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1. Inledning    

1.1. Bakgrund 

After (2013) av Anna Todd är en fanfiction i tre delar baserat på One Direction-sångaren Harry 

Styles, där huvudkaraktären Tessa är fiktiv och Styles är en verklig person.1 Fanfiction är 

berättelser som skrivs av fans och berättelserna kan skildra karaktärer, miljöer och handlingar 

från romaner, tv-serier, filmer, verkliga personer med mera. After använder Styles för att kunna 

porträttera karaktärens utseende och för att koppla berättelsen till One Direction-fandomen.  

Berättelsen handlar om Tessa Young som är en artonårig collegestudent som lever ett 

enkelt liv med en överbeskyddande mamma och en söt, rar och trygg pojkvän. Hon har aldrig 

festat, dejtat, druckit alkohol eller haft sex. Hela hennes liv har varit planerat i minsta detalj och 

Tessa själv skildras som strukturerad, noggrann, konservativ tjej som planerar att fokusera på 

sina studier helhjärtat, tills hon börjar college och möter Harry Styles. En tatuerad kille med 

många piercings, negativ attityd och våldsamt humör. Harrys och Tessas förhållande växer och 

präglas av konstanta gräl där de är två motpoler, men de finner en sexuell passion för varandra 

trots deras meningsskiljaktigheter.  

After publicerades på Wattpad i kapitelform där första delen av berättelsen kom att 

omfatta nittionio kapitel exklusive författarmeddelanden som tillkom efter att berättelsen 

färdigställdes. Todds första berättelse i serien har fått sedan 2014 över sexhundrasextiosju 

miljoner läsningar på Wattpad, tre och en halv miljon läsarkommentarer och över tio miljoner 

stjärnor där läsare kan välja att betygsätta varje kapitel med en stjärna.2  

Eftersom berättelsen använder One Direction-sångaren Harry Styles som den manliga 

huvudkaraktären är det relevant att berätta om sångaren i inledning för att ge en inblick om vem 

Styles är och hur han skildras i berättelsen. After använder tropen ”Dark Harry”, vilket i One 

Direction-fandomen innebär att framställningen av Harry skildras utifrån från en mörk 

personlighet.3 Styles var medlem i sånggruppen One Direction som var ett brittiskt popband i 

början 2010-talet och både bandet och sångaren själv har en stor fangemenskap.4 Genom åren 

har både media och fans aktivt följt Styles och hans medieperson som har skiftat image när det 

gäller klädstil, musikaliskt engagemang och genre, personliga relationer med mera, men 

generellt sett är hans fandom eniga och beskriver hans medieperson som ”a ray of sunshine 

                                                           
1 Fanlore, ”After (One Direction Story)”, After (One Direction story) - Fanlore (30/11 2020).  
2 Anna Todd, After, Wattpad. (7) After - Anna Todd - Wattpad (30/11 2020). 
3 Fanlore,”After (One Direction Story)”, After (One Direction story) - Fanlore (30/11 2020). 
4 Fanlore, ”Harry Styles”, Harry Styles - Fanlore (30/11 2020). 

https://fanlore.org/wiki/After_(One_Direction_story)
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://fanlore.org/wiki/After_(One_Direction_story)
https://fanlore.org/wiki/Harry_Styles
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skipping through the daisies who doesn’t have a mean bone in his body”5. Hans personlighet 

beskrivs som artig, respektfull, charmig söt och flörtig. Tidningen ”Inquisitr” skriver om hur 

”Harry isn’t just polite, he amazes and astounds people with his politeness.”6 Detta skiljer sig 

starkt från tropen ”Dark Harry” men genom att After är baserat på Harry Styles kopplas 

berättelsen till One Direction-fandomen. Det är viktigt att vara medveten om att After använder 

Styles för att ge läsarna en person att associera till. Det betyder inte att berättelsen skildrar 

Styles som privatperson eller hans medieperson. Med tiden har berättelsen adapterats och gjorts 

om till böcker och filmer. Där har karaktären Harry gjorts om till Hardin Scott och i filmen 

spelas Hardin av Hero Fiennes Tiffin. Det gjorde mig intresserad att se hur läsarna reagerade 

på ändringen och vem de associerar till läsningen. Fanfiction erbjuder läsare stora möjligheter 

att påverka både författaren och andra läsare genom interaktiva funktioner. Det gör fanfiction 

intressant att studera eftersom läsarens handlingar i kommentarsfälten påverkar läsningen och 

berättelsen. De har inte längre en passiv roll som läsare, utan utvecklas inom fanfiction och 

interaktivt skrivande till medskapare. I längden kan det påverka skrivprocessen för alla typer 

av författare och därför är det viktigt att studera läsarna ur ett medskaparperspektiv.  

 

1.2. Syftesformulering och disposition  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åsikter och attityder gällande romansens två 

huvudkaraktärer, som läsarna kommunicerar genom läsarkommentarerna i fanfiction-versionen 

av After. Frågeställningen kommer besvaras genom att studera utvalda kommentarer i 

kommentarssektionen. Frågeställningen är följande:  

- Vilka åsikter och attityder uttrycker läsarna kring Tessa och Harry i berättelsen? 

Sympatiserar läsarna med karaktärerna eller distanserar de sig?  

- Hur förhåller läsarna sig till Harry och Hardin, som är två olika versioner av det manliga 

kärleksintresset? Påverkas läsarna av att Harry är sångaren från One Direction?  

