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1. Inledning 

 

Bakgrund 

Allteftersom att samhället fortsätter att digitaliseras så får allt fler samhällsinstitutioner 

anpassa sig därefter och litteraturen är inget undantag. Utöver den traditionella tryckta 

litteraturen som numera ges ut i diverse e-format och den digitala bokmarknaden som har 

uppstått så finns det även den litteraturen som befinner sig utanför dessa etablerade kanaler. 

Den sortens berättelser som först dyker på diverse nätcommunities och sedan sprids vidare via 

sociala medier och andra digitala vägar. När det kommer till den här i stort sett fria och 

oetablerade litteraturformen så finns det en genre som tycks mig vara särskilt intressant, 

nämligen skräckgenren.      

 Den anonymitet och spontanitet som internet möjliggör lämpar sig väl för skräckfiktionen. 

Illavarslande berättelser om omänskliga ting och djup ondska tycks få en extra nivå av 

autencitet och obehag när de plötsligt dyker upp från ingenstans utan att man vet vem som har 

skrivit dem och gränserna mellan vad som är verklighet och fiktion börjar suddas ut. En 

skräcknovell som säljs på Akademibokhandeln är rätt så självklart fiktion men det kan bli en 

aning klurigare när en skräckberättelse dyker upp mitt i flödet på sociala medier, inklämd 

mellan en ursinnig utläggning angående Sveriges utrikespolitik och någon gammal kollegas 

senaste uppsättning av kattbilder. Vad är verklighet och vad är fiktion? En sådan anonym 

berättelse dök under sommaren 2007 upp på forumet 4chan
1
 i dess underforum /x/, ett 

underforum ämnat för diskussioner kring paranormala upplevelser och andra övernaturliga 

fenomen, när användaren S.S Walrus postade ett inlägg angående något hen valt att kalla 

SCP-173. Det korta inlägget löd: 

 

Item#: SCP-173 

Special Containment Procedures: Item SPC-173 is to be kept in a locked container at all times. 

When personnel must enter SCP-173's container, no fewer than 3 may enter at any time and the 

door is to be relocked behind them. At all times, two persons must be looking at SCP-173 until all 

personnel have vacated and relocked the container. 

Description: Moved to Site19 1993, little is known about item number SCM-173's origins. It is 

constructed from concrete and rebar and was once painted with Crylon brand spraypaint. 

                                                           
1
 4chan är ett anonymt nätforum som lanserades den 1:a oktober 2003. 4chan är ett såkallat imageboard, ett sorts 

nätforum där användare främst kommunicerar genom att dela med sig av bilder (oftast ackompanjerade av text). 

4chan används till att diskutera vitt skilda ämnen såsom exempelvis populärkultur, politik och sport. 
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SCP-173 is animate and malevolent, if given the chance it will kill anyone within its line of sight. 

It's weakness however is that it does not move while being watched. Despite this paralysis it is still 

highly dangerous; able to cover at least 2 meters in the literal blink of an eye. It typicaly kills by 

either snapping the victim's neck from behind, or grabbing the victim's throat and strangling him. 

Whatever animates SCP-173 does not give it much force with which to break things, as seen above 

a large room with unbarred windows is fully capable of containing it. It's grip however is 

unbreakable, as when it is not moving the statue is as hard and strong as concrete. 

While left alone in its room, one can hear a stone-on-stone scraping from within that is believed to 

be the sound of the SCP-173 moving about. 

The reddish brown substance on the floor is a combination of feces and blood. We don't know (nor 

wish to find out) where it comes from or how it arrives but SCP-173's container will slowly fill 

with these substances. In order to ensure that bacterial growth within does not begin to damage the 

building it is contained in, and to maintain some level of sanitation, the enclosure must be cleaned 

on a bi-weekly basis.
2
 

 

Den korta berättelsen eggade folks fantasier och inom kort hade flera andra forumanvändare 

postat liknande instruktioner för hur man skulle hantera alla möjliga sorters besynnerliga 

objekt. I januari 2008 hade formatet blivit så pass populärt på 4chan att en separat nätbaserad 

gemenskap blev grundad, SCP Series Wiki.
3
 På denna nya domän blev historierna allt fler och 

ett fiktivt universum började formas kring organisationen SCP (Secure, Contain, Protect).
4
 

Presenterat som en topphemlig organisations arkiv, så innehåller SCP Wiki numera flera 

tusentals fiktiva dokument som på ett torrt och kliniskt språk kategoriserar det som SCP 

Wikis användare kallar anomala objekt och hur dessa på ett säkert sätt ska förvaras och 

hanteras. Detta digitala arkiv blir mer än en förvaring av fiktiva berättelser, det blir i sig självt 

en fiktiv berättelse som följer en organisations ändlösa arbete med att förvara objekt som i 

vissa fall skulle kunna utplåna hela den kända världen om de lämnades obevakade. Skräcken i 

det här konceptet är tydlig. Det antyder att det enda som står mellan vår normala tillvaro och 

det anomala är det ständiga arbetet utfört av en specialiserad organisation. Om de av en eller 

annan anledning skulle misslyckas, så skulle det anomala få husera fritt i vår värld. 

 Det går att finna lite av varje i SCP Wikis arkiv. En dörr som vart den än dyker upp leder 

ner i en till synes oändlig trappa. En godisautomat som får sina produkter från andra 

dimensioner. Mänskliga varelser som uppger sig vara diverse individer som det går att läsa 

                                                           
2
 S. S. Walrus, ”From the Files of Site 19” (22/6/2007), skärmdump från pste.eu/p/YXqG.html arkiverad på 

archive.today (9/10/2018) archive.is/QD9UF (31/12/2020). 
3
 RJB_R, ”History of the Universe: Part One” (17/2/2013), SCP Wiki,  www.scpwiki.com/history-of-the-

universe-part-one (31/12/2020). 
4
 The Administrator, ”Main” (24/7/2008), SCP Wiki, www.scpwiki.com/main (31/12/2020). 
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om i religiösa texter. Det är knappast svårt att finna sig helt förlorad bland de tusentals objekt 

som SCP Wikis flitiga författare har skrivit fram. Ett objekt som ter sig särskilt utmärkande är 

det som har klassificerats som SCP-055, ett objekt som sticker ut tack vare att den 

information som finns om det är så gott som obefintligt. Medan andra objekt på SCP Wiki har 

fått utförliga dokument som så gott de kan beskriver dess utseende och beteendemönster så 

möts den som läser om SCP-055 av ett ekande tomrum. Det är fortfarande ett objekt man har 

att göra med, det är trots allt bekräftat att de som har stött på det inte kan komma ihåg vad det 

var för något. Men det är just det. Trots organisationens hårda arbete med att kategorisera det 

anomala i vår värld så har detta objekt helt undvikit detta hårda arbete. Det handlar om ett 

objekt som vi blott vet en sak om, det faktum att vi inte vet vad det är för något. 

 

Syfte och Frågeställning 

Jag vill genom att undersöka ett smalt urval av berättelser postade på SCPwiki.com, med 

berättelsen SCP-055 som främsta fokus, diskutera dess funktion som digital skräcklitteratur 

och hur de effektiviseras och eventuellt begränsas av SCP Wikis formmässiga och narrativa 

ideal, och även hur det förhåller sig till konceptet övernaturlig skräck (enligt Eugene Thackers 

definition) Mina frågeställningar blir: 

Hur fungerar SCP-055 som övernaturlig skräck?  

Hur bemöter SCP Wikis gemenskap SCP-055 och vilken funktion har feedback och 

attityderna på SCP Wiki på berättelsen som ett skräcklitterärt verk? Hur påverkas SCP-055 av 

SCP Wikis kollaborativa format? 

