbeta  med  fanfiction  bedöms  av  de  flesta  intervjuade  bibliotekarierna  som
förenligt med bibliotekets uppdrag, men många av dem framhåller att det bör ske
utifrån  användarnas  önskningar  och  inte  som  någon  form  av  självändamål.
Vanliga skäl till att man inte arbetar mer med fanfiction är att man inte har tänkt
på det, att intresse hos användarna saknas, eller att man känner en osäkerhet kring
legala och moraliska aspekter samt vad och hur man kan göra.

Fanfiction lyfts fram som primärt ett ungdomsfenomen, och beskrivs av ett
par informanter som lättare för den yngre publiken att identifiera sig med, vilket
speglar  synen  på  den  goda  litteraturen  som  ”a  blueprint  for  living”  (Ross
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2009:649),  även  om det  inte  är  berättelsens  vägledande  funktion  utan  just  att
läsaren har möjlighet att möta sig själv i den som ses som viktigt. Alla aktiviteter
som arrangerades för låntagare (snarare än bibliotekarier) riktade sig också till en
ung publik. 

Synen på fanfiction som ett sätt att relatera till kanon är dominerande bland de
intervjuade bibliotekarierna, som ofta själva har sysslat med fanfiction på någon
nivå. Man poängterar både att de som läser och skriver det inte vill behöva lämna
den fiktiva värld de älskar när källtexten tar slut. Detta skulle kunna ses som ett
uttryck för diskurserna ”only the best” (Ross 2009:640) eller ”the reader as dupe”
(Ross  2009:643),  där  just  upprepning  och litteratur  som ett  sätt  att  pacificera
massorna  medelst  ”mental  comfort  food”  (Perret  2013,  sidnumrering  saknas)
poängteras. Men hos de bibliotekarier jag intervjuat saknas helt den fördömande
ton som historiskt präglat dessa diskurser, och man lyfter istället fram läsaren som
aktivt tolkande och meningsskapande – ”the reader as poacher” (Ross 2009:647) –
framför allt när man talar om den skapande aspekten av fanfiction då läsaren blir
författare och kompletterar, korrigerar, och kompenserar för kanon. Att  läsaren
skulle behöva hjälp av en bibliotekarie att komma i kontakt med 'bättre' litteratur
diskuteras inte alls, vilket möjligen kan ses som ett utslag av en generell trend
bland bibliotekarier att inte recensera läsares smak: all läsning är god läsning och
skall  uppmuntras  (se  t.ex.  Åse  Hedemarks  (2012)  diskussion  kring  hur
bibliotekariers syn på läsning för nöjes skulle kommer i konflikt med skolans syn
på läsning för nyttans skull). Möjligen ses här också stråk av ”the reader as game
player  och  rule  learner”  (Ross  2009:651)  där  det  är  läsandets  njutning  som
uppmuntrar läsaren att läsa vidare och därmed utveckla sina kognitiva förmågor.

Det är också denna tillitsfulla, optimistiska hållning som lyfts fram av Ross
(2009:654) som mer användbar för bibliotekarier: som bibliotekarier bör vi lita på
läsaren och dennes egen förmåga att välja lämplig litteratur. Det bör noteras att
bibliotekarierna här ger uttryck för en syn på fanfiction som är mindre kritisk än
den läsarna själva målar  upp.  Den är  dock bitvis  också betydligt  mer ensidig,
vilket vi återkommer till i nästa kapitel.
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7. Skilda föreställningar som ger skilda 
förutsättningar

För att kunna svara på forskningsfråga 2 och 3 har jag i de två föregående kapitlen
arbetat nära de diskurser som mina informanter själva ger uttryck för, och strävat
efter  att  spegla  den  förståelse  av  fanfiction  som  de  i  dessa  formulerar.  Den
tematiska analysen som sådan stannar dock vid dylika beskrivningar, vilket inte
räcker  för  att  besvara min  fjärde och sista  forskningsfråga:  hur  påverkar  olika
uppfattningar om fanfiction arbetet med det? Nedan återvänder jag därför till den
diskursanalytiska teorin,  för att  med hjälp av den diskutera hur olika diskurser
skapar  olika  typer  av  handlingsutrymme,  och  hur  olika  formuleringar  av  dem
påverkar  hur  man  har  arbetat,  och  skulle  kunna  arbeta,  med  fanfiction  på
folkbibliotek.

Jag argumenterar för att  gängse läsdiskurser så som de har tematiserats  av
Catherine Sheldrick Ross inte räcker för att vägleda den nyfikne bibliotekarien,
och föreslår därför ett annat sätt att konceptualisera fanfiction som fenomen och
aktivitet.  Med  utgångspunkt  i  resultatet  av  min  tematiska  analys  och  den
diskursiva psykologins förståelse av diskursbegreppet formulerar jag en tredelad
förståelse av fanfiction som belyser olika aspekter av fenomenet och vad det fyller
för funktion för läsaren. Vart och ett av dessa tre perspektiv föreslår olika typer av
aktiviteter  på folkbiblioteken.  Vidare argumenterar  jag för  att  man på svenska
bibliotek främst har fokuserat på en av dessa tre aspekter, vilket har lett till både
en  begränsad  förståelse  av  fenomenet  och  ett  ensidigt  utbud  av  relaterade
aktiviteter.

Diskurser som möjlig- och omöjliggör handlande

Som blivit tydligt i kapitel 5 och 6 kan fanfiction förstås på flera olika sätt och
betyda olika saker för olika människor. Den syn på läsning och läsare som mina
informanter,  implicit  och  explicit,  ger  uttryck  för  kan  också  helt  eller  delvis
kopplas till diskurser som har figurerat i biblioteken och läsforskningens historia
och  som  har  tematiserats  av  Catherine  Sheldrick  Ross  (2009).  Detta  ger  oss
möjlighet att bättre sätta in dem i ett större sammanhang och övriga diskussioner
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kring läsningens roll och funktion, men frågan är i vilken utsträckning det kan
vägleda den villige bibliotekarien i det praktiska arbetet specifikt med fanfiction
på folkbibliotek.

Läsning av fanfiction jämställs av mina informanter delvis med vilken annan
typ av läsning som helst, som när man talar om det som god litteratur eller som
medel för avkoppling och flykt från verkligheten. Det finns dock också aspekter
av fanfiction som utmärker det som en speciell typ av läsning, som när man talar
om det som en social aktivitet och som ett sätt att vidare utforska och ta kontrollen
över  en  fiktiv  värld  man  älskar.  De  frågor  som  Catherine  Sheldrick  Ross
diskuterar  i  relation  till  de  diskurser  hon  har  identifierat  handlar  primärt  om
bibliotekariens roll och vilket utbud biblioteket bör ha: skall man vägleda läsaren
till  den  'goda  litteraturen'  så  att  hen  kan  utvecklas  som  människa  och
samhällsmedborgare,  eller  ska  man  uppmuntra  och  tillgodose  alla  typer  av
läsbehov? Detta kan i bitar vara applicerbart på frågan om hur bibliotekarier kan
arbeta med fanfiction: man kan t.ex. fundera över om det är lämpligt med kurerade
listor på välskriven fanfiction att tipsa om, eller om man hellre bör anordna en
kurs i sökteknik på AO3 så att låntagaren får förutsättningar att hitta precis det hen
vill  ha?  Det  räcker  dock inte  för  att  fullt  ut  beskriva det  specifika fenomenet
fanfiction på ett  sätt  som hjälper bibliotekarier att  arbeta med detta.  För något
sådant krävs diskurser särskilt om fanfiction, om vad det är och vad det gör.