 

Uppsatsens disposition börjar med inledningen där jag sammanfattar studiens viktigaste fakta 

om After och Harry Styles. Därefter klargörs syftet och frågeställningen för uppsatsen som leder 

till tidigare forskningen som tar upp tidigare studier inom fanfiction. Mina teoretiska perspektiv 

beskriver bland annat textuniversum och receptionsteori. Metod och material beskriver mina 

                                                           
5 Fanlore, ”Tropes and Fanon (Harry Styles)”, Harry Styles - Fanlore (30/11 2020). 
6 Kim McLendon, ”Can One Direction’s Harry Styles Mesh His New Image And Neutral Persona In Redefining 

What’s Cool For Musicians?” INQUISITR 6/11 2016, Can One Direction’s Harry Styles Mesh His New Image 

And Natural Persona In Redefining What’s Cool For Musicians? (inquisitr.com) (10/12 2020). 

https://fanlore.org/wiki/Harry_Styles
https://www.inquisitr.com/3676451/can-one-directions-harry-styles-mesh-his-new-image-and-natural-persona-in-redefining-whats-cool-for-musicians/
https://www.inquisitr.com/3676451/can-one-directions-harry-styles-mesh-his-new-image-and-natural-persona-in-redefining-whats-cool-for-musicians/
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avgränsningar, urval och tillvägagångssätt och analysen består av tre delar. Analysen inleder 

med läsarkommentarer som handlar om Tessas personlighet och klädstil. Del två analyserar på 

liknande sätt Harrys personlighet och klädstil. Del tre jämför och analyserar hur läsarna 

förhåller sig till Harry och Hardin, som är två olika versioner av det manliga kärleksintresset. 

Där Harry är ursprungskaraktären. I analysen tolkar, beskriver och jämför jag olika 

kommenterar för att sedan diskutera resultatet i slutdiskussionen.  

 

1.3. Wattpad  

Wattpad är en plattform som vänder sig till amatörskribenter och etablerade författare för att 

publicera digital litteratur med interaktiva funktioner, där författare både kan skriva fanfiction 

och egna original berättelser. Författare och läsare kan interagera genom en chattfunktion i 

berättelsen, läsare kan rösta på varje kapitel författarna skriver och genom Wattpad skapas 

sociala fangemenskaper kring berättelserna och författarna.7 Wattpad är beroende av 

amatörskribenternas kreativitet, interaktivitet och fangemenskaper för att kunna ge innehåll till 

läsare och tredjepartsaktörer som exempelvis bokförlag, filmbolag och andra 

mediadistributörer. Detta gör att Wattpad uppmuntrar både etablerade och amatörer skribenter 

att skriva spontana, kreativa och regelbundet uppdaterade berättelser.8 Gränsen mellan 

författare och läsare, färdig berättelse och läsare suddas ut genom att berättelserna publiceras i 

kapitelform tills författaren skriver ”The End”. Detta ökar läsarnas engagemang och läsare-

författar interaktionen genom chattfunktionen.  

Innan plattformar likt Wattpad, skapade författare och skribenter en relation till läsarna 

genom färdig publicerade böcker, men nu kan amatörförfattare skapa en egen fangemenskap 

innan romanen är färdigställd. Detta genom daglig och regelbunden interaktion mellan 

författare och läsare som skapar ett starkt band till romanen och en stark relation till författaren.9 

Todds verk blev väldigt populära på Wattpad och hon interagerade med läsarna dagligen genom 

att svara på kommentarer i varje kapitel, reagera på läsarnas kommenterar genom allmänna 

meddelanden och kommentera dem. Todd annonserade även vilka låtar hon lyssnade på medan 

hon skrev varje kapitel, men hon ställde också krav genom att hon inte skulle uppdatera 

berättelsen med nya kapitel om hon inte fick ett visst antal kommenterar på senaste kapitlet.10 

Detta för att öka och behålla ett stabilt engagemang för hennes berättelser.  

                                                           
7 Wikipedia, ”Wattpad”, Wattpad - Wikipedia (30/11 2020). 
8 Aarthi Vadde, ”Amateur Creativity: Contemporary Literature and the Digital Publishing Scene”, New Literary 

History 2017, Amateur Creativity: Contemporary Literature and the Digital Publishing Scene (duke.edu) s. 37.  
9 Vadde 2017, s. 37.  
10 Fanlore, ”After (One Direction Story)”, After (One Direction story) - Fanlore (1/12 2020). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wattpad
https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/14231/Vadde%20AmCre%20Pub.pdf?sequence=1
https://fanlore.org/wiki/After_(One_Direction_story)
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Med tiden har Wattpads plattform vuxit och omfattar idag globalt inflytande. Flera 

berättelser från Wattpad har blivit serier, romaner, filmer, spridits till andra medier och alla 

berättelser har påverkats av medskaparkulturen som finns på Wattpad. Läsarna vill inte enbart 

läsa berättelser, utan engagera sig och skapa innehållet tillsammans med författaren. Det har 

gjort att de interaktiva funktionerna har fått stor betydelse vilket märks genom att Wattpad har 

90 miljoner läsare i månanden11 Därför är det viktigt att studera läsarrespons inom Wattpad. 

Kommentarsfunktionen innehåller läsares åsikter, tankar, reaktioner, gillande och ogillande, 

attityder kring scener, karaktärer och berättelsen överlag. En studie av Wattpads 

läsarkommentarer kan vidga läsarresponsens studiefält och bidra med mer forskning kring hur 

läsare interagerar inom nätets medskaparkulturer.  