 

SCP Wiki – en kort förklaring 

SCP Wiki är, enligt gemenskapens egen definition, ”a collaborative urban fantasy writing 

website about the fictional SCP Foundation”.
5 

SCP Wiki är så att säga en webbaserad 

gemenskap som fokuserar på kollaborativt skrivande av fiktion, och all denna fiktion är på ett 

eller annat sätt kopplat till den fiktiva organisationen SCP Foundation. Sen den 25:e juli 2008 

så har SCP Wiki huserat på Wikidot, ett såkallat wikihotell där ett värdföretag erbjuder sina 

användare en server och en färdig struktur för att driva en webbaserad wiki.
6
 Det är värt att 

notera att SCP Wiki under en kort period (19:e januari - 25:e juli 2008) höll till på Editthis, ett 

                                                           
5
 Aelanna, ”About the SCP Foundation” (17/3/2014), SCP Wiki, www.scpwiki.com/about-the-scp-foundation 

(31/12/2020). 
6
 ”Wikihotell”, Linkfang, (19/11/2020), sv.linkfang.org/wiki/Wikihotell (31/12/2020). 
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annat wikihotell. Då Editthis ansågs vara opolerat och på många sätt klumpigt att använda så 

övergick man emellertid till den nuvarande domänen på Wikidot.
7
 Den gamla wikin har sedan 

dess raderats.
8 
     

 För att bli medlem på SCP Wiki så behöver en användare först skapa ett gratis Wikidot-

konto. Sedan skickar användaren in ett formulär där denne dels skriver in en kod som går att 

finna i SCP Wikis regelverk och dels sin ålder.
9
 Först då detta formulär har mottagits och 

godkänts av SCP Wikis administratörer så kan användaren börja vara delaktig i SCP Wikis 

gemenskap. Samtliga användare har då tillgång till att skriva i de tillhörande forumen, 

kommentera, bedöma och redigera texter som publiceras på wikin och även börja arbeta på 

sina egna texter.       

 Att posta en berättelse på SCP Wiki är en tämligen lång process som i regel kräver att 

användaren låter sin text gå igenom flera steg av feedback och korrekturläsning från andra 

användare i forumen innan den postas på wikin och nya användare uppmuntras starkt till att 

metodiskt gå igenom gemenskapens olika skrivguider innan de börjar jobba på sina egna 

texter.
10

 Texterna som tillslut postas på SCP Wiki bedöms av hela gemenskapen via ett 

röstningssystem där det antingen går att rösta upp eller rösta ner en text. Så länge en text 

håller sig över -10 (minus 10) i röstningssystemet så får den ligga kvar men om den sjunker 

lägre än så påbörjas en 24-timmars vänteperiod där texten i regel raderas om den fortfarande 

ligger på -10 röster eller lägre efter att vänteperioden är över.
11

 

 

SCP-Formatet och dess formmässiga krav 

Den huvudsakliga sortens berättelser som postas på SCP Wiki är, föga förvånande, såkallade 

SCPs. De efterliknar formella dokument och beskriver anomala objekt och hur dessa bör 

hanteras. Dessa texter skrivs på ett torrt och kliniskt språk och ska alltid följa en specifik mall 

som lyder: 

Item #: Namnet på objektet som beskrivs i dokumentet, alltid formaterat som SCP-[Siffra] 

 

Object Class: En klassificering som används för att beskriva hur pass enkelt objektet är att 

hålla bevarat. Utgår oftast ifrån skalan Safe/Euclid/Keter, där Safe är något som kan bevaras 

                                                           
7
 RJB_R, ”History of the Universe: Part One”. 

8
 The Administrator, ”The Old Wiki” (11/9/2008), SCP Wiki, www.scpwiki.com/the-old-wiki (31/12/2020). 

9
 DrClef, ”Guide for Newbies” (28/2/2009), SCP Wiki, www.scpwiki.com/guide-for-newbies (31/12/2020). 

10
 DrClef, ”Guide for Newbies”. 

11
 tunedtoadeadchannel, ”Deletions Guide” (8/4/2011), SCP Wiki, www.scpwiki.com/deletions-guide 

(31/12/2020). 



6 
 

utan några större ansträngningar, Euclid är de objekt som kräver vissa ansträngningar för att 

hållas bevarade och Keter sådant som i regel kräver ständig övervakning dygnet runt för att 

inte bryta sig loss. 

 

Special Containment Procedures: En beskrivning av de procedurer som används för att 

bevara objektet. 

 

Description: En beskrivning av själva objektet. Dess bakgrund, utseende, beteendemönster 

och övrig deskriptiv information. 

 

Addendum: En rubrik för övrigt material som exempelvis intervjuloggar, experimentresultat 

och ljudinspelningar. Är till skillnad från de andra rubrikerna inte ett obligatoriskt krav.
12

 

 

Språket i dessa texter ska som sagt vara av klinisk natur, SCP Wiki ger i en av sina 

skrivguider ett gott exempel på hur språket bör se ut, en varulv ska till exempel inte beskrivas 

som:  

 

The entity is a ten foot tall wolfman with glowing crimson eyes and teeth like daggers. Its howl 

sends shivers down your spine, as if you instinctively know that we are its prey. 

 

Utan snarare: 

 

The entity is a canid biped, approximately 3 meters in length. It has luminescent red eyes and 

prominent incisors. Its vocalizations universally trigger a fear reflex in human subjects.
13

 

 

Det är med andra ord ett språk utan subjektiva värderingar. Detta kliniska och distanserade 

språk blandat med den strikta mallen som alltid ska efterföljas samt det faktum att namnen på 

texternas författare inte står utskrivna någonstans i dokumenten (man måste öppna menyn 

history under varje dokument, där dess redigeringshistoria står uppradad, för att hitta namnet 

på den som skrivit texten) så framstår dessa berättelser vid en första anblick inte som 

skönlitterära verk även om det man har att göra med i allra högsta grad är fiktion. 

 Det bör dock nämnas att inte alla berättelser som postas på SCP Wiki följer detta ovanliga 

format, utan det finns även två andra kategorier som skiljer sig från det huvudsakliga SCP-

                                                           
12

 The Administrator, ”How To Write An SCP” [under fliken Templates] (24/7/2008), SCP Wiki, 

www.scpwiki.com/how-to-write-an-scp (31/12/2020). 
13

 The Administrator, ”How To Write An SCP” [under fliken Writing Style]. 
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formatet, Tales och Joke-SCPs. Tales är ett samlingsbegrepp för berättelser som postas på 

SCP Wiki och är utformade som mer typiskt skönlitterär prosa med tydliga berättarröster, 

stilfigurer och narrativa element. De handlar i regel om en eller ett par särskilda SCPs och 

tillåter skribenter att utforska narrativ som det strikta SCP-formatet inte tillåter. Joke-SCPs 

eller J-SCPS är berättelser som är formmässigt identiska med SCP-dokumenten men har en 

mer humoristisk ton och gör ofta narr av nätkultur, främst SCP Wiki självt. Ofta görs detta 

genom att anspela på klichéer och andra element som ofta dyker upp i texterna som postas på 

SCP Wiki. 

 

Teori och metod 

För att undersöka mitt material sett som digital skräcklitteratur så kommer jag behöva en 

utgångspunkt för att dels definiera digital litteratur och dels skräck. Vad det gäller digital 

litteratur så utgår jag ifrån Abigail De Kosniks Rogue Archives.
14

 De Kosnik talar om att 

digitaliseringen av samhället har medfört en demokratisering av det kulturella minnet, där 

uppsamlingen och bevarandet av kulturella yttranden har börjat falla i händerna på 

privatpersoner och dess digitala arkiv (såkallade rogue archivists) och inte längre domineras 

av etablerade institutioner.
15

 De Kosnik talar även om arkontisk produktion, som menar på ett 

slags meta-arkiv som öppnas upp i varje medieobjekt när en läsare, filmåskådare eller annan 

mottagare tar åt sig av det och därefter använder vissa delar av dessa medieobjekt när de 

skapar egna kulturella produktioner (exempelvis fan fiction).
16

 Utifrån arkontisk produktion 

kan man då även mer specifikt tala om arkontisk litteratur, det vill då säga litterära verk som 

baserar sig på redan publicerade texter. De Kosnik lyfter läsaren (och konsumenten i 

allmänhet) som en högst aktiv komponent i den digitala eran: 

  

Contemporary media users do with cultural texts whatever they like, disregarding print and 

analog’s boundaries of textual cohesion (where a text begins and ends), authorial ownership (who 

made the text), or historical time (when a text was created), and this postmodern style of making 

has proliferated wildly as digital media has facilitated the operations of cutting, copying, mixing, 

and distributing far better than previous media have done.
17

 