Diskursanalysens teori (som inte skall förväxlas med diskursteori, som är en
egen  och  specifik  skola  inom diskursanalysen)  föreslår  att  diskurser  inte  bara
beskriver hur vi ser på verkligheten – så som teman i den tematiska analysen gör –
utan  att  de  också  skapar  vår  verklighet  och  därmed  vårt  handlingsutrymme
(Jörgensen  & Philips  2008:96).  Detta  är  av  särskild  vikt  för  min  analys  och
anledningen till  att diskurser som begrepp utgör en del av den. Att förstå mina
informanters  beskrivningar  av  fanfiction  som  diskurser  –  och  de  kartlagda
aktiviteterna  som uttryck för  en  diskursiv  förståelse  av  fenomenet  –  låter  mig
särskilt belysa den handlingspotential som de bär på. I en diskurs möjliggörs och
rättfärdigas  vissa  typer  av  handlande  medan  andra  utesluts  (Shaw  &  Bailey
2009:416),  och framför  allt  den  diskursiva  psykologin  framhåller  att  diskurser
alltid  är  handlingsorienterade  i  det  att  de  både  beskriver  och  påverkar  vår
verklighet och position i den. Detta betyder inte bara att man kan förstå hur folk
navigerar  sin  verklighet  genom  att  studera  vilka  diskurser  de  formulerar  och
använder  sig  av,  utan  också  att  man  genom att  formulera  specifika  diskurser
skapar ett specifikt handlingsutrymme kring det fenomen som dessa kretsar kring.
Till  exempel  så  kan man,  beroende på hur  man  tematiserar  och beskriver  hur
fanfiction kan förstås, skapa bättre eller sämre förutsättningar för att arbeta med
det  på  folkbibliotek.  Därför  rör  jag  mig  nedan  bortom  den  primärt  emiska
tematisering som präglat kapitel  5 och 6 – det vill  säga en tematisering som i
största  möjliga  mån  försöker  spegla  informanternas  egen  förståelse,  även  om
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kategoriseringen och följande tematisering är ett resultat av min tolkning snarare
än en reflektion av objektivt inneboende ordning – och söker istället skissera en
etisk  tematisering  av  diskurser  rörande  fanfiction  som  specifikt  syftar  till  att
synliggöra  olika  aspekter  av  fenomenet  på  ett  sätt  som bidrar  till  bibliotekets
fortsatta  arbete  med  det.  Dessa  diskurser  bör  givetvis  fortfarande  spegla  hur
fanfiction  faktiskt  förstås  av andra  –  en konceptualisering helt  frikopplad  från
mina informanters erfarenheter vore vare sig rättvisande eller användbar. Det jag
strävar  efter  i  detta  kapitel  är  därför  att  formulera  diskurser  som fångar  mina
informanters egna upplevelser och förståelse, men som gör det på ett sätt som ökar
möjligheterna för bibliotekarier att arbeta med fanfiction på ett givande sätt. Detta
knyter även an till de ställningstagande rörande studiens reliabilitet och validitet
som diskuterades under rubriken ”Metodologiska ansatser”; resultatens relevans
står att finna i deras användbarhet (Wallén 1996:14).

Jag kommer  här  inte  att  ge mig  in  i  någon metafysisk  diskussion rörande
verklighetens beskaffenhet, utan nöjer mig med att konstatera att ”if men define
situations as real, then they are real in their consequences” (Thomas & Thomas
1928:571f)  –  oavsett  världens  ontologiska  status  kommer  vi  grunda  våra
handlingar i  hur vi  tolkar  vår omgivning.  Detta är  något som också Catherine
Sheldrick Ross noterar när hon, utan att närmare diskutera diskurser som teoretiskt
begrepp, pekar på att synen på läsning påverkar hur man arbetar med litteratur på
t.ex. folkbibliotek. 

Jag föreslår därför nedan, med utgångspunkt i föregående kapitels analys, att
fanfiction kan förstås både som en utökad läsning av en redan existerande text,
som en egen,  distinkt  genre,  och som ett  mer  lättillgängligt  alternativ  till  den
traditionellt publicerad litteratur som tillhandahålls på folkbiblioteken. Dessa tre
perspektiv beskriver tre olika aspekter av fanfiction och den funktion läsandet av
det fyller, och leder därmed till olika slutsatser rörande vilken typ av aktiviteter
som är lämpliga för folkbiblioteken att ägna sig åt.

Läsare och icke-läsare
Den  grundläggande  synen  på  fanfiction  som  berättelser  som utgår  från  redan
existerande  narrativ  eller  verkliga  personer  delas  av  både  de  läsare  och
bibliotekarier jag har talat med. I flera fall överlappar dessutom dessa identiteter;
sju av tio svenska bibliotekarier har själva ägnat sig åt fanfiction i någon form. Det
finns dock en viss skillnad i  hur mycket man ägnar sig åt fanfiction: med några
undantag läser mina biblioteksinformanter fanfiction endast sporadiskt, medan de
läsare  jag talat  med  regelbundet  ägnar  sig  åt  fanfiction  och har  i  många fall,
åtminstone periodvis, prioriterat bort läsningen av traditionellt publicerad litteratur
för detta. Det är generellt svårt, och inom ramen för denna studie distinkt omöjligt,
att  avgöra  om den varierande graden av  engagemang orsakar  eller  orsakas  av
skiftande uppfattningar om vad fanfiction fyller för funktion, men i det empiriska
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materialet kan vi ändå notera att de som ägnar sig mer åt fanfiction tenderar att ha
en bredare och mer nyanserad bild av vad läsandet av det ger. 