 

1.4. Tidigare forskning  

Todds romaner och filmer är relativt nyutgivna och det finns inte mycket forskning kring After. 

Det finns en kandidatstudie som heter ”Riktiga Författare – förhållandet mellan fanfiction och 

förlagsfiktion” av Emily Aisling Hall från Lunds universitet inom ämnet förlags- och 

bokmarknadskunskap från 2016. Hall behandlar förhållandet mellan fanfiction och 

förlagsfiktion där hon analyserar Todds författarskap. I analysen klargörs det att Todd visar sitt 

fanfictionursprung tydligt när hon kliver in i förlagsvärlden. Todd krävde att publicera en del 

av sitt material på Wattpad och i ett citat skriver Todd att hon saknar Wattpad, läsa 

kommentarerna och dagliga uppdateringar. Studien visar att relationen mellan Todd och läsarna 

på Wattpad är viktig och påverkar hennes skrivande. På så vis fungerar de som medskapare till 

hennes verk. Studien visar att Todd väljer att anpassa bokförlagen till fanfiction skrivandet 

istället för att följa bokförlagens regler.12 

Övrig tidigare forskning med relevans för uppsatsen fokuserar på läsarinteraktioner, 

medskaparkulturer och studerar hur fanfiction påverkar kärntexterna. Christina Olin-Scheller 

och Patrick Wikström undersöker i sin studie Författande Fans (2010) fanfictionvärldens 

medskaparkultur utifrån ett didaktiskperspektiv. Utöver grundelement i fanfictionskrivande 

studeras hur medskapandet påverkar identitetsutveckling och lärande. Genom att fanförfattare 

publicerar sina verk på sajter där läsare från hela världen kan interagera genom kommentarer 

                                                           
11 Wattpad, ”About”, https://company.wattpad.com/ (20/12 2020).  
12 Emily Aisling Hall, Riktiga Författare – förhållandet mellan fanfiction och förlagsfiktion, C-uppsats framlagd 

vid Avdelning för Förlags- och bokmarknadskunskaper, institutionen för kulturvetare, Lunds universitet 2016, 

download (lu.se). 

https://company.wattpad.com/
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8881910&fileOId=8881912
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är läsarna delaktiga i att påverka och utveckla berättelserna.13 Detta blir en stark drivkraft för 

författarna att fortsätta berättandet och successivt vidga originalverkets textuniversum.14  

Literacy, förklarar Olin-Scheller och Wikström, är koppat till elevens förmåga att hantera 

olika läs- och skrivsituationer och beskriver därmed det komplicerade förhållandet mellan 

läskunnighet, läsförståelse, olika texttyper och medier.15 Fanfiction-praktiker möjliggör enligt 

författarna ett informellt lärande där ungdomars literacykompetens utvecklas.16  

I Maria Lindgren Leavenworth och Malin Isaksson studie Fanged Fan Fiction (2013) 

undersöker de samtida fanfictionberättelser och deras textuella världar där vampyrfiktion 

skrivs, omskrivs och används i fanfiction. Lindgren Leavenworth och Isaksson diskuterar vilka 

tendenser som uppstår gällande vampyrens roll i fanfiction och hur fanfiction hanterar 

metafysiska problem, gränserna mellan gott och ont.17 Lindgren Leavenworth och Isakssons 

slutdiskussion handlar om hur kärntexten skapar en bakgrund och filter för fanfiction. 

Fanfictionversionerna följer med läsarna när de läser kärntexten igen.18 Fanfiction är 

mångsidigt och påverkar kärntexten genom att skapa fler associationer, meningar och 

föreställningar med originalverket som bakgrund, och genom fanfiction slutar aldrig verkets 

textuniversum. 19   

Med min studie vill jag bidra med forskning om hur fiktiva figurer förhandlas inom 

digitala läsgemenskaper.  

 

2. Teori   

I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna som är intressanta för analysen 

och slutdiskussionen.  

 

2.1. Textuniversum  

Idag kan berättelser användas på många olika sätt och inom många olika medier. De fiktiva 

världar som på så vis uppstår beskrivs av Stefan Lundström och Anette Svensson som 

multimodala textuniversum.20 Berättelser i ett textuniversum kan skildras som fanfiction, 

                                                           
13 Christina Olin-Scheller & Patrick Wikström, Författande Fans, Lund: Studentlitteratur 2010, s. 7.  
14 Olin-Scheller & Wikström 2010, s. 7. 
15 Olin-Scheller & Wikström 2010, s. 17. 
16 Olin-Scheller & Wikström 2010, s. 7.  
17 Maria Lindgren Leavenworth & Malin Isaksson, Fanged Fan Fiction: Variations on Twillight, True Blood and 

The Vampire Diaries, North Carolina: McFarland & Company Inc., Publishers 2013, s. 14-15.  
18 Lindgren Leavenworth & Isaksson 2013, s. 200.  
19 Lindgren Leavenworth & Isaksson 2013, s. 201.  
20 Stefan Lundström & Anette Svensson, ”Fiktioner och textuniversum”, Tolfte nationella konferensen i svenska 

med didaktisk inriktning. Textkulturer, Birgitta Ljung Egeland m.fl. (red.), (Nationella nätverket för svenska med 
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konverteras till bokform, och därefter adapteras till film, tv-spel och andra medier. Kedjan av 

adaptioner och omvandlingar skapar ett vidgat fiktionsuniversum. Innehållet förmedlades först 

genom ett medium och sprids till andra medier. Genom att det skapas ett vidgat 

fiktionsuniversum kan flera deltagare komma ifrån olika delar av samma universum.21 

Genom att innehållet skildras i olika medier skapas gränsupplösningar där läsarna 

sammanför innehåll från olika modaliteter till en helhet där det enskilda mediets skildring inte 

hierarkiseras i förhållande till andra medier.22 Detta skapar en så kallad konvergenskultur.  