 

                                                           
14

 Abigail De Kosnik, Rogue Archives: Digital Cultural Memory and Media Fandom, The MIT Press, 

Cambridge, MA, 2016. 
15

 De Kosnik 2016. s. 2. 
16

 De Kosnik 2016. s. 34. 
17

 De Kosnik 2016. S. 6. 
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De Kosnik använder även termen global teater, som myntades av den kanadensiska 

medieteoretikern Marshall McLuhan. De Kosnik citerar McLuhan:  

 

“Since Sputnik [launched in 1957] put the globe in a ‘proscenium arch,’ and the global village has 

been transformed into a global theater, the result, quite literally, is the use of public space for 

‘doing one’s thing’”
18

 

 

McLuhan menar att den globala världen potentiellt är en offentlig teater där ”man kan göra sin 

egen sak”. De Kosnik menar vidare att internet har realiserat McLuhans teori om den globala 

teatern: 

 

The Internet, more than television (indeed, the two are increasingly converging), is a public space 

for “doing one’s thing,” each participant generating his or her own content, putting on his or her 

own show, as it were. The Internet “turns the globe into a repertory theater to be programed” 

(McLuhan 1970, 9–10) by its participants. The Internet realizes McLuhan’s vision of a space that 

serves as a stage that is theoretically open to an infinite number of players, each doing their thing 

for others to witness, and thus contributing “programming” to the nonstop theater.
19

 

 

De Kosniks syn på digital fiktion som denna ständigt utvecklande och användarproducerade 

fiktion lämpar sig väl om jag vill förklara SCP Wiki och hur dess kollaborativa produktion av 

litterära texter fungerar.      

 Vad det gäller skräck så har jag använt mig av Eugene Thackers Horror of Philosophy-

trilogi. Trilogins tre delar, In the Dust of This Planet, Starry Speculative Corpse samt 

Tentacles Longer Than Night närmar sig skräckgenren från ett filosofiskt perspektiv, där han 

menar att den ger utlopp för människans möten med det oförklarliga och hur vi ska försöka 

närma oss en syn på världen som inte är centrerad kring människosläktet, det vill säga en 

värld bortom människans medvetande och ideuppfattningar. Thacker talar om människans 

oförmåga att se världen som den är och hur vi med religiösa och filosofiska ramverk 

omformar vår omvärld till något som utgår från en människocentrerad syn
20

. Han delar upp 

världen i tre kategorier: 

1. Världen för oss. Det här beskriver Thacker som den värld vi tolkar och ger mening åt, 

världen som vi samtidigt är en del av och samtidigt är främmande till. 

                                                           
18

 De Kosnik 2016. S. 31. 
19

 De Kosnik 2016. S. 32. 
20

 Eugene Thacker, In the Dust of  This Planet (Horror of Philosophy vol. 1), Zero, Winchester, 2011. s. 4. 
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2. Världen i sig själv. Det här beskriver Thacker som världen vi ännu inte har tolkat och 

saknar en relation till. Thacker nämner hur det här konceptet är paradoxalt då Världen i sig 

själv går över till att bli Världen för oss så fort vi försöker att tolka den och anpassa oss efter 

den. 

3. Världen utan oss. Det här är en spekulativ värld där människan inte är närvarande, en värld 

som i likhet med Världen i sig själv är okänd för människan men till skillnad från Världen i 

sig själv som antyder att den samexisterar med människan och närsomhelst kan bli upptäckt 

av människan så antyder Världen utan oss att människan inte ens är en närvarande faktor.
21

 

Thacker menar att människans största utmaning i nuläget inte ligger i att finna en bättre 

variant av världen för oss eller att helt kartlägga världen i sig själv utan att konfrontera 

konceptet med världen utan oss.
22

 Thacker föreslår utifrån detta att skräck inte behöver ses 

som kulturella produktioner kategoriserade som skräck eller den mänskliga känslan av rädsla: 

 

Against these two common assumptions, I would propose that horror be understood not as dealing 

with human fear in a human world (the world-for-us), but that horror be understood as being about 

the limits of the human as it confronts a world that is not just a World, and not just the Earth, but 

also a Planet (the world-without-us). This also means that horror is not simply about fear, but 

instead about the enigmatic thought of the unknown. As H.P. Lovecraft famously noted, “the 

oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is the 

fear of the unknown.” Horror is about the paradoxical thought of the unthinkable. In so far as it 

deals with this limit of thought, encapsulated in the phrase of the world-without-us, horror is 

“philosophical.”
23

 

 

Thacker menar på att skräckgenren är ett sätt för oss att konfrontera det paradoxalt otänkbara 

snarare än rädslan för det som ligger inom vår världsuppfattning. För min analys skull så är 

det även värt att notera att Thacker gör en grov uppdelning i hur skräckgenren kan definieras, 

dels extrem skräck och dels övernaturlig skräck. Extrem skräck definierar Thacker som den 

skräckfiktion där skräcken grundar sig i något som håller sig inom ramarna för det människan 

kan förstå medan övernaturlig skräck berör det som ligger utanför vår världsuppfattning och 

inte kan förklaras rationellt. Thacker poängterar att dessa två poler ofta överlappar varandra 

och att enskilda verk ofta blandar de två.
24

 Då många av de berättelser som dyker upp på SCP 

                                                           
21

 Thacker 2011, s. 4-5. 
22

 Thacker 2011, s 6. 
23

 Thacker 2011, s 8-9. 
24

 Eugune Thacker, Tentacles Longer Than Night (Horror of Philosophy vol. 3), eboksuppl. (24/4/2015),  

www.johnhuntpublishing.com/zer0-books/our-books/tentacles-longer-night (31/12/2020). 
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Wiki handlar om människans försök att definiera och hantera anomala objekt så blir Thackers 

resonemang kring skräcken som människans möte med det främmande och oförklarliga en bra 

utgångspunkt för resonemang kring berättelsernas utformning och tematik.  

 Vad det gäller metod så ämnar jag göra en närläsning av SCP-055 sett som övernaturlig 

skräck enligt Thackers definition och koppla det till en diskurs kring digital litteratur. Jag 

kommer även att inkludera paratexter i min analys, mer specifikt de kommentarsfält som går 

att finna under texterna som postas på SCP Wiki. Jag utgår här ifrån Abigail De Kosniks 

resonemang kring det hon kallar verk och framföranden i nätbaserade fanfic-communities, där 

verk innefattar kreativa skapelser såsom berättelser, konstnärliga bilder och videos medan 

framföranden innefattar kringliggande material såsom kommentar och recensioner.
25

 De 

Kosnik skriver att det i tidiga fancommunities ofta gjordes skarpa distinktioner mellan 

berättelse och ickeberättelse, där berättelser ansågs vara kreativa verk som var värda att 

bevara medan ickeberättelser som exempelvis kommentarsfält var helt separerade från det 

kreativa och inte värda att föra vidare tillsammans med dess relaterade verk.
26

 Men De Kosnik 

skriver vidare att: 

 

But with the evolution of Internet technologies and the incredible growth of online fandom 

between the year 2000 and the present, distinctions between “fan works” and “fan performances,” 

between “stories to be archived” and “nonstories to be excluded from archives” have become less 

rigid. 1990s fan archives were mostly custom-built single-fandom databases and individual fans’ 

websites containing links to recommended stories, both of which aimed to save fan fiction stories 

and to make these stories accessible to later readers. But the rise of social media in the early 2000s, 

including blogging platforms such as LiveJournal and Dreamwidth, and microblogging platforms 

such as Tumblr and Twitter, led to archiving formats that combined stories and nonstories 

(commentaries, debates, reviews, and so on), that mixed fannish and nonfannish content, and that 

facilitated interactivity and collaborative performance between authors and readers (for example, 

readers can request that specific plotlines be written, and writers can volunteer to “fill” particular 

requests). Readers on these sites are not merely visitors to an already fixed archive of stories, 

whose responses to finished works have no bearing on the works themselves; rather, readers’ 

prompts and comments are integral to the creation of fan works, and readers and writers perceive 

themselves to be coperformers in what Ernst (2013, 82) would call a “dynarchive”, an archival 

scene that is dynamic and evolving rather than static.
27
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26
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27
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De Kosnik poängterar att nya förutsättningar för hur dessa nätbaserade gemenskaper hanterar 

interaktioner mellan skapare och läsare har lett till ett klimat där sådant som kommentarsfält 

har en större inverkan på de kreativa verken och därför inte så enkelt kan klassificeras som 

något separat från dessa. Jag anser med dessa resonemang som bakgrund att SCP Wikis 

kollaborativa format gör så att kringliggande paratexter som exempelvis kommentarer på 

berättelser gör att det blir högst relevant att ta med dessa i en analys av de kreativa verken och 

jag menar även att de är en väsentlig del i att förstå hur de fungerar som skräckfiktiva verk. 