Detta är i och för sig knappast ett överraskande resultat, men med hänvisning
till att studiens syfte är att bidra till bibliotekariers förståelse av fenomenet är det
relevant att  lyfta fram och diskutera de primära skillnaderna i  hur man ser på
fanfiction  och  dess  funktion.  Det  är  dock  viktigt  att  åter  poängtera,  med
hänvisning till ovanstående kommentar om överlappande identiteter, att det inte
går  täta  skott  mellan  grupperna  'läsare'  och  'bibliotekarier'.  Det  är  inte  heller
tillhörighet i respektive grupp som är avgörande för hur man diskuterar fanfiction.
Jag kommer  därför  nu att  övergå till  att  använda 'läsare'  och 'icke-läsare'  som
analyskategorier,  där  den  senare  gruppen även omfattar  dem som enbart  läser
fanfiction sporadiskt. Flertalet  bibliotekarier hamnar i denna kategori,  men inte
alla. Som genomgången av det empiriska materialet i föregående kapitel vittnar
om skiftar synen på fanfiction från person till  person även inom dessa grupper,
liksom de personliga erfarenheterna av fanfiction. Nedan lämnar jag dock i någon
mån den typen av nyanser bakom mig, och låter generaliseringar fungera som ett
sätt att tydliggöra kontrasterna mellan olika synsätt för att kunna diskutera dem
och dess eventuella konsekvenser.

Tre perspektiv på fanfiction

Hittills har de fanfictioncentrerade diskurserna främst diskuterats utifrån vad mina
informanter har  sagt, men nedan tar jag också hänsyn till  vad som faktiskt har
gjorts på svenska folkbibliotek, och till mina informanters praktiska erfarenheter.
Som  ovan  noterats  fungerar  diskurser  inte  bara  som  ett  sätt  att  beskriva
verkligheten, utan påverkar också vårt faktiska beteende då vi agerar utifrån vår
diskursiva  förståelse  av  världen:  handlingar  kan  därför  säga  något  om  vilka
diskurser som ligger till grund för det.

Det bör också noteras att diskurser är i sig aldrig fullständigt uttömmande; de
är  ett sätt  att  tala  om  och  förstå  världen,  och  lyfter  fram  vissa  aspekter  på
bekostnad  av  andra.  Inte  heller  en  uppsättning  kompletterande  diskurser  kan
förväntas vara uttömmande, och det är inte min mening att på något sätt föreslå att
nedanstående tre perspektiv ger oss en heltäckande bild av fenomenet fanfiction
och dess funktioner. Jag menar dock att de kan bidra till en förklaring till varför
aktiviteterna på svenska folkbibliotek har sett ut på ett visst sätt, samtidigt som det
öppnar för ytterligare möjligheter att arbeta med fanfiction.

Fanfiction som utökad läsning och skapande
Generellt kan konstateras att icke-läsare tenderar att framhålla fanfiction primärt
som ett sätt att dröja sig kvar i en fiktiv värld man särskilt uppskattar, samt som ett
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sätt  att  ta kontroll  över historien genom ett  eget skapande som kan delas med
andra. Förstått på detta sätt blir fenomenet oåterkalleligen knutet till  källtexten:
vare sig man vill dröja sig kvar i eller ta kontrollen över den så är det källtexten
och läsarens känsla inför denna som styr. Ur ett sådant perspektiv blir fanfiction
till en typ av utökad läsning. Istället för att bara konsumera en given historia och
gå vidare till  nästa engagerar sig läsaren i berättelsen, dröjer sig kvar, omtolkar
och skapar nytt.  Detta  sker  ofta  tillsammans  med andra,  till  exempel  när man
lämnar och får kommentarer på det man skrivit och publicerat på diverse digitala
arenor.

Det är framför allt denna syn på fanfiction som har präglat de aktiviteter som
redan anordnats på svenska folkbibliotek. Skrivarverkstäder och skrivartävlingar,
ofta med fokus på särskilda källtexter, premierar både skapande och att läsaren
stannar  kvar  och  tar  kontroll  över  det  fiktiva  universumet.  Beroende  på  hur
aktiviteten  organiseras  kan  det  fungera  antingen  som  ett  sätt  att  utveckla
skrivandet  rent  generellt,  t.ex.  genom den typ av bestämda skrivövningar  som
Malin  Isaksson  har  lett  vid  flera  bibliotek  i  Stockholm,  eller  som ett  sätt  att
uppmuntra läsarens kreativa och självstyrda engagemang i texten genom att låta
hen skriva fritt utifrån ett visst verk. 

Det kan dock vara värt att  notera att  både Tove och Emilia,  ficläsare som
arbetar  som  bibliotekarier,  poängterar  att  den  första  typen  av  aktivitet  med
bestämda skrivövningar egentligen inte kan räknas som fanfiction. Det gör dem
inte nödvändigtvis mindre värdefulla, och kan vara ett bra sätt att 'klä in' övningar
ämnade att  utveckla individens  skrivande,  men man bör  från bibliotekens  sida
fundera över hur man väljer att presentera dem. Den kanadensiska bibliotekarien
Nancy-Anne  Davies  har  mycket  framgångsrikt  arbetat  med  fanfiction-
skrivgrupper för både ungdomar och vuxna, då organiserade som återkommande
träffar  där  deltagarna  ingående  diskuterade  varandras  framväxande  verk  och
arbetade med skrivhantverket på en relativt hög nivå: 

I learned early on to really focus on the craft of writing, both in general and how it applies to
fanfiction, because that's someone people really wanted to work on. So we were kind of like a
traditional writers' group in that we'd discuss the craft and do writing exercises and prompts to
keep the creativity flowing. (Nancy-Anne Davies, mejlintervju.)

Synen på fanfiction som utökad läsning är vanligt förekommande även bland de
som  läser  mycket  fic.  Källtextens  roll  i  konsumtionen  av  fanfiction  bör  inte
underskattas, och det vanligaste sättet att komma i kontakt både med fanfiction
som fenomen  och särskilda  fic  man  vill  läsa  är  genom en särskilt  uppskattad
källtext. Många läsare framhåller också den sociala gemenskapen kring ett särskilt
verk som en av de viktiga aspekterna av att läsa och skriva fanfiction, och flera av
dem som inte interagerar med andra fans i någon större utsträckning uttrycker en
önskan om att  få göra det. Här skulle biblioteken kunna fylla en funktion som
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fysiskt  mötesplats  för  likasinnade.  Olika typer  av sociala  aktiviteter,  som t.ex.
temakvällar,  konvent  och  återkommande  skrivargrupper,  skulle  kunna  vara
aktuella. Eventuellt är det en god idé att arbeta med olika typer av begränsningar,
både vad det gäller fokus för aktiviteten (t.ex. en specifik källtext) och målgrupp
(t.ex. ålder), eftersom fanfiction är ett brett och varierat fenomen; ett intresse för
det  utgör  i  sig  inte  nödvändigtvis  någon  större  grund  för  gemenskap.  Den
gemensamma  nämnaren  behöver  dock  inte  vara  en  särskild  källtext,  eftersom
fanfiction inte enbart kan förstås som en utökad läsning av ett älskat verk, vilket
blir  tydligt  när  vi  beaktar  vad  läsarna  själva  har  att  säga  om  saken.  Då
framkommer nämligen att även om källtexten ofta är mycket viktig så finns det
andra aspekter av fenomenet att beakta, och genom att ensidigt – i sitt tal och, i
förlängningen,  de  aktiviteter  man  ordnar  – fokusera på den utökade läsningen
riskerar man att förbise andra och lika relevanta upplevelser av fenomenet. 