När varje medium bidrar att vidareutveckla innehållet skapas dock hierarkiska problem när det 

gäller vad som uppfattas som kärninnehållet kontra de transmediala förlängningarna.23 Det som 

uppfattas som ”ursprungsverket” kan uppfattas olika för olika deltagare.  

I ett textuniversum kan berättelser genomgå förändringar i form av remakes.24 Remakes 

innebär att innehållet anpassas eller tolkas. Remakes kan tolka verket på olika sätt men 

basberättelsen är samma som originalet utifrån samma perspektiv.25 After uppkom först som en 

Harry Styles fanfiction på Wattpad, och därefter konverterades innehåller från digital litteratur 

till tryckt litteratur i bokform. Berättelsen genomgick en remake genom att Harry Styles blev 

Hardin Scott. Genom denna process frånkopplades berättelsen från One Direction-fandomen. 

Därefter filmatiserades berättelsen och genomgick ytterligare en remake på grund av 

nytolkningar av skådespelarna och händelserna. 

 

2.2. Receptionsteori och medskaparkultur 

Receptionsteori innebär man studerar relationen mellan litterär text och läsare, och hur läsare 

uppfattar texter.26 Norman Holland hävdar att varje läsare har sitt egna unika och komplexa 

identitetsschema, som består av fantasier. Detta är avgörande för läsarens läsning, uppfattning 

och tolkning av texten.27 Litterära texter består i hög grad av obestämdhet vilket innebär att 

texten inte lämnar all information explicit till läsare. Enligt litteraturforskaren Roman Ingarden, 

använder texter ”schematiserade” bilder som läsaren får konkretisera själv utifrån sin egen 

                                                           
didaktisk inriktning), Karlstad: Karlstads universitet Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017, s. 

157. 
21 Lundström & Svensson 2017, s. 157.  
22 Lundström & Svensson 2017, s. 158.  
23 Lundström & Svensson 2017, s. 159. 
24 Lundström & Svensson 2017, s. 161.  
25 Lundström & Svensson 2017, s. 161. 
26 Lis Møller, ”Läsare”, Litteratur. Introduktion till teori och analys, Horne Kjaeldgaard m.fl. (red.), Lund: 

Studentlitteratur 2015, 157.  
27 Møller 2015, s. 2.  
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tolkning och fantasi.28 Läsaren fyller ut det osagda i texten, tomrummen, förbindelselinjer och 

sammanhang vilket bildar kopplingselement mellan läsare och text. Läsaren blir en medskapare 

på grund av hens föreställningsförmåga och aktivitet.29   

Det som är viktigt att förstå för min studie är att receptionsteoretiker anser att den enskilda 

läsaren som läser en färdig bok är en medskapare. I min studie är fanläsare en aktiv medskapare 

i pågående berättelser och de ingår i ett socialt sammanhang där interaktionen är en del av 

medskapandet.30 Läsandet blir en handling som aktiverar läsaren och det gör medskapandet 

ännu viktigare.31 Fankulturens aktiva och sociala läsare ingår i en medskaparkultur och genom 

interaktionen i kommentarerna formar läsarna tolkningsgemenskaper. Tolkningsgemenskapen 

grundar sig i gemensamma föreställningar om hur texter och karaktärer bör skrivas och skildras. 

Dess medlemmar delar samma tolkningskonventioner.32 Läsarens process för att fylla 

tomrummen i texten är beroende av tolkningsgemenskapen.33 

Inom fanfiction-praktiker används texten som ett medel för interaktionen mellan läsare 

och författare ska uppstå. Genom detta blir läsarnas aktivitet en möjlighet att kommunicera med 

författaren, och uttrycka sina tankar och förväntningar.  

 

2.3. Romance-hjältinnan och hjälten i litterär fiktion  

Romance förekommer både som egen genre och som en subgenre till exempel inom fanfiction, 

där berättelsen kombineras med fanfiction-element och romance-genrens karaktärsdrag. Enligt 

Radway, följer romance tretton berättartekniska steg. Två av stegen innebär att hjältinnans 

sociala identitet förstörs och återställs. Nilson tillägger att alla romance berättelser inte kan 

definieras av dessa steg. Pamela Regis skildrar i sin studie åtta element romance följer. En 

skillnad mellan Radways och Regis berättartekniska steg är att i Radways steg kuvas hjältinnans 

identitet för att sedan återuppstå i slutet av romanen. Medan i Regis steg finns flera barriärer 

mellan hjälten och hjältinnan, och innan de kan vara tillsammans måste barriärerna övervinnas. 