Jag anser därav att en analys som grundar sig i SCP Wiki inte blir helt fullständig om man 

endast håller sig till verk enligt De Kosniks definition, då varje läsare och kommenterare blir 

en potentiell medförfattare i verken. Det blir en slags närläsning av en gemenskap, snarare än 

av ett enskilt verk.  

 

Material 

Då SCP Wiki och det fiktionella universum som det berör i dagsläget består av flera tusentals 

berättelser så är det i högsta grad nödvändigt att göra ett snävt urval av det material som jag 

vill fokusera på i min uppsats. Jag har valt att grunda min analys i det narrativ som har 

uppstått kring objektet SCP-055.
28

 SCP-055 beskrivs i sin artikel som en självbevarad 

hemlighet eller en anti-mem. För att förtydliga så är meme eller mem ett begrepp som 

myntades av biologen och författaren Richard Dawkin och det syftar på en slags kulturell 

motsvarighet till biologins gener, information och idéer som sprids vidare bland människor 

och utvecklas allteftersom de upprepas av nya människor.
29

 En anti-mem skulle då helt enkelt 

vara information som aldrig kan spridas vidare. Detta sorts objekt ställer en hel del frågor. 

Hur kan man skriva fiktion om något vars karaktäristik är att det inte kan kommas ihåg? Hur 

bryter det mot SCP Wikis huvudsakliga metod, det vill säga bevarandet och kategoriseringen 

av anomala objekt? Jag menar att denna artikels bryter sig mot SCP Wikis huvudsakliga 

format och syfte och därför är en intressant utgångspunkt för att diskutera formatets 

möjligheter och begränsningar som fiktion. Utöver 055 så kommer jag även att ta upp två 

andra verk. Först SCP-____-J, en Joke-SCP som kan påstås vara en slags parodi på SCP-055 

och sedan även berättelsen ”I’ll See You Next Time”, en tale skriven av SCP-användaren 

Anborough som grundar sig i SCP-055. Som jag tidigare nämnde i min genomgång av metod 

                                                           
28

 Xthevilecorruptor, ”SCP-055” (25/7/2008), SCP Wiki, www.scpwiki.com/scp-055 (22/12/2020). 
29

 ”Mem”, Nationalencyklopedin, www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mem-

(kulturenhet) (31/12/2020). 
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så kommer även kommentarsfält att ingå i min analys, i det här fallet de som går att finna 

under SCP-055 och ”I’ll See You Next Time”. 

 

Tidigare Forskning 

Den forskning som finns kring SCP Wiki och de berättelser som återfinns där är i dagsläget 

väldigt begränsad. Jag har läst ett examensarbete från University of North Carolina, från 2017 

av Megan Erin Pallantem, med titeln Secure, Contain, Protect: Building a Digital Folklore 

Mythos through Collaborative Legend Creation.
30

 Pallantem närmar sig SCP från ett 

folkloristik-perspektiv och menar att dess form som en fritt tillgänglig nätbaserad gemenskap 

är en grundförutsättning för det mytos som har formats kring SCP-fenomenet och att dess 

strikta vetenskapliga format, som trots att det bryter mot vad som vanligtvis brukar kunna 

klassas som folktro, lutar sig mot en slags modern mytologi som har uppstått kring 

deklassifierade dokument och dunkla konspirationer och bygger vidare på denna för att skapa 

en ny slags form av folktro.     

 Den övriga forskningen som jag har läst har tagit sig an nätbaserad skräckfiktion sett ur ett 

brett perspektiv. Przemyslaw Siek skriver i sin artikel Creepypasta – the modern twist in 

horror literature
31

 att nätbaserad skräcklitteratur är ett fenomen som tack vare internets 

globala räckvidd, anonymitet och snabba spridning av information skapar nya möjligheter för 

just skräckgenren. Siek skriver angående berättelsen Det Ryska Sömnexperimentet, en 

nätbaserad skräckberättelse som berör ett människoexperiment som påstås ha utförts i 

Sovjetunionen:  

 

Interestingly, many experiments of a similar nature have actually been conducted (one rumored to 

be exactly like the one in the story – it was most likely the inspiration for it), although their results 

are not always released to the public. This in turn adds to the possibility of the story not being 

fiction, but rather an account of true events. As such, since we cannot disprove its claims of 

probability – the chilling thought of being separated by only a thin veil from a nightmarish realm 

of creatures beyond our comprehension, who prey upon us (whether they actually exist or are the 

personification of our own madness), is all the more striking.
32

 

 

Även om Sieks påstående att berättelsen skulle vara svår att urskilja från verkliga händelser 

kanske är en aning sensationalistiskt så berör det en intressant aspekt, det att nätbaserad 

                                                           
30
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31

 Przemyslaw Siek, ”Creepypasta – the modern twist in horror literature”, Kwartalnik Opolski 2016:4, s. 37-45. 
32

 Siek 2016, s. 42. 



13 
 

skräckfiktion ofta anses sudda ut gränserna mellan fiktion och verklighet.  

 I Joseph Crawfords artikel Gothic Digital Technologies
33

 argumenterar Crawford för att 

skräckgenren i regel har frodats när nya mediala former har uppstått såsom exempelvis 

romanen och den massproducerade lågprislitteraturen som började uppstå under 1800-talet. 

Crawford menar då även att skräcklitteraturen har anpassat sig väl till digitaliseringen av 

litteraturen. Crawford pekar precis som Siek på att faktorer som anonymitet och snabb 

spridning av information kan skapa en aura av autencitet som främjar skräckfiktionen. 

Crawford för även fram några intressant resonemang kring hur nya teknologiska möjligheter 

ger den digitala skräckfiktionen ett övertag gentemot bland annat tryckt litteratur, Crawford 

skriver bland annat om användandet av hyperlänkar i Ted the Caver, en nätbaserad 

skräckberättelse som är utformad som en hobbyblogg: 

 

The second distinctive technique which Ted the Caver employed was the use of hyperlinks. When 

reading a book, it is obvious from the diminishing number of pages when the end is approaching, 

films have set run times which are advertised in advance, and even stories uploaded onto a single 

webpage can have their remaining length gauged using the scroll bar on the side of the screen. But 

the crude website form of Ted the Caver, in which each page ended with a link to the next, made it 

impossible to know in advance how many pages there were going to be.
34

 

 

Här påvisar Crawford hur nya mediala möjligheter som har uppstått i och med digitaliseringen 

av litteratur inte bara kan fungera som ett sätt att öka spänningen i en berättelse, utan även hur 

det kan skapa möjligheter för element som helt enkelt inte var möjliga att uppnå i ett 

traditionellt tryckt format.      