Fanfiction som genre

[F]anfiction has nothing to do with using other people’s characters, it’s just a character-driven
*genre*  that  is  so  character-driven  that  it  can  be  more  effective  to  use  other  people’s
characters because then we can really get the impact of the storyteller’s message but I feel like
it  could  also  be  not  using  other  people’s  characters,  just  a  more  character-driven  story.
(Earlgreytea68 2017)

Liksom Tumblr-användaren Earlgreytea68 framhåller många av de läsare jag har
intervjuat fanfiction som en distinkt litterär genre. I den får känslor, förhållande
och vardag ta plats på ett sätt som sällan tillåts i traditionellt publicerad litteratur.
Amina kallar det för en utredning av ”intimitet i dess helhet”, och professorn  i
film och engelska vid Muhlenberg College, Francesca Coppa, menar i en nyligen
publicerad antologi att tendensen att läsa och skriva erotisk fanfiction inte främst
bör ses som ett sätt att sexualisera 'ointressanta' vänskapsförhållanden utan snarare
att introducera vänskap och kontext som en grundbult i erotiken (Coppa 2017).
Även  om  långtifrån  all  fanfiction  innehåller  sex  och  mina  informanter  inte
nödvändigtvis  går  lika  långt  som  Earlgrey68  och  helt  avvisar  de  välkända
karaktärernas  betydelse  för  fanfiction  så  framhåller  de  att  det  inte  enbart  är
förkärleken till  karaktärerna som kan motivera den enskilde att  läsa och skriva
historier om dem. Fanfiction kan läsas som intressanta berättelser i sig, utan någon
förkunskap  om  eller  intresse  för  källtexten. Som  genre  är  den  också  under
utveckling, och lånar sig gärna till olika typer av experimentellt skrivande (på gott
och på ont; som flera informanter noterar är det långt ifrån all fanfiction som är
bra). Utan det krav på godkännande från redaktörer som präglar den professionella
publiceringen, och med den ”inbyggda publik” som Tove pratar om, kan den som
skriver  fanfiction  relativt  obekymrat  pröva  nya  former  och  uttryckssätt.  Detta
hindrar  i  och  för  sig  inte  att  det  finns  normer  och  förväntningar  även  inom
fanfiction, vilket både Tove, Raina och Emilia påtalar – men det i sig stärker bara
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argumentet att fanfiction utgör en distinkt genre. ”Genres provide a classification
of  types  of  books  based  on  specific  structural  frameworks  grounded  in  the
expectations  of  readers  who  prefer  that  genre”,  konstaterar  Mary K.  Chelton
(1999,  sidnumrering  saknas)  när  hon argumenterar  för  att  biblioteken  inte  bör
förbise eller underskatta genreläsningens vikt. 

Genom att se fanfiction som en genre i sin egen rätt snarare än 'bara' en utökad
läsning av en källtext kan vi också lättare se att läsningen av densamma kan fylla
flera  olika  behov,  såsom Denis  McQuail  (refererad i  Chelton  1999) menar  att
mediekonsumtion gör rent generellt. Fanfiction blir ur detta perspektiv en typ av
litteratur bland andra, snarare än en typ av väsensskild extralitterär aktivitet, och
väljs  framför  annan  litteratur  eftersom den  bättre  uppfyller  läsarens  önskemål
rörande innehåll. Det är främst läsarna som ger uttryck för denna syn, men vi kan
också se spår av den hos en av icke-läsarna, bibliotekarien Sonja, som menar att
ungdomar hellre vill läsa berättelser författade av andra ungdomar än berättelser
författade för dem. 

Förstått på detta sätt manar fanfiction till andra typer av aktiviteter än om det
ses  som en form av utökad läsning och skapande.  Allt  man kan tänka sig att
anordna  kring  läsandet  av  annan  litteratur  kan  man  då  också  anordna  kring
läsandet av fanfiction. Läsecirklar, som en analog till bokcirklar, är ett exempel –
eventuellt  med  samma  typ  av  begränsningar  som  diskuterades  i  relation  till
skrivargrupper och andra sociala evenemang ovan. En läsecirkel är ju även det ett
socialt  evenemang,  och  kan  därmed  tala  också  till  den  gemensamhetssökande
aspekten av fanfiction. Den gemensamma faktorn behöver som noterats inte vara
en källtext utan kan istället vara en trop, tema eller subgenre, t.ex. hurt/comfort. 

Bibliotekarier skulle också kunna tipsa om fanfiction som de tipsar om annan
litteratur, men här väcks frågor både om legalitet och potentiellt olämpligt innehåll
som bör utredas vidare. Initialt kan man måhända begränsa sig till att vid förfrågan
kunna guida  till  relevanta  arkiv  och hjälpa  till  i  sökandet  efter  intressanta  fic
utifrån  låntagarens  önskemål  (även  om  jag  personligen  anser  att  vi  som
bibliotekarier  bör  lita  på  läsarens  egen förmåga att  bedöma vad hen vill  läsa,
oavsett ålder och typ av fiktion, och därmed inte behöver oroa oss alltför mycket
över att de snubblar över något innehållsmässigt suspekt). Jag återkommer dock
till detta i nästa kapitels slutdiskussion. 

Fanfiction  som  genre  präglas  av  stort  fokus  på  karaktärer,  känslor  och
relationer, och ett annat sätt att arbeta med detta är att köpa in mer traditionellt
publicerad fiktion i samma stil. Det finns redan, och då det inte längre är ovanligt
att professionella författare har skrivit eller fortfarande skriver fanfiction – E. L.
James och Cassandra Clare är två av de mer kända exemplen – är det troligt att vi
i och och med detta kommer att se allt mer 'vanlig' litteratur som i teman, troper
och stilistik minner om fanfiction. 
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Att köpa in litteratur som på olika sätt  och i varierande grad fyller samma
behov  som  fanfiction  är  ett  sätt  att  inte  bara  uppmärksamma  fanfictionläsare
genom att göra plats för dem på biblioteket genom diverse aktiviteter, utan också
att  låta deras upplevelser och önskningar inspirera den generella verksamheten.
Detsamma  gäller  de  olika  potentiella  insatser  som  följer  på  nedanstående
perspektiv, nämligen fanfiction som lättillgängligt alternativ. 

Fanfiction som lättillgängligt alternativ
Rent bortsett från möjligheten att fortsatt ägna sig åt en älskad källtext och läsa en
karaktärsdriven genre så menar många av mina läsande informanter att en av de
mest positiva aspekterna av fanfiction är dess lättillgänglighet.  Delvis kan man
läsa fic gratis online, vanligtvis utan att man behöver skapa en profil eller på annat
sätt registrera sig, och delvis upplevs det som lättare att identifiera innehåll man är
intresserad av. Flertalet av mina läsande informanter använder sig av filtrering och
taggar för att navigera bland de miljontals verk som finns arkiverade på t.ex. AO3
och FanFiction.Net. Att fic ofta är korta framhålls också som en fördel då man
inte har tid, ro, eller lust att läsa en hel bok. 