Regis berättartekniska steg definierar inte hur hjältinnans identitet ska utvecklas eller hur 

hjälten behandlar hjältinnan, som i Radway, utan är en mer generell definition av 

händelseförlopp som återkommer i romance. 34  

                                                           
28 Møller 2015, s. 3.  
29 Møller 2015, 3-4.  
30 Møller 2015, s. 2.  
31 Møller 2015, s. 2.  
32 Møller 2015, s. 10.  
33 Olin-Scheller & Wikström 2010, s. 21.  
34 Maria Nilson, Kärlek, Passion & Begär, Lund: BTJ Förlag 2015, s. 35. 
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Nilson skriver att i en romance återkommer elementet att hjältinnan ska tämja och frälsa 

hjälten som måste visa på olika sätt att han förtjänar hennes kärlek.35 Romance-hjältinnan ska 

vara sympatisk och se bra ut men ska inte vara en stor skönhet. Hjältinnan får gärna vara stark, 

psykiskt och fysiskt, från början men bli ännu starkare med sin alfahane i slutet.36 I modern 

romance är hjältinnan numera sexuellt erfaren men hon kan även vara oskuld. Det viktiga, 

skriver Nilson, är att hjälten och hjältinnan har bra sex för att berättelsen ska sluta lyckligt. 

Hjältinnan ska vara sexuellt otillfredsställd och hjälten ska vara en skicklig älskare som 

tillfredsställer hjältinnan.37 Nilson skriver att hjälten i romance ofta är en alfahane: ”En man 

som är stark, maskulin, aggressiv och sexig, samtidigt som han är mjuk, omhändertagande och 

förstående”.38 Detta i motsats till hjältinnan som skildras som i huvudsak mjuk, feminin, 

omhändertagande med mera.  

I analysen kommer jag utgå från Nilsons teori om romance-hjältinnan och -hjälten för att 

analysera Tessas och Harrys karaktärsdrag.  

 

3. Metod och material  

Materialet för denna undersökning består av läsarkommentarer från fanfiction-versionen av 

After som är tillgänglig på Wattpad.39 Berättelsen har över tre miljoner kommenterar och jag 

avgränsar mig till att studera kommentarer från 1 augusti 2020 till 30 november 2020.  

I denna studie avgränsar jag mig till att analysera ett par scener från berättelsen där det finns 

tydligt formulerade åsikter och reaktioner kring karaktärerna eller tydliga reaktioner på 

kapitlet/scenen. Kommentarerna görs i anslutning till texten och är inte slutkommentarer. 

Läsare kan kommentera specifika stycken i alla kapitel eller kommentera i varje kapitel 

generellt. Läsarkommentarer kan bestå av både informellt skriftspråk som de får från blogg-, 

chatt- och sms-världen och formellt skriftspråk.40 För att kommentaren ska ingå i materialet 

måste läsarna uttrycka en tolkning, reaktion eller åsikt kring de två huvudkaraktärerna. 

Kommentaren ska tydligt beskriva vad de tycker om karaktärernas handlingar eller om 

karaktären själv.  

                                                           
35 Nilson 2015, s. 41.  
36 Nilson 2015, s. 48-50.  
37 Nilson 2015, s. 60.  
38 Nilson 2015, s. 51.  
39 Jag sparade materialet som screenshot bilder på datorn i reserv, ifall oförutsedda förändringar skulle ske eller 

om materialet skulle tas bort från plattformen. 
40 Olin-Scheller & Wikström 2010, s. 19.  
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Genom en närläsning av läsarkommenterarna har jag valt ut tre till tio kommenterar per 

scen/händelse från berättelsen. Urvalet baseras på hur långa kommentarerna är och hur mycket 

läsarna skriver i sina kommentarer. Vissa kommentarer kan bestå av emojis och andra 

kommentarer kan vara tio rader långa, och vara mycket beskrivande. Jag kommer använda fler 

läsarkommentarer när det enbart finns korta men explicit tydliga åsikter, och jag kommer 

använda färre kommenterar när de är långa och med mycket innehåll. Sammanlagt utgår studien 

från fyrtioen kommentarer fördelat på åtta avsnitt av boken.  

 

4. Analys  

Analysen består av tre delar där jag undersöker huvudkaraktärerna Tessa och Harry och 

läsarkommentarer som behandlar attityder, åsikter och reaktioner gentemot karaktärerna. I 

tredje avsnittet undersöker jag hur läsare reagerar till olika tolkningar av Harry/Hardin och 

vilken figur läsarna föreställer sig vid läsningen.  

 

4.1. Tessa 

I detta avsnitt kommer jag analysera läsarkommentarer som handlar om Tessa. Avsnittet 

fokuserar på hennes utseende, personlighet och klädstil, samt hennes sexuella handlingar. 

 

4.1.1. Kläder, stil och personlighet 

Nilson skriver att inom romance finns olika typer av hjältinnor. Inom den modern varianten 

skildras den starka karriärkvinnan som känner att något fattas i livet, men romance skildrar 

också oskuldsfulla hjältinnor som väntar på att hjälten ska dyka upp. I genren ska hjältinnan se 

bra ut men inte vara en stor skönhet. Det är också viktigt att läsarna kan sympatisera och 

identifiera sig med hjältinnan.41 Ett viktigt drag hos den kvinnliga huvudkaraktären är att hon 

känner sig otillfredsställd och detta gäller inte bara partners. Det kan gälla att bli förstådd av 

föräldrar, syskon, en karriär kan har raserat eller så kan hjältinnan längta efter miljöombyte. 