 Vidare har jag utgått från Jack Werners bok Creepypasta: Spökhistorier från Internet.
35

 

Boken är skriven som en samling essäer där Werner utifrån dels personliga anekdoter och dels 

resonemang grundade i mer akademiska källor gör en övergripande genomgång av nätbaserad 

skräckfiktion och hur denna sorts fiktion relaterar till muntlig folktro, dess intertextuella 

relationer till modern popkultur och även dess sammansmältning med historiska och samtida 

händelser i den verkliga världen. Werner tar upp SCP Wiki i kapitlet ”UVB-76 och 

Vardagen”. Kapitlet tar upp hur den nätbaserade skräckfiktionen använder icke-fiktivt 

material såsom exempelvis historiskt fotomaterial och Wikipedia-artiklar för att skapa fiktiva 

                                                           
33

 Joseph Crawford, ”Gothic Digital Technologies”, Twenty-First-Century Gothic: an Edinburgh Companion, 

Maisha L. Wester (red.), Edinburgh University Press, Edinburgh, 2019. s. 72-86. 
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narrativ som kan klassificeras som skräckfiktion. Werner beskriver SCP Wiki som ett 

exempel på nätbaserad skräck där den förtroendegivande presentationen som går att finna i 

bland annat digitala uppslagsverk används för att skapa en ny form av modern skräckfiktion
36

 

och också hur SCP Wikis strikta men lätt reproducerade format gör det till en sorts fiktion 

som snabbt kan spridas bland och tas upp av nya potentiella författare.
37

 

 

2. Huvudtext 

Jag ämnar dela upp min analys i två underrubriker. Den första bemöter SCP-055 och dess 

relation till nätbaserad litteratur och hur den relaterar till övernaturlig skräck. Den andra 

underrubriken hanterar hur SCP-055 bemöts av användarna på SCP Wiki och hur deras 

interaktioner påverkar SCP-055 som nätbaserad skräcklitteratur. 

 

SCP-055: Det som ligger bortglömt 

Om man vill se SCP Wiki som ett exempel på övernaturlig skräck så är det presenterat ur ett 

perspektiv som är tämligen säkert på människans förmåga. Man kan tänka sig den klingande 

frågan som Thacker tar upp angående övernaturlig skräck, dilemmat om det övernaturliga 

som huvudkaraktären ser är en illusion skapat av dennes förvirrade sinneställning eller en ny 

del av verkligheten som denne inte är redo att ta emot:  

 

”Either I stick to what I know, and forcibly reduce everything to illusion (madness, drugs, 

temporary insanity, whatever), or I accept what is real, but then because this is so alien to what I 

know, then I really know nothing at all.”
38

 

 

Detta sorts dilemma reduceras i SCP Wikis fiktionella universum, det oförklarliga lämnas inte 

med ett hopp om att det man såg var en dröm eller med ett nervsammanbrott utan det tas in 

och studeras, för att citera SCP Wikis egna definition av organisationens syfte: 

 

The Foundation protects humanity from the effects of such anomalies as well as the anomalies 

themselves until such time that they are either fully understood or new theories of science can be 

devised based on their properties and behavior.
39
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Mänskligheten blir här en väldigt proaktiv aktör mot det okända. Som SCP-formatets formella 

stil kan indikera, så blir skräcken på något sätt gjord till en vetenskap, något som inom tid ska 

lösas och förstås. Det tycks som att det skulle bli en tämligen ointressant sorts skräckfiktion, 

där det okända helt enkelt stängs in i en bur och petas på tills det inte längre är något okänt. 

Men självklart så har ett flertal historier på SCP Wiki tänjt och böjt på detta till synes enkla 

sätt att hantera det okända, det okända låter sig inte helt enkelt låsas in. Sedan har det 

uppkommit ytterligare ett steg i denna utveckling av berättelserna, där det okända inte bara är 

något som man kämpar för att hålla inlåst, men något som man kämpar för att ens definiera. 

Den 25:e juli 2008 dök SCP-055 upp på SCP Wiki, SCP-055 beskrivs i sitt dokument som en 

självbevarande hemlighet eller en anti-mem, för att citera dokumentet som berör SCP-055: 

 

SCP-055's physical appearance is unknown. It is not indescribable, or invisible: individuals are 

perfectly capable of entering SCP-055's container and observing it, taking mental or written notes, 

making sketches, taking photographs, and even making audio/video recordings. An extensive log 

of such observations is on file. However, information about SCP-055's physical appearance 

"leaks" out of a human mind soon after such an observation. Individuals tasked with describing 

SCP-055 afterwards find their minds wandering and lose interest in the task; individuals tasked 

with sketching a copy of a photograph of SCP-055 are unable to remember what the photograph 

looks like, as are researchers overseeing these tests. Security personnel who have observed SCP-

055 via closed-circuit television cameras emerge after a full shift exhausted and effectively 

amnesiac about the events of the previous hours.
40

 

 

Det man har att göra med är då ett objekt som man vet existerar, men det enda man har att 

utgå ifrån för att bekräfta dess existens är det paradoxala faktum att ingen egentligen vet vad 

det är för något. Egentligen blir hela dokumentet i sig självt en stor paradox. Hur kan något 

som man snabbt glömmer bort ha ett helt dokument som beskriver hur det går till när man 

glömmer bort det? Man alluderar till det här i dokumentet när man skriver angående objektets 

förmåga att glömmas bort:  

 

All of these facts are periodically rediscovered, usually by chance readers of this file, causing a 

great deal of alarm. This state of concern lasts minutes at most, before the matter is simply 

forgotten about.
41
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Dokumentet i sig antyds vara något slags slumrande ting som ständigt finns närvarande utan 

att man för den delen vet om det. Detta koncept om något som ligger stilla och väntar berörs 

även skämtsamt i J-SCP artikeln SCP-____-J: 

 

Item #: SCP-____-J 

Object Class: _______ 

Special Containment Procedures: In a box in my office. 

Description: It's a rock that makes you procrastinate. 

Addendum: Probably memetic or something. 

I'll finish writing this up later.- Dr. Vang
42

 

 

Trots att artikeln är menad som ett skämtsamt inlägg så lyfter det upp samma koncept med ett 

dokument som ligger orört och bortglömt, kanske blir det en aning vassare då det här antyds 

vara mänsklig dekadens snarare än anomala minnesröjningar som skapar denna passivitet. 

Den här sortens meta-narrativ kan tyckas vara mycket väl lämpat för den nätbaserade 

skräcken, för att citera Jack Werners tankar kring SCP-____-J:  

 

Det är en blinkning till den glupande aptit som SCP har på många av läsarnas tid, och ger exempel 

på den självutplånande och distanserande humor som också är typisk för dem som gärna sitter i 

timmar framför datorn och konsumerar nätkultur.
43

 

 

Man kan även tänka ett steg längre och gå in på konceptet med överflödig information, som 

när Hans Hertel citerar författaren Umberto Eco: 

 

Vad sker när hela det mänskliga minnet har lagts in på dator? En bibliografi på tjugo sidor är 

mycket praktisk. Men vad kan man göra med en bibliografi på 10 000 titlar från datorn? Kasta den 

i papperskorgen.
44
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Artiklar som SCP-055 och SCP-____-J anspelar på den här rädslan för det överflödiga, de blir 

texter som försvinner i ett brus av oändliga mängder information. SCP-användaren yitzillitt 

noterar även detta i kommentarsfältet för SCP-055: 

 

What’s darkly hilarious is that irl [förkortning för In real life, I verkliga livet] I keep forgetting that 

this SCP exists, and am only occasionally reminded of it by something else I happen upon. In a 

way, everyone is affected by this SCP, because eventually we all inevitably stop thinking about it 

at some point…
45

 

 

Sett ur detta perspektiv blir SCP-055s förmåga att radera ens minne blott en dramatiserad 

version av hur vi omöjligen kan ta åt oss av all information vi konsumerar, förr eller senare 

går det bort och vi måste återupptäcka det eller bli påminda om det för att det inte ska gå bort. 