Även ur detta perspektiv blir fanfiction en typ av litteratur som i viss mån kan
jämställas med annan litteratur, men som ibland föredras eftersom dess specifika
distributionssätt  gör det  lättare för läsaren att  få tag på det hen för tillfället  är
sugen  på.  Biblioteken  skulle  kunna  låta  sig  inspireras  av  detta  för  att  öka
tillgången till det egna beståndet.

Genom att tillgängliggöra mer material online och förenkla nedladdningen av
det (som idag på flera håll kräver både nedladdning av extern programvara och
olika typer av registreringar) blir det lättare för låntagaren att snabbt få tillgång till
de verk de önskar. E-böcker är dock en ganska kostsam affär för biblioteken, och
många låntagare – även bland de som läser fanfiction – föredrar fysiska böcker
framför elektroniska dito (se t.ex. Bury 2013). Att erbjuda allt material i digital
form är därför vare sig möjligt eller ens önskvärt i dagsläget, men ett strategiskt
utökat elektroniskt bestånd kan vara lämpligt. Eftertraktat, lättläst och kort lämpar
sig särskilt väl.

För att möta efterfrågan på just kortare berättelser som kan läsas i sin helhet
på en kafferast eller i väntan på bussen vore det användbart att kunna publicera
enskilda noveller som separata verk (även om detta är något som biblioteken bara
kan  argumentera  för  snarare  än  genomföra,  då  publiceringsformatet  inte
kontrolleras av dem). Visserligen finns det inget som hindrar att låntagaren läser
en enstaka novell i den samling hen laddat ned, men bortsett från att känslan inte
riktigt  blir  densamma  så  skulle  separat  publicering  tillåta  att  de  olika
berättelsernas  innehåll  taggas  var  för  sig.  Utökad  märkning,  taggning,  av
materialet  är  nämligen  ett  annat  sätt  att,  tillsammans  med  förbättrade
sökfunktioner och filtreringsmöjligheter, öka tillgängligheten genom att göra det
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lättare för låntagaren att identifiera intressanta verk, digitala såväl som analoga.
Detta är också något som potentiellt borde vara möjligt att genomföra i relation till
enskilda verk i samlingsvolymer, även om de inte kan publiceras vart och ett för
sig. 

I relation  till  taggning väcks  frågor  om vem som ska välja  ämnesord  och
vilken subjektiv tolkning av världen som får ligga till grund för och objektiveras i
den aktuella klassifikationen (se t.ex. Furner 2007). Det är dock redan ett problem
som biblioteken brottas med, och inte specifik för digital märkning. Möjligen kan
man rentav argumentera för att  en extensiv taggning av materialet,  särskilt  om
användartaggning tilläts utöver den märkning som biblioteken svarar för, skulle
skapa en pluralistisk miljö där samma material kan tolkas och taggas på många
olika sätt samtidigt. 

Skyltning och listor  baserade på teman och/eller  av typen 'gillade du x så
kanske du gillar någon av dessa' arbetar man redan med i viss mån på flera håll,
men  det  arbetet  skulle  kunna  utvecklas.  Känner  man  tvekan  inför  detta  med
hänvisning till att det 'stänger in' läsaren i ett ensidigt läsande kan man lugna sig
med vad vi vet från de som läser fanfiction: genom det välbekanta och trygga kan
man närma sig nya berättelser och teman, och våga testa sådant man annars aldrig
skulle intresserat sig för.

Slutsatser 

Utifrån en diskussion av hur olika diskurser möjlig- och omöjliggör olika typer av
handlande har jag i detta kapitel utvecklat en tematisering av fanfiction med fokus
på vilken funktion läsningen av det fyller  för den enskilde.  De tre diskurserna
grundar sig i det empiriska materialet och de teman som identifierats i kapitel 5
och  6,  och  söker  fånga  den  förståelse  och  de  erfarenheter  av  fanfiction  som
återfinns  där.  De  har  dock  formulerats  särskilt  för  att  skapa  ett  konceptuellt
ramverk som bidrar till arbetet med fanfiction på svenska folkbibliotek genom att
belysa  olika  aspekter  av  fenomenet  och  därmed  öppna  för  olika  typer  av
aktiviteter. Vilka aktiviteter som förefaller lämpliga beror nämligen på hur man
tolkar fanfiction: som ett utökad läsande och skapande, som en egen genre, eller
som ett lättillgängligt alternativ till annan litteratur. 

Dessa tre perspektiv på fanfiction ska inte ses som ömsesidigt uteslutande,
och inget  av dem är i  sig mer  sant  än något  annat.  De informanter  som läser
fanfiction ger generellt uttryck både för tanken om fanfiction som utökad läsning,
som en särskild genre, och som ett lättillgängligt alternativ till  annan litteratur.
Bland icke-läsarna, och därmed majoriteten av bibliotekarierna, är dock synen på
fanfiction som utökad läsning och oavhängig en fördjupad relation till källtexten
förhärskande,  om än  inte  allenarådande.  Detta  märks  inte  bara  på  de  sätt  de
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beskriver fanfiction och förklarar varför andra väljer att läsa det, utan också i de
aktiviteter som anordnats på svenska folkbibliotek och som generellt fokuserat på
skrivande snarare än läsande. Andra aktiviteter, som utgår från föreställningar om
fanfiction  som genre och fanfiction  som lättillgängligt  alternativ,  får  stryka på
foten. Detta leder inte bara till ett begränsat utbud utan också – framför allt i fallet
fanfiction som lättillgängligt alternativ – till  en begränsad möjlighet att  lära av
fanfictionläsarnas preferenser och praktiker för att förbättra verksamheten i stort,
t.ex.  genom utökade  sökmöjligheter  och  ett  större  elektroniskt  utbud  av  korta
historier.  Därför  vore  det  lämpligt  att  anamma  en  mer  nyanserad  syn  på  vad
fanfiction är och vad fanfiction gör, och det är min förhoppning att denna analys
kan bidra till detta.
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8. Slutdiskussion