Nilson skriver att romance-hjältinnan är självständig men tillåts inte vara det på grund av hennes 

omgivning.42 

Tessa skildras som ”the good christian girl” som några av läsarkommentarerna kallar 

henne. Hon beskrivs som en plikttrogen, duktig, noggrann och ansvarsfull tonåring som 

använder en planeringsbok för att planera sitt studieliv. Hennes mor är kontrollerande och styr 

                                                           
41 Nilson 2015, s. 48.  
42 Nilson 2015, s. 50.  
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i hög grad Tessas val. Hon har även en pojkvän som hennes mor gillar. Han beskrivs som en 

svärmorsdröm och perfekt för Tessa med höga betyg och ambitioner. Utseendemässigt skildras 

Tessa som vacker men inte modemedveten vilket följer karaktärsdragen av en romance-

hjältinna. Hennes hår är alltid kammat, ögonbrynen är perfekt plockade, kläderna är rena och 

strukna. Hennes stil beskrivs som konservativ med långa klänningar ner för knäna och minimalt 

med smink, vilket sätts i kontrast med hennes rumskamrat som bär tajta klänning som visar 

mycket hud, tungt smink och leopardmönster. Tessas stil beskrivs i romanen:  

 

The maroon material is soft but sturdy, the same material business suits are made of. The 

collar goes up to my neck and the sleeves are three quarter lenght, reaching just under my 

elbow.43 

 

Hon beskrivs även som dömande. I kapitel fem följer Tessa med på en fest som hennes 

rumskompis bjöd henne på. Där möter hon Harry och Tessa menar att han borde vara tacksam 

att hon inte dömer honom för att han förstörde sin kropp med piercings och tatueringar. Tessa 

växte upp i ett hem där tatueringar och piercings inte var acceptabla.  

Bland läsarkommentarerna skapar Tessas karaktär oenighet. Vissa läsare menar att 

hennes karaktär är tråkig, smaklös och irriterande. Medan andra läsare försvarar Tessa.  

”bLahaaaa” skriver ”oh yea ftr be preparedddd for the trash she calls clothes” vilket tydligt kan 

tolkas att hen ogillar hennes klädstil.44 ”bLahaaaa” skriver explicit att Tessas kläder är skräp. 

En annan kommentar av ”simpplol” skriver ”BAHAHAHHAHA yeah I hate her in the book 

too now. SHE IS LITERALLY SO BLAND IM SORRY. She pissed me off so much in the 

movie like igh”.45 Läsaren skriver att hen hatar Tessa i böcker och menar att Tessa är väldigt 

enformig och irriterande. Flera läsarkommentarer skriver explicit att Tessa är ointressant. 

”pinksmoothiee” skriver att Tessa är tråkig och ”Lamkunfused1” skriver att någon måste hjälpa 

henne och hennes klädval.46 De uttrycker tydligt att de ogillar Tessas karaktär och uppmanar 

förändring genom att de vill att ”någon” ska hjälpa henne med hennes modekänsla. 

                                                           
43 Anna Todd, After, kapitel 5, stycke 10. Hämtad från Wattpad (7) After - Anna Todd - Wattpad (26/11 2020, kl. 

18:25).  
44 ”bLahaaaa”, (2020, 26 november, kl. 12:44), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, kapitel 

4. (7) After - Anna Todd - Wattpad (28/11 2020). 
45 ”simpplol”, (2020, 25 november, kl. 00:19), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, kapitel 3. 

Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (28/11 2020). 
46 ”pinksmoothiee”, (2020, 23 november, kl.20:13), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 3. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020); ”Lamkunfused1”, (2020, 19 november, kl. 

02:22), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, kapitel 3. Hämtad från (7) After - Anna Todd - 

Wattpad (24/11 2020). 

https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
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”lilly_blue27” skriver “That’s so rude people should be judging u”.47 Hen kommenterar 

händelsen i kapitel fem där Tessa uttrycker att Harry har förstört sin kropp med tatueringar och 

piercings. ”lilly_blue27” kommentar kan tolkas som att Tessas beteende är oförskämt och hon 

borde bli dömd istället. Detta kan tolkas som en uppmaning till gemenskapen att döma hennes 

dåliga inställning och personlighet.  

Genom kommentarerna framgår det hur läsarna irriteras och tycker att Tessas klädstil är 

ful, tråkig och omodern. Läsarna uttrycker att Tessas personlighet är enformig, att hon saknar 

karaktär och att hon dömer andra. En viktig aspekt gällande romance-hjältinnor är att läsarna 

kan sympatisera och identifiera sig med henne. Baserat på kommentarerna fördömer läsarna 

Tessa istället för att sympatisera med henne. De finner hennes klädstil och vanor bedrövliga 

vilket tyder på att de inte kan identifiera sig med henne. Läsarna uttrycker alltså en stor irritation 

mot Tessas karaktär trots att den följer romance-hjältinnans karaktärsdrag. 