Man ska dock inte anta att det handlar om dokument som snällt ligger och samlar digitalt 

damm i digitala arkiv såsom exempelvis SCP Wiki. Abigail De Kosnik säger angående de 

digitala arkiven och dess flyktighet: 

 

For every actual and virtual archive in the digital age depends heavily on repertoire, and can even 

be said to rely more on repertoire—by which I mean physical, bodily acts of repetition, of human 

performance—than seems readily apparent. Here is how repertoire works in actual archives: The 

scores of nonprofessional archivists who found and maintain online archives must labor endlessly 

to keep their archives operational, and I mean “endlessly” literally, for whenever they stop 

investing their labor, their sites stagnate and/or shut down. Their archival labor consists of a 

repertoire, a series of actions that they must perform over and over, which consists of moves such 

as paying for server space, processing submissions (even if an archive has an automated intake 

process, in which contributors can upload their own content without an archivist’s assistance, the 

archivist must still constantly oversee, debug, and improve the automated system), responding to 

users’ questions, migrating the data when necessary, and representing the archive to interested 

members of the public or press. The very fragility of digital data and Internet sites, the fact that 

digital content is so prone to disappearance and loss, means that no Internet archive should be 

regarded as a structure that will last into perpetuity. Most, if not all, digital archives that currently 

exist will not survive into the next century. But I predict that the methods and means that rogue 

archivists have developed for assembling, coding, and operating idiosyncratic archives will 

survive. In other words, the repertoire of digital archive building that has been pioneered over the 

past few decades will likely outlast any actual archives that have been built.
46
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Enligt De Kosniks finns det en uppfattning om att digitala arkiv och det material som lagras i 

dessa har en lång och säker livslängd, men som De Kosnik skriver så ligger det ständigt arbete 

bakom det hela. Som jag redan skrev i min inledning så antyder mytologin som har formats på 

SCP Wiki att det enda som skiljer mänskligheten från det okända är det hårda fysiska arbetet 

från en organisation. Återigen tycks skräcken i SCP Wiki bygga på en sorts oro som grundar 

sig i digitaliseringens framfart, ett överflöd av information som på en gång kan tyckas 

överväldigande men samtidigt är sårbart för att försvinna om människan inte ständigt ligger i 

framfart genom att vara redo med nya arkiv och lagringsmetoder för den information som 

bevaras i digitala arkiv. Det kan tyckas bli ännu en aning kusligare i SCP-055s fall. Om detta 

dokument som paradoxalt beskriver SCP-055s förmåga att glömmas bort är det enda beviset 

på dess existens, vad händer då om detta dokument går bort på grund av det digitala arkivets 

flyktiga existens? Trots att SCP-055s dokument blir en aning motsägelsefullt i sin blotta 

existens, så anspelar det på den oro som finns kring digitala medier och dess överväldigande 

volym såväl som dess osäkra framtid. Det slumrande dokumentet som ständigt ligger 

närvarande utan vår kännedom kan påstås bli en slags digital variant av Thackers Världen i 

sig själv, den del av internet som ännu ligger utanför vårt synfält. Självklart kan det tyckas 

paradoxalt att något skapat av människan skulle vara det okända men som Thacker tar upp så 

kan relationen till det okända böjas: 

That the gooey entity in The Blob comes from outer space – the outside of all outsides, as it were – 

is noteworthy, for it implies a safe boundary that must be secured at all costs. Other ooze-horror 

films depict the entity coming not from outside but from inside, from within the Earth itself.
47

 

 

Om man så vill kan man tala om den omöjliga mängden information som faller utanför vårt 

synfält som en slags okänd och obekant entitet skapad ur människans egen framfart, en slags 

digital variant av den fiktiva besten som så ofta föddes fram ur kärnvapenkrig under 1950-

talet. Jack Werner tar kopplingen mellan det digitala och det okända ett steg längre när han 

jämför vår relation till teknologi med forna människors relation till skogen: 

 

Där betade ens djur, där jagade man och där fanns det virke till ens hus och ved till ens eldstad. 

Samtidigt var skogen outgrundlig och enorm, omöjlig att kartlägga, förstå och känna sig trygg i. Vi 

fyllde den skrämmande ovissheten med konkreta berättelser om skogsrån, troll och näcken. Har 

tekniken i dag ersatt vår skog? Inte bara vårt professionella utan också sociala och romantiska liv 

utspelar sig till stor del på skärmar, och ändå är det få som känner till exakt hur det går till när 
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informationen mottas och skickas iväg, hur ett mejl eller ett sms faktiskt tar sig från din vän till dig 

och hur allt finns kvar där inne i lådan. Samma vakuum på en plats med samma betydelsefulla roll 

i våra liv.
48

 

 

Sett ur det här perspektivet blir internetanvändaren en liten part som hopplöst navigerar sig 

genom en paradoxal värld som ligger nära men likväl är fylld med det okända och det 

oförståeliga. Dokumentet om SCP-055 blir ett slags fönster in i det okända, ett fönster som på 

grund av den digitala informationens flyktighet när som helst kan stängas och lämna oss ännu 

djupare ner i mörkret. 

 

SCP-055 och användarna: Hur internetanvändare bemöter det som glöms bort 

Innan jag nu går in på hur SCP Wikis användare interagerar med SCP-055 så är det värt att 

nämna att SCP Wiki har en uttalad kod angående hur användare ska bemöta verken i dess 

arkiv: 

 

Don't pretend the articles or stories on the wiki are real. Yes, some characters in articles have the 

same name as writers here (as the characters are author avatars). But we don't roleplay or pretend 

we’re these characters on the forums. Everything on the site and in the chat is out-of-

character, which means that you shouldn’t roleplay or pretend that you are a character in the 

universe.
49

 

 

Användarna uppmanas alltså till att interagera med artiklarna som om de är läsare av fiktiva 

verk, snarare än att rollspela som forskare och dylikt som diskuterar de anomala objekten. 

Den här sortens inställning till fiktion går emot den uppfattning kring nätbaserad skräck som 

är central i den tidigare forskning jag läst där den oklara gränsen mellan fiktion och verklighet 

lyfts som en central del av dess dragningskraft och lockelse. Det ska dock nämnas att den 

forskning jag läst har riktat in sig på creepypasta, Jack Werner definierar det som:  

 

Spökhistorier på nätet som sprids genom att människor tar skärmdumpar av en text eller kopierar 

och klistrar in den, och sedan sprider resultatet i mejl, inlägg på olika forum, Facebook eller 

bloggar.
50

  

 

SCP Wiki i dess mer strukturerade och kontrollerade form kan inte klassas som detta, något 

som Megan Erin Pallante tar upp i sin uppsats: 
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The SCP Wiki is not creepypasta, but it is intimately related to the genre. Many users participate in 

both communities as writers or fans… Not everyone enjoys both creepypasta and the SCP Wiki 

however. User Chris writes, ”Creepypasta exists as a platform for stories, while the foundation 

itself is the story. It sucked me in because of that, when I’ve never been a fan of creeppasta [sic] or 

anything of the sort.”
51

   

 

Även fast SCP Wiki existerar i samma globala internetvärld som creepypasta så skiljer den 

sig från den sortens fiktion och användare på SCP Wiki uppfattar det som något annat än 

creepypasta.      

 Vidare bör det noteras att det kommentarsfält jag utgår ifrån, det som i skrivande stund går 

att finna under SCP-055s dokument, självfallet bara är en liten del av den diskussion som 

finns kring objektet men då det är en diskurs som ligger dokumentet väldigt nära så blir det i 

min mening en bra utgångspunkt för att diskutera internetanvändares relation till SCP-055. Så 

vilka sorts kommentarer går det att finna under SCP-055? Mycket av det är inlägg med 

humoristisk ton, som lekfullt spelar på SCP-055s förmåga att röja minnet på den som ser det, 

exempelvis den första kommentaren som finns att läsa: ”this is pretty cool. i really like the 

idea of…. what was i talking about?”
52

 Det dyker även upp anspelningar på nätkultur: ”This 

could be re-numbered. SCP-404: SCP Not Found.”
53

 Även om mycket av kommentarsfältet 

under SCP-055 går åt till humor så dyker det även upp diskussioner kring hur objektet 

möjligen skulle kunna överlistas och bättre dokumenteras:  

 

Suppose we… I dunno, take a picture of it, record somebody describing that picture, make a 

transcript of the audio log, then record somebody reading it.  

If we get recursive enough, would it's effect eventually cease to work?  