I de tre föregående kapitlen har jag besvarat de forskningsfrågor som formulerades
i kapitel 2: hur har man arbetat med fanfiction på svenska folkbibliotek, hur tolkar
och  förstår  fanfictionläsare  fanfiction,  hur  tolkar  och  förstår  bibliotekarier
fanfiction,  och  hur  påverkar  en  skiftande  förståelse  arbetet  med  fanfiction  på
svenska folkbibliotek? Sammanfattningsvis har jag visat att fanfiction av de som
läser det förstås både som en utökad läsning av en älskad källtext, som en egen
genre och som ett lättillgängligt alternativ till annan litteratur. På folkbiblioteken
och  bland  bibliotekarierna  dominerar  dock  synen  på  fanfiction  som  utökad
läsning, vilket leder till ett ensidigt utbud av aktiviteter och missade möjligheter i
det  vidare  arbetet  med  fenomenet.  Det  jämförande  perspektivet,  i  vilket  både
bibliotekarier och fanfictionläsares tolkningar beaktas, särskiljer studien från dem
som tidigare genomförts av svenska LIS-vetare med fokus på fanfiction (Olausson
2009,  Skoglund 2010,  Stenberg 2012).  Den internationella  LIS-forskningen på
området  har  främst  handlat  om  hur  ämnen  som  biblioteks-  och
informationsvetenskapen  vanligtvis  intresserar  sig  för,  t.ex.  upphovsrätt,
insamling  och  klassificering,  påverkar  och  påverkas  av  fanfiction  (se
t.ex.Christian 2013, Johnson 2014, Price & Robinson 2016). Detta är  visserligen
av vikt för hur biblioteken arbetar med fenomenet, men dessa studier saknar för
det första (och helt naturligt) kopplingar till en specifikt svensk kontext, och för
det andra ser de till enskilda aspekter snarare än att göra en övergripande analys av
bibliotekens  verksamhet  i  relation  till  fanfictionläsarna,  vilket  begränsar
studiernas användbarhet för den svenska bibliotekarie som önskar lära sig mer om
och arbeta med fanfiction. Den föreliggande uppsatsen får därmed anses fylla en
lucka i  den tidigare forskningen, då den inte  enbart  syftar till  att  utforska och
analysera fanfiction och dess funktion för läsaren, utan också till att göra det på ett
sådant sätt  att  den bidrar till  och underlättar  arbetet  med fanfiction på svenska
folkbibliotek. 

Utöver dessa utvärderande ord avser jag inte här vidare diskutera resultaten i
dess helhet, eftersom så redan skett i varje kapitels avslutande stycke 'Slutsatser'.
Istället  resonerar jag nedan kring ett  par aspekter av dem som jag anser vara i
särskilt behov av en vidare utveckling och i viss mån problematisering, nämligen
den  ensidiga  synen  på  fanfiction  hos  icke-läsande  bibliotekarier,  och
föreställningen om fanfiction som lättillgängligt. Avslutningsvis för jag också en
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kortare diskussion kring vad studiens resultat implicerar för det vidare arbetet med
fanfiction på folkbibliotek och forskningen därom.

En ensidig syn på fanfiction

Ett av de viktigaste resultaten av min undersökning är det faktum att bibliotekens
och de icke-läsande bibliotekariernas syn på fanfiction i stor utsträckning präglas
av  förståelsen  av  fenomenet  som  en  utökad  läsning  av  källtexten,  vilket  får
konsekvenser för vilken typ av fanfictionrelaterade aktiviteter man erbjuder. Det
finns inom ramen för föreliggande studie ingen möjlighet att undersöka varför det
förhåller sig på det här sättet; som jag noterat studerar jag vad mina informanter
säger, inte vad som motiverar dem att göra det. Även om det så här avslutningsvis
är frestande att spekulera kring potentiella anledningar så avhåller jag mig, med
hänvisning till att det just inte skulle bli något annat än spekulationer. 

Vad man dock bör hålla i minnet är att denna studie är kvalitativ. Genom att
använda flera olika metoder och studera flera olika aspekter av fenomenet har jag
strävat efter att ta ett helhetsgrepp om fanfiction och svenska folkbibliotek, men
det empiriska materialet är inte av sådan art att man utifrån det kan dra några säkra
slutsatser om svenska bibliotekariers inställning till fanfiction generellt. Ett par av
de bibliotekarier  jag har  intervjuat  är  själva så pass insatta  i  fenomenet  att  de
förekommer både som läsare och som bibliotekarier  i  analysen, och de är inte
ensamma: av de strax över hundra bibliotekarier som besvarade någon av de två
enkäterna uppgav ett par att de själva läste mycket fanfiction. Det är därför inte
rättvisande att tala om gruppen fanfictionläsare och gruppen bibliotekarier som av
naturen och ständigt separata, och i kapitel 7 delades informanterna istället upp i
kategorierna läsare och icke-läsare. Det är icke-läsarna som vanligtvis ger uttryck
för  tanken om fanfiction  som enbart  en utökad läsning av källtexten,  och alla
bibliotekarier inte är icke-läsare: det finns alltså redan bibliotekarier som bär på en
mer nyanserad förståelse av fenomenet fanfiction. 

Vad som kan konstateras är att om och när en ensidig förståelse av fanfiction
som  utökad  läsning  präglar  verksamheten  så  kommer  utbudet  av
fanfictionrelaterade  aktiviteter  begränsas  av  detta,  vilket  tycks  vara  fallet  i  de
undersökta programpunkterna i kapitel 6. Jag hävdar på intet sätt att biblioteken
helt ska upphöra med att organisera t.ex. skrivarverkstäder och annat som på olika
sätt  framhåller  fanfiction  som  ett  kontinuerligt  engagemang  med  en  älskad
källtext;  fanfiction är ofta,  enligt  mina informanters utsagor, just  ett  sätt  att  få
dröja  sig  kvar  i  en  särskild  fiktiv  värld  (vare  sig  den  bygger  på  fiktion  eller
verkliga  personer  och  händelser).  Däremot  skulle  en  utökad  förståelse  av
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fanfiction, som omfattar också fanfiction som genre och fanfiction lättillgängligt
alternativ,  öppna  för  fler  och  andra  typer  av  aktiviteter.  För  de  bibliotek  och
bibliotekarie som vill arbeta med fanfiction finns det därför goda skäl att bättre
sätta sig in i ämnet och reflektera över vilken funktion fanfictionläsningen fyller
för de som ägnar sig åt det. Det är min förhoppning att denna studie, vars resultat
bäst bedöms utifrån sin potential att verka för ett vidare arbete med fanfiction på
svenska folkbibliotek, kan bidra till detta.

En annan slutsats rörande de icke-läsande bibliotekariernas syn på fanfiction
är  att  de  primärt  förstår  fenomenet  som  ungdomsrelaterat.  Även  de  två
bibliotekarier som själva läser mycket fanfiction tänkte sig främst ungdomar som
målgrupp  när  de  funderade  över  hur  biblioteken  skulle  kunna  arbeta  med
fenomenet, vilket dock kan vara kopplat till det faktum att de båda primärt arbetar
med yngre användare. Då jag i  kapitel  7 tematiserade fanfiction gjorde jag det
utifrån diskurser kring dess funktion för läsaren, vilket fungerar väl som grund för
en diskussion kring vilken typ av fanfictionrelaterade aktiviteter man kan tänka sig
på folkbiblioteken, men som inte alls bidrar till en diskussion kring för vem man
skall ordna dess. Det är en brist, och det finns därför skäl att på annat håll fundera
vidare över detta – och för läsaren att bära med sig det faktum att fanfiction på
intet sätt bara läses och författas av ungdomar. 