I kontrast till de negativa kommentarerna uppstår en motreaktion i kommentarsfältet. En 

del läsare försvarar Tessa mot negativa kommentarer som skriver att hon är dömande, trist och 

ful. ”Beckysawyer592” skriver att “Please leave Tessa… she’s like the church girl type… she 

doesn’t know any better.” 48 Kommentaren kan tolkas vädja till resten av gemenskapen att 

lämna Tessa ifred. ”Beckysawyer592” menar att Tessa inte vet bättre på grund av att hon är 

”the church girl type”. Detta kan tolkas som att hen ursäktar Tessas beteende. ”meritaten5” 

skriver att “I’d prefer her dress like this than borrow from her [rumskompisen]”.49 ”meritaten5” 

skriver kommentaren när Tessas rumskompis erbjuder henne en klänning, men Tessa väljer att 

klä sig i sin konservativa klänning. ”meritaten5” uttrycker stöd i Tessas klädval och tycker att 

det är bättre att välja Tessas kläder än rumskompisens. Det visar tydligt stöd och att läsaren 

sympatiserar med Tessa. ”randomuser_teeeheee” skriver ”YALLL if anything below her knee 

is what makes her comfortable let it be, like why all the attack chile”.50 ”randomuser_teeeheee” 

skriver explicit att det är acceptabelt att Tessa klär sig i långa klänningar om hon känner sig 

bekväm i det. Hen frågar också gemenskapen varför de attackerar Tessa. I slutet uppmanas alla 

att lugna ner sig och hen menar att Tessa får klä sig som hon vill, bara hon känner sig bekväm. 

                                                           
47 ”lilly_blue27”, (2020, 8 november, kl. 16:40), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, kapitel 

3. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 
48 ”Beckysawyer”, (2020, 20 november, kl. 02:38), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 5. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020).  
49 ”meritaten5”, (2020, 20 november, kl. 15:06), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, kapitel 

5. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 
50 ”randomuser_teeeheee”, (2020, 20 november, kl. 17:51), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna 

Todd, kapitel 5. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 

https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
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”randomuser_teeeheee” försvarar Tessa mot negativa kommentarer om hennes klädstil genom 

att explicit uttrycka att Tessas val är okej.  

”BinibiningPhoebe” ifrågasätter många kommenterar som uttrycker sig negativt om att 

Tessa inte gillar tatueringar och piercings. Särskilt i kapitel fem när Tessa uttrycker sig 

dömande mot Harrys utseende. 

 

is being raised in a home town where tattoos and piercings are not expectable like… a bad thing? i mean if 

that’s what she is, that doesn’t mean she’s boing af she’s just… different from other girls and the word 

“fun” to her may not be fun that you all expected. i really like girls like her and what i mean by “her” is 

simple and organize. this is just my opinion. 51 

 

”BinibiningPhoebe” menar att Tessa inte är tråkig för att hon kommer ifrån en liten stad och 

uppfostrades för att inte gilla den typen av utseende. Tessa är bara annorlunda jämfört med 

andra tjejer. Hen lägger också till att ordet ”fun” inte behöver betyda vad alla andra i 

gemenskapen förväntar sig. I slutet skriver läsaren att hen verkligen gillar tjejer som Tessa och 

vad hen menar med ”som Tessa” innebär enkla och organiserade. ”BinibiningPhoebe” försvarar 

Tessa mot gemenskapen och uttrycker explicit att det inte är fel att vara som henne. Hennes 

bakgrund och värderingar gör inte henne ointressant och alla har olika tolkningar av olika ord. 

Genom att ”BinibiningPhoebe” skriver att Tessa är annorlunda jämfört med andra tjejer, 

innebär det att det finns en norm som Tessa bryter mot. Trots normbrytningen stödjer hen Tessa 

och detta innebär att Tessa passar in i ”BinibiningPhoebe” identitetschema när hon föreställer 

sig berättelsen. 

En annan kommentar försvarar också Tessa mot gemenskapen.  

 

Stop judging her omfg just cuz she doesn’t dress in crop tops and tight jeans, or drinks or vapes or goes to 

parties doesn’t mean she’s not a good person. I actually really like Tessa, she’s headstrong and passionate 

maybe y’all should consider the fact that she tries to be perfect because that’s all she was taught. It’s all she 

knows how to do. I rest my case. 52 

 

”MandyCurls2020” skriver att alla borde sluta att döma Tessa. Tessa klär sig inte i tajta tröjor 

eller jeans, dricker inte eller festar, men det påverkar inte hennes karaktär negativt, enligt 

                                                           
51 ”BinibiningPhoebe”, (2020, 19 november, kl. 19:12), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 5. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 
52 ”MandyCurls2020”, (2020, 9 november, kl. 16:22), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 13. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 

 

https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
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läsaren. Kommentaren tyder på att det finns en norm kring hur kvinnliga karaktärer ska klä sig 

och agera. Baserat på kommentaren går Tessa emot normen vilket kan vara anledningen till 

många negativa reaktioner. Tessa går emot normen hur en ung tonårstjej bör skildras. 

”MandyCurls2020” skriver att gemenskapen borde överväga det faktum att Tessa försöker vara 

perfekt eftersom hon blev upplärd att vara perfekt. ”MandyCurls2020” uppmanar gemenskapen 

att tänka på detta innan de skriver eftersom det påverkar Tessas handlingar.  

Många läsare försvarar alltså Tessas personlighet, val och klädstil trots att hon bryter en 

norm som existerar i tolkningsgemenskapen. De uttrycker att Tessa är acceptabel trots hennes 

enkelhet, klädval och personlighet. Dessa läsare kan sympatisera med Tessas värderingar och 

personlighet genom att de uttrycker en positiv reaktion. Detta blir orsaken till att de försvarar 

huvudkaraktären mot negativa åsikter. Uttalandena uppvisar skilda uppfattningar om hur en 

tonårstjej ska klä sig och agera. Olin-Scheller och Wikström skriver att ”identitet och genus 

skapas och upprätthålls genom olika val och handlingar”.53 En identitet skapas och formas i 

handlingar och interaktion med andra och genom kommentarerna tyder det att vissa läsare kan 

identifiera sig med Tessa, medan andra distanserar sin identitet ifrån henne. Detta påverkar hur 

väl de kan sympatisera med hjältinnan.  