EDIT: oh, but we wouldn't remember that the description goes to 055. shit.
54

 

 

Dessa möjliga lösningar möts allt som oftast av snabba motargument: ”The procedure you 

describe is way too complicated. We'd lose track of what we were doing and why.”
55

 Det 
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finns försök till att överlista objektets förmåga men andra användare kommer snabbt med 

inflikanden som avböjer dessa förslag och dess effektivitet. Det finns en vilja bland 

användarna att låta SCP-055 fortsätta vara det objekt som går emot hela SCP Wikis 

grundläggande koncept kring att beskriva och kategorisera det okända, för dess dokument är 

just vad det är på grund av att det objekt den tar upp inte går att minnas: ”It's 055 because it is 

impossible to remember. Coming up with lol-foolproof ways to remember it completely 

misses the point of the article.”
56

 Den här paradoxen med ett konstnärligt objekt som 

karaktäriseras av att man egentligen inte borde kunna uppfatta det lyfts av Eugene Thacker 

när han diskuterar hur den brittiska läkaren och filosofen Robert Fludd valt att illustrera det 

vakuum som fanns innan universumet med en svart ruta, Thacker skriver: 

  

Looking at it out of context, I find Fludd’s image indelibly modern, both in its simplicity and its 

austerity. It was as if Fludd had the intuition that only a self-negating form of representation would 

be able to suggest the nothingness prior to all existence, an un-creation prior to all creation. And so 

we get a ”color” which that is not really a color – a color that either negates or consumes all colors. 

And we get a square that is not really a square, a box meant to indicate boundlessness. For the 

image to work within the context of Fludd’s cosmology, the viewer must not see the image for 

what it is – a black square. The viewer must understand the square as formlessness, and the black 

inside as neither a fullness nor an emptiness.57 

 

På samma sätt som Thacker menar att det här handlar om en ruta som inte är en ruta så är 

SCP-055 ett objekt som inte ska gå att minnas som trots allt går att minnas, men dess 

paradoxala natur blir här en väldigt aktiv gest från användarnas sida. Trots att användarna på 

SCP Wiki när som helst kan skriva ihop någon metod för att överlista SCP-055 så tycks det 

aldrig ske. Den självbevarande hemligheten i SCP-055 tycks på så sätt bli en hemlighet som 

egentligen är bevarad av användarna själva. På samma sätt som SCP Foundation presenteras 

som en aktiv aktör i att avslöja det okända så blir SCP Wikis användare här en aktiv aktör i att 

undanhålla det okändas sanna natur, den fiktiva organisationens syfte och användarnas 

agerande går åt helt skilda riktningar. Även om forumets användare uppmanas att inte 

rollspela som forskare så uppstår det likväl diskussioner där objektets natur diskuteras av 
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läsarna och även möjliga sätt att besegra dess anomala effekter, men som det tycks se ut så 

hålls mysteriet vid liv av användarna själva. Även om det finns en bakomliggande drift i den 

fiktiva organisationen att förklara det oförklarliga så hålls det fiktiva verket SCP-055 fortsatt 

oförklarligt, för att kunna beskriva det obeskrivbara skulle i det här fallet helt gå emot dess 

funktion som ett fiktivt verk. Man kan påstå att det här blir en sorts passiv form av 

kontinuerlig kollaborativ produktion, där berättelsen hålls vid liv av att man medvetet inte 

bygger vidare på den. 

 Trots detta så innebär SCP Wikis kollaborativa och kontinuerliga skapandeprocess, där 

berättelser läses av och inspirerar andra skribenter i deras eget skrivande, att det har skrivits 

ett flertal berättelser som försöker bygga vidare på SCP-055s mytologi. Kollar man bland det 

urval av skönlitterära Tales som har skrivits om SCP-055 så är ett återkommande tema att 

skriva berättelser där SCP-055 uppges vara en människa eller åtminstone något med ett 

medvetande. Dessa berättelser möts allt som oftast av ett blandat mottagande från SCP Wikis 

gemenskap där vissa applåderar försöken att ge objektet mer personlighet men det finns även 

de som bara kan sett ett enda stort antiklimax: ”Making 055 a person is hideously 

anticlimatic. "The most unknowable thing ever is…just a person, actually."”
58

 Det blir tydligt 

att SCP-055 går emot mycket av den kultur som har uppstått på internet vad det gäller 

skapande av fiktion. De Kosnik tar upp begreppet arkontisk litteratur: 

 

In a 2006 essay (Derecho 2006), I proposed “archontic literature” as a name for the body of 

derivative writing of which fan fiction is but one subset (this corpus also includes literary 

“classics” such as Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea, which retells the story of Charlotte Brönte’s 

Jane Eyre from the point of view of the Caribbean-born “madwoman in the attic,” and J. M. 

Coetzee’s Foe, which narrates the tale of Daniel Defoe’s Robinson Crusoe from a female 

castaway’s perspective). I posited that archontic literature consists of fictional writings based on 

source texts, that is, texts that have been published; the writers of archontic literature are readers-

turned-authors. Each source text is the foundation and core of an archive from which reader- 

authors make withdrawals (elements they wish to use) and into which they make deposits (their 

stories that incorporate those appropriated elements), thereby augmenting and enlarging the 

overarching archive.
59

 

 

Om man ser det litterära fältet ur detta perspektiv, där varje text är ett potentiellt meta-arkiv 

som bidrar till vidare produktion av texter så var det oundvikligt att SCP-055 skulle bidra till 
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ett eget arkiv. Detta arkiv skulle främst bygga vidare på dess huvudsakliga karaktäristik, det 

faktum att det inte går att minnas. Trots det dubbelt paradoxala i att skriva fiktion om fiktion 

som behandlar något som inte går att minnas så bygger man vidare på skräcken i det som inte 

går att minnas och det kan leda till exempelvis en mer mänskligt existentiell spin på SCP-055, 

som i berättelsen ”I’ll See You Next Time” skriven av SCP-användaren Anborough: 

 

He was the only one that cared. He was the only one that could. He knew what my existence was, 

this body that forgets it needs to breathe, to eat, to sleep, to age, to die… 

After twenty-five years, my memories of him are the only thing that let me weather the corrosion 

of time. They are neither good nor bad, well, really, they are both, but more importantly, they are 

something. Anything, something to give me meaning. There is nothing else I have. 

Time did not forget me, everything else did. I remember. I remember everything.
60

 

 

Det grundläggande konceptet kring det som inte går att minnas finns kvar här men meta-

narrativet från SCP-055s ursprungliga dokument har självklart gått bort, här får läsaren en rätt 

så bra bild av vad SCP-055 faktiskt är och det har fått en egen berättarröst. Här kan man dock 

väldigt tydligt se att det finns en slags hierarki bland texterna på SCP Wiki. Man kan bara 

jämföra rösterna för SCP-055s ursprungliga dokument, +2966 i skrivande stund, och de för 

exempelvis Anboroughs berättelse, som ligger på en blygsam +42 i skrivande stund. Med 

SCP Wikis röstningssystem samt dess strikta system för att radera texter som röstas ned allt 

för häftigt i bakhuvudet så blir det uppenbart att vissa texter på SCP Wiki riskerar att raderas 

från arkivet då nya medlemmar med nya smaker dyker upp och bedömer de texter som går att 

finna i arkiven. SCP Wiki kan på så sätt sägas ha en tämligen strikt kanon, där ett relativt 

snävt urval av verk lyfts fram och bevaras av användarna. De Kosnik talar om hur digitala 

arkiv omvandlar konceptet kanon: 

 

all materials contained in an online database are equally available to the user—no materials are 

any more “hidden” or “stored away” than any other materials, all materials that are indexed can be 

retrieved from the database—and so users of an Internet archive may “activate” whichever of the 

materials they wish, constructing their own personal canons based on the materials that they use.
61
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Den här sortens fria arkiv, där all information ligger tillgänglig för användaren, stämmer inte 

överens med SCP Wikis sätt att kurera sitt material. Det material som ligger tillgängligt för 

användarna på SCP Wiki ligger tillgängligt på grund av att det har tillåtits av gemenskapens 

röst. Skribentens verk ligger här under en ständig press och hotet om att fullständigt raderas 

från SCP Wiki och dess öppna gemenskap, här dyker det upp en ytterligare form av den 

skräck som finns för det digitala arkivet och dess flyktighet. Men i det här fallet så grundar 

det sig inte i att människans inaktivitet skulle leda till att det digitala arkivet försvinner utan 

snarare att den digitala gemenskapens aktiva bedömning och rangordning av verk leder till att 

enbart du raderas. Att sluta existera eller att bli raderad är en central tanke i Thackers 

diskussion kring skräck, såsom när han skriver angående utrotning: 

  

What, then, is extinction? Can it be solely understood as the non-existence of the categorical 

species, when that non-existence is indelibly tied to the living or dying of actual, living organisms? 