Oproblematisk tillgång?

De fanfictionläsare jag har talat med framhåller ofta hur tillgängligt fanfiction är,
både i bemärkelsen att det går att läsa gratis online och att det är lätt att hitta den
typ av berättelse man för tillfället är intresserad av. Det är så mina informanter
upplever  och talar  om fanfiction,  och det  är  därför  som detta  har  lyfts  fram i
studien  då det  är  förståelsen av fanfiction  av fanfiction  som varit  föremål  för
undersökning.  Det  finns  dock  anledning  att  i  viss  mån  problematisera
föreställningen  om fanfiction  som en  aldrig  sinande  källa  av  tillfredsställande
litteratur,  framför  allt  för  att  den  oinitierade  läsare  inte  skall  lämnas  med  en
ensidig syn på fanfictions potential. Det skulle så att säga motverka denna studies
syften...

Fanfiction  må  publiceras  lätt  och  gratis  och  i  stor  mängd,  men  tillgången
begränsas ändå av flera faktorer, som t.ex. språk. För den som inte vill läsa på
engelska krymper utbudet markant, särskilt om man föredrar ett litet språk som
t.ex.  svenska.  På  AO3 fanns  det  i  maj  2017  endast  103  historier  skrivna  på
svenska7, och chansen att du bland dessa ska hitta den fandom du intresserar dig
för är alltså liten. På andra sajter, som t.ex. Wattpad är utbudet av svenska fic

7Källhänvisning har här valts bort på grund av att webbadressen till sökresultatet är ohanterligt långt: tio rader
i källförteckningen närmare bestämt. Den nyfikne uppmanas att göra en egen sökning, även om antalet fic i de
flesta kategorier som nedan refereras antagligen kommer att ha ökat efter denna studies publicering.
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större, men å andra sidan ofta skrivna av yngre personer som fortfarande utvecklar
sitt skrivande, vilket kan uppfattas leda till  berättelser med lägre verkshöjd. Att
vara bekväm med att läsa engelska är alltså en förutsättning för att man skall ha
tillgång till den stora merparten av den fanfiction som skrivs. Å andra sidan kan
man se fanfiction som ett utmärkt sätt att förbättra sin engelska läsförståelse, då ett
specialintresse  kan  fungera  som  motivation  att  kämpa  sig  igenom  det  initialt
främmande språket trots att det känns tungt; själv kände jag mig mycket obekväm
med engelska till dess att bristen på översatta Star Wars-böcker och serier drev
mig till intensiv läsning.

Tillgången på fic som uppfyller den enskildes önskemål bestäms också av hur
populära de specifika önskemålen är. Att hitta det man söker är förstås betydligt
lättare för den som vill läsa berättelser baserade på en populär källtext som t.ex.
Marvels superhjältefilmer än för den som skulle vilja grotta ned sig i något mer
obskyrt. Att källtexten i sig är populär betyder dock inte nödvändigtvis att den är
populär  att  skriva  fic  om:  Brandon Sandersons  många fantasyromaner  om the
Cosmere säljer utomordentligt väl, men på AO3 fanns i maj 2017 bara 231 fic
publicerade. 

Att intressera sig för en källtext som inspirerat många fic är inte heller någon
garanti för att hitta berättelser om just de teman och ship man vill läsa om. Flera
av mina informanter är fans av  Sherlock och pairingen Johnlock och för dem är
utbudet verkligen mycket stort (51 098 fic på AO3 i maj 2017), men för den som
föredrar  ett  mindre  populärt  ship  i  Sherlock  blir  tillgången genast  mindre:  en
sökning på Sheriarty (Sherlock/Moriarty) genererar vid samma tillfälle bara 1661
träffar.

Huruvida man upplever fanfiction som lättillgängligt eller ej kan alltså antas
bero  på  hur  väl  den  personliga  efterfrågan stämmer  överens  med  utbudet.  De
informanter jag talar med läser alla mycket fanfiction, vilket knappast vore fallet
om de inte fann det lätt att hitta den typen av material de intresserar sig för. Att de
ofta framhåller möjligheten att få tag på det man vill ha som en särskilt positiv
aspekt av fanfiction är därför knappast förvånande. Man bör dock komma ihåg att
tillgången  på  olika  sätt  är  begränsad,  och  inte  kommer  att  upplevas  lika
oproblematisk för den som t.ex. inte vill läsa på engelska eller har ett intresse som
få andra delar.

Framtiden

Det  finns  bland  de  bibliotekarier  jag  har  pratat  med  en  osäkerhet  kring  både
legalitet och moraliska aspekter av arbetet med fanfiction. Även om ingen av dem
uppger detta som ett avgörande hinder så är det ändå något man funderar över,
ofta  utan  att  finna  några  egentliga  svar.  Om  man  tänker  sig  en  framtid  där
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fanfiction på olika sätt beredes plats på folkbiblioteken vore det därför lämpligt att
diskutera  de  här  frågorna  på  en  nationell  nivå,  inte  för  att  implementera  en
gemensam policy utanför att det ska finnas en bättre underlag för de beslut som
sedan fattas på enskilda bibliotek. Upphovsrätten och hur den eventuellt påverkar
det sätt på vilka biblioteken kan hantera fanfiction är en särskilt brännande fråga
eftersom det inte rör sig om subjektiva bedömningar om lämplighet utan vad som
faktiskt  är  tillåtet  enligt  lag.  Frågan  har  undersökts  av  LIS-vetaren  Kaelyn
Christian (2013) men hen använder sig av det amerikanska begreppet 'fair use'
som inte existerar i svensk lagstiftning, och resultaten är därför inte applicerbara
även om studien kan fungera som inspiration för den som vill undersöka något
liknande i en specifikt svensk kontext.

Huruvida man som bibliotekarie kan rekommendera material som är explicit,
ibland mycket mörkt, och/eller av tveksam litterär kvalité är svårt att säga något
bestämt  om.  I  diskussionen  kring  det  kan  det  vara  relevant  att  återvända  till
Catherine Sheldrick Ross (2009) tematisering av diskurser kring läsning och vad
de implicerar för bibliotekens uppdrag. Även om de inte räcker för att förstå alla
aspekter av fanfiction så är de i allra högsta grad tillämpbara i de fall då fanfiction
behandlas som en typ av litteratur bland andra, t.ex. när man skall rekommendera
den till användare. Ser på man på läsarna som aktiva meningsskapare som bäst
själva vet vilken typ av litteratur som passar dem är man troligen mer beredd att
visa dem vägen till ett mer blandat material än om man ser dem som i behov att
bestämd guidning till den 'goda' litteraturen. Vissa av de diskurser Ross tar upp
hamnar också i  ett  nytt  ljus när de ställs  i  relation till  fanfiction:  för den som
tänker sig att läsaren styrs av de massproducerade berättelser förlag publicerar för
snöd vinnings skull torde fanfiction, där läsarna själv tar kontroll över berättandet
när de börjar skriva, ses som något mycket positivt – men samtidigt mycket svårt
att förklara, eftersom det blir väldigt oklart hur läsare å ena sidan är duperad och
indoktrinerade  men  å  andra  sidan  har  kraft  nog  att  själva  vidaretolka  sina
favoritberättelser. Hursomhelst vore det intressant och givande att med hjälp av
Ross utforska hur man skall hantera fanfiction i de instanser då det kan jämställas
med den professionellt publicerade litteratur som biblioteken vanligtvis handhar. 