 

4.1.2. Sexuella begär och pojkvänner  

I romance har sex, begär och relationer en övervägande roll i handlingen. Hjältinnan ska ofta 

känna ett tomrum eller saknad. Hon kan vara sexuellt otillfredsställd eller vänta på att 

drömprinsen ska komma. En viktig aspekt är att hjälten och hjältinnan har bra sex för att 

berättelsen ska kunna få ett lyckligt slut, och att hon finner njutning i akten. Mannen ska 

fokusera på att tillfredsställa hjältinnan och mannens förmåga är i fokus. I detta är åtrån och 

attraktionen en viktig egenskap, och för att kvinnan ska vilja och känna njutning måste hon 

känna ömhet från hjälten.54 Hjältinnan kan känna att hon inte känner sig sedd av andra män 

men när hjälten kommer får han henne att känna sig hel. Hela hon blir sedd. Hjälten ser vem 

hjältinnan verkligen är och väcker hennes passion.55 

Mellan kapitel trettiofem till trettiosju skildras Tessas och Harrys första kroppsligt intima 

scen. Tessa försöker få Harry att inse att de inte passar för varandra. Vid händelsen har Tessa 

sin pojkvän som hon finner ointressant. Noah har titeln ”pojkvän” vilket är en titel Harry vägrar 

inneha utan han vill enbart vara ”vänner”. De ligger i sängen med varandra och Tessa är nervös 

                                                           
53 Olin-Scheller & Wikström 2010, s. 17.  
54 Nilson 2015, s. 57. 
55 Nilson 2015, s. 59.  
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men ändå förväntansfull. Harry skildras som tänd och tagen av hennes oskuld. De klär av sig 

och Harry får Tessa att känna sig sexig trots hennes vanliga underkläder. De är tillsammans 

trots att Harry är berusad och hon är nykter. Harry beskriver att hennes oskuld driver honom 

till åtrå och vid deras intima scen börjar Tessa fundera om hon älskar Noah eller inte. Oavsett 

fortsätter hon vara fysisk med Harry trots att hon har en pojkvän.  

Bland kommentarerna uppstår många reaktioner kring denna scen men majoriteten av 

uttalandena tar upp Tessas otrohet. ”Apr1c0tprinc3ss” skriver “Im just thinking about how she 

just left noah alone in the dorm and it makes me so uncomfortable”. 56 Uttalandet tyder på att 

hen blickar tillbaka på att Tessa lämna Noah ensam. ”Apr1c0tprinc3ss” tolkas uppleva obehag 

av Tessas handling och implicit uttrycker att hen inte stödjer Tessas handling. ”Joshlin09” 

ifrågasätter Tessa och skriver ”isn’t she taking advantage of him?”.57 Responsen anspelar på att 

Harry är berusad och trots att Tessa är medveten om detta, fortsätter hon att vara intim med 

Harry. ”Joshlin09” kan tolkas reagera på detta utifrån ett negativt perspektiv och utformar 

kommentaren som en fråga vilket kan riktas till gemenskapen. Läsaren vill veta vad de andra 

tycker och om de tycker att handlingen är rätt eller fel. ”Alwayswatchingat3am” skriver ”I like 

how she is getting to know herself, but the cheating is a no no for me”.58 

”Alwayswatchingat3am” uttrycker stöd till Tessas sexuella uppvaknande och mognadsprocess 

men anser att hennes otrohet är fel.  

Många läsare delar den värderingen. ”cccaarraa” skriver ”bruh just BREAK UP WITH 

NOAH” vilket kan tolkas som att hen uppmanar Tessa att göra slut med Noah, och att 

författaren ska reagera.59 ”charleebennett2009” skriver i sin kommentar ”BREAK 👏🏻UP 

👏🏻WITH 👏🏻HIM” vilket kan uppfattas som ett uppmanande till författaren att tvinga Tessa till 

att göra slut med Noah. 60 Uttalanden formade på detta vis är starka formuleringar som syns 

tydligt i kommentarsfältet. Kommentarerna uttrycker en tydlig ståndpunkt som handlar om att 

Tessas otrohet är fel. Hon borde göra slut med sin pojkvän. ”unknownszzz10” skriver “Girl this 

is WRONG u should’ve broken up w him a while ago CHEATING ISNT OKAY”.61 

                                                           
56 ”Apr1c0tprinc3ss”, (2020, 11 november, kl. 18:55), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 36. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020).  
57 ”Joshlin09”, (2020, 11 november, kl. 00:02), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, kapitel 

36. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 
58 ”Alwaysreadingat3am”, (2020, 25 november, kl. 15:13), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna 

Todd, kapitel 36. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 
59 ”cccaarraa”, (2020, 26 oktober, kl. 02:25), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, kapitel 37. 

Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 
60 ”charleebennett20092”, (2020, 27 oktober, kl. 10:50), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 37. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 
61  ”Unknownszzz10”, (2020, 2 november, kl. 23:44), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 37. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 

https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after


16 

 

”unknownszzz10” uttrycker starkt att Tessa borde ha gjort slut med Noah innan hon inledde sin 

relation med Harry. Hen avslutar