Or is “extinction” neither simply the organism nor simply the species, but a particular relationship 

between them? Such questions are ramified by further one: Who is the witness of extinction? In 

the case of the extinction of all human beings, who is it that gives testament to this extinction, to 

the very thought of extinction? In this sense extinction can never be adequately thought, since its 

very possibility presupposes the absolute negation of all thought.
62

 

 

Medan Thacker pekar på att det skrämmande i utrotningen ligger i att det omöjligt kan 

bekräftas eller korrekt föreställas då det innebär en fullständig bortgång av människan som 

kan bekräfta det så är självklart raderingen av ens enskilda text inte såpass omfattande men i 

det moderna informationssamhället så är kanske individens fokuserade radering mer 

skrämmande. Att försvinna medan allt fortsätter som vanligt. Trots att hotet om att bli raderad 

är ständigt för den nya skribenten på SCPwiki så har vissa verk inom gemenskapen fått någon 

slags upphöjd status. Bara för att ta ett exempel så har SCP-173 som den ursprungliga 

berättelse som ligger bakom hela SCP-mytologin fått en slags status som urtext. Texter på 

SCP Wiki som erhåller den sortens status kan i praktiken sägas vara immuna mot hotet av att 

raderas från wikins kanon, då det sedan länge bestämts av användarna att de varken får 

raderas eller ens skrivas om. På ett liknande sätt tycks SCP-055 nå en upphöjd status som det 

okända objektet som visserligen kan skrivas om till något mer greppbart i texter som 

uppkommer ur dess meta-arkiv, men då det nu har gått cirka 12 år sen SCP-055s ursprungliga 

dokument först dök upp på SCP Wiki och att det inom SCP Wikis gemenskap fortfarande inte 

finns en allmänt erkänd bild av vad det faktiskt är så tycks det osannolikt att SCP-055 
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någonsin kommer att sluta vara det som inte går att minnas. Man har att göra med det okända, 

som hålls vid liv av en passiv tradition trots att det kontinuerliga skapandet av wikins 

användare försöker att göra motsatsen.  

    

3. Sammanfattning och slutsats 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att SCP-055 i sin paradoxala existens som något som 

inte ens borde kunna kommas ihåg alluderar till flera moderna oroligheter som har uppstått i 

och med digitaliseringen av samhället. Dess status som ett ständigt närvarande men sällan 

uppmärksammat objekt grundar sig i en skräck som har etablerats kring den närmast oändliga 

mängd information som finns att tillgå digitalt men precis som De Kosnik konstaterar i sin 

argumentation om digitala arkiv och dess flyktiga närvaro så är det här samtidigt information 

som ständigt riskerar att helt falla bort om människan misslyckas med att utföra det arbete 

som krävs för att hålla arkiven vid liv. Det blir paradoxalt en ändlös mängd information som 

samtidigt är så pass flyktig att den när som helst kan försvinna utan någon förvarning. Jag 

argumenterar vidare för att det närvarande men okända dokumentet kan kopplas till Thackers 

koncept kring Världen i sig själv och pekar på att internetanvändaren ständigt är omgiven av 

en okänd värld.      

 Vidare har jag undersökt en del av den diskurs som går att finna bland SCP Wikis 

gemenskap angående SCP-055. Där kan man konstatera att SCP-055 är ett objekt som trots 

den fiktiva organisationen SCPs syfte med att avslöja det okända fortsatt hålls som en 

hemlighet med hjälp av användarnas aktiva ansträngningar att låta det fortsätta vara en 

hemlighet, något som jag har valt att kalla en slags passiv form av kontinuerlig kollaborativ 

produktion som grundar sig i att inte försöka bygga vidare på en berättelse snarare än att 

aktivt producera nytt material. Samtidigt har jag tagit en titt på de verk som har skrivits på 

SCP Wiki med SCP-055 som det huvudsakliga meta-arkivet, baserat på De Kosniks begrepp 

Arkontisk litteratur. Jag påstår att dessa verk, trots att de bygger vidare på SCP-055s 

mytologi, befinner sig i en hierarkiskt underlägsen position till det ursprungliga SCP-055 

dokumentet. På grund av SCP Wikis kollaborativa format där ett röstningssystem avgör 

huruvida ett verk får stanna kvar i arkivet eller inte, så riskerar vartenda verk i teorin att 

försvinna från SCP Wiki när nya användare ansluter sig till SCP Wiki och ger sin feedback på 

de berättelser de läser, något som jag har kopplat till Thackers argument kring skräcken om 

utrotning, där jag menar att raderingen av ens eget verk försätter skribenten i den ständiga 
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skräcken att försvinna från informationsflödet. Men jag poängterar vidare att det finns verk, 

som bland annat SCP-055s ursprungliga dokument, som tycks ha fått en upphöjd position 

inom SCP Wikis gemenskap. Dessa verk kan sägas befinna sig i en position där en passiv 

tradition låter de undgå hotet från användarnas röstningssystem. Jag menar att det återigen 

uppstår en position där digital information riskerar att försvinna, men här bygger det på aktiv 

respons från användare snarare än människans passivitet, som i fallet med det digitala arkivets 

flyktighet.  

 

Slutsats 

Jag har i min uppsats undersökt den nätbaserade skräckberättelsen SCP-055 samt en del av 

dess omkringliggande material i form av kommentarsfält och ett smalt urval relaterade 

berättelser för att undersöka dess funktion som övernaturlig skräck i Eugene Thackers 

bemärkelse. Både i fallet med min undersökning av berättelsen i sig självt och i 

undersökningen av omkringliggande material så menar jag att SCP-055 avslöjar tematiker 

som kan kopplas till Thackers skräckfilosofi. SCP-055 och dess tillhörande dokument och 

båda dessas status som ett ständigt närvarande men ständigt bortglömt objekt är det 

paradoxala som krävs för att skapa en intressant dialog angående människan och det okända. 

Skräcken i det okända ligger inte i något som vi inte vet om, det är tämligen svårt att vara 

rädd för något om man inte ens till att börja med är medveten om att det existerar. Skräcken i 

konceptet med det okända är snarare det hånfulla som lägger sig just utanför vårt synfält, det 

som balanserar mellan att höra till världen för oss och världen i sig själv. Och SCP-055 är just 

det. Något som är så pass greppbart att man har kunnat skriva ett dokument som bekräftar 

dess existens, men det är ett dokument som enbart lyckas bekräfta att vi inte vet vad det är för 

något vi har dokumenterat.     

 Att se SCP-055 som en slags representation av vår relation till det okända blir ännu en 

aning mer intressant när man ser på SCP Wikis användare och hur de interagerar med SCP-

055. Jag tycker att det lyckas avslöja en slags kontraproduktiv tendens i människan när det 

kommer till det okända. Trots att SCP-055 är en del av en nätbaserad gemenskap som ständigt 

skapar ny fiktion som är ansluten till annan fiktion i ett slags nätverk, arkontisk litteratur i De 

Kosniks bemärkelse, så fortsätter det att vara det som vi inte kan förklara. Och trots att flera 

berättelser på SCP Wiki bygger vidare på SCP-055 och försöker göra det mer greppbart så 

finner de sig i en hierarkiskt underlägsen position, man vill inte att det okända ska bli det 

kända. Det viskar om en slags destruktiv relation till det okända, något som medvetet hålls 

utanför vårt eget synfält. Och sett ur ett bredare perspektiv så inser man att SCP-055 säger 
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något om vår relation till det digitala. SCP-055 och dess dokument är i verkligheten bara en 

liten del av den oräkneliga mängd information som vi kan stöta på när vi slösurfar och precis 

som dess dokument säger så kommer vi att glömma bort det när vi tar åt oss av ny 

information. Utan vår kännedom kan SCP-055 närsomhelst försvinna in i det oändliga bruset, 

och fortsätta vara det ständigt närvarande men inte ihågkomna.   
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