I den här studien har jag fokuserat på förståelsen av fanfiction, även om det i
viss mån har kompletterats med information rörande praktiker både på bibliotek
och  bland  läsarna.  Detta  har  varit  lämpligt  för  studiens  syfte,  men  ger  inte
nödvändigtvis  en komplett  bild:  enligt  den diskursanalytiska teorin hänger vad
folk  säger  och  vad  folk  gör  visserligen  ihop,  men  sällan  på  ett  entydigt  och
oproblematiskt  vis.  Vidare  studier  kring  svenska  fanfictionläsares  faktiska
praktiker vore därför relevant för den som vill skapa sig en än mer heltäckande
bild av fenomenet.  Särskilt  kvantitativa undersökningar lyser med sin frånvaro,
både på nationell och internationell nivå. När forskare från olika fält har studerat
fanfiction  så  rör  det  sig  i  princip  uteslutande  om  kvalitativa  studier  (se
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Forskningsöversikten  i  kapitel  3)  och det  saknas  därför  uppgifter  om t.ex.  hur
utbrett  fenomenet  egentligen  är.  Den  ungdomsbibliotekarie  som  citerades  på
denna uppsats  första  sida menar  att  läsandet  av fanfiction  bland vissa grupper
håller på att ersätta läsande av traditionellt publicerad litteratur, och även om den
tendensen är tydlig hos de fanfictionläsare jag har intervjuat kan den här studien
inte på något sätt svara på om det faktiskt förhåller sig så rent generellt. 

Det finns alltså mycket kvar att undersöka, och mycket kvar att göra – inom
forskningen, och på våra folkbibliotek. 
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9. Sammanfattning

Fanfiction är inte ett nytt fenomen men har under de senaste decennierna och i och
med  internets  genombrott  blivit  allt  större  och  välkänt.  På  de  svenska
folkbiblioteken  kan  man  skönja  ett  gryende  intresse  för  denna  litteraturnära
praktik,  men  den  ingående  förståelse  av  fenomenet  som skulle  möjliggöra  ett
initierat  arbete  med  fanfictionrelaterade  aktiviteter  saknas  ofta.  Syftet  med
föreliggande  studie  är  analysera  och  beskriva  fenomenet  fanfiction  och  dess
funktion för läsaren på ett sätt som bidrar till bibliotekens fortsatta arbete med det,
och kan fungera som en introduktion för den intresserade bibliotekarien.

Till  grund  för  studien  ligger  en  icke-heltäckande  kartläggning  av
fanfictionrelaterade  aktiviteter  på  svenska  folkbibliotek,  25  semistrukturerade
intervjuer med bibliotekarier och fanfictionläsare, två mindre enkätundersökningar
rörande bibliotekariers kunskap om fanfiction, samt en mindre mängd ytterligare
data i form tidigare forskning och etnografisk data som inte insamlats specifikt för
denna studie. Genom en tematisk analys har de sätt på vilka bibliotekarier och
fanfictionläsare förstår fenomenet fanfiction och dess funktioner identifierats och
kategoriserats, och jämförts med diskurser kring läsning så som de formulerats av
Catherine Sheldrick Ross. Resultatet av denna tematisering har vidare utforskats
med hjälp av begreppet diskurser, vilket möjliggör en diskussion både av hur olika
praktiker, t.ex. i form av fanfictionrelaterade aktiviteter på bibliotek, speglar en
specifik förståelse av fanfiction, men också hur olika sätt att tolka och beskriva
fenomenet skapar utrymme för olika typer av aktiviteter. Olika sätt att tematisera
och konceptualisera diskurser kring fanfiction kan alltså fungera bättre eller sämre
som vägledande i arbetet med dem på folkbibliotek.

Fanfictionläsare är ofta kvinnor, men har i övrigt mycket litet utom den delade
praktiken gemensamt. De läser fanfiction av många olika anledningar, vilka kan
sammanfattas i fyra övergripande teman baserade på deras utsagor: för njutnings
skull, som en social aktivitet, i relation till källmaterialet, och istället för annan
litteratur.  Många  av  dem har  helt  eller  delvis  ersatt  läsningen  av  traditionellt
publicerad litteratur med läsning av fanfiction,  och flera av dem skriver ibland
själva  fanfiction.  De  läser  främst  men  på  intet  sätt  enbart  verk  skrivna  om
källtexter de uppskattar.

Bland svenska folkbibliotekarier förefaller fanfiction vara ett relativt bekant
begrepp, men de fanfictionrelaterade aktiviteterna på folkbibliotek är ändå få. De
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präglas  av ett  fokus på fanfiction  som skrivande,  framför  allt  i  form av olika
workshops och skrivartävlingar.  Bristande kunskap,  tid,  och osäkerhet  rörande
legala och moraliska aspekter uppfattas som hinder i  arbetet  med fanfiction på
folkbibliotek, men de intervjuade bibliotekarierna ställer sig ändå positiva till det,
så länge intresse från låntagarna finns.

För att främja arbetet med fanfiction på folkbiblioteken skisseras en tredelad
förståelse av fanfiction, tematiserad utifrån diskurser rörande läsningens funktion
för den enskilde: fanfiction som en utökad läsning av särskilda källtexter, som en
egen genre, och som ett lättillgängligt alternativ. Dessa tre olika diskurser ger inte
ett uttömmande svar på vad fanfiction är och ger, men fungerar kompletterande
för att belysa olika aspekter av fenomenet och därmed skapa utrymme för olika
typer  av  aktiviteter  relaterade  till  det.  Både i  bibliotekariernas  utsagor  och de
aktiviteter som redan anordnats på svenska folkbibliotek skönjs ett tydligt fokus
på fanfiction som en utökad läsning av särskilda källtexter, vilket leder till att de
andra två diskurserna och de aktiviteter som de öppnar för har förbisetts. Genom
att också uppmärksamma och anamma synen på fanfiction som läsning och som
lättillgängligt  alternativ  skulle  biblioteket  både  kunna  skapa  ett  mer  varierat
programutbud relaterade till fanfiction och anpassa den övriga verksamheten efter
denna låntagargrupps önskningar rörande läsning i allmänhet.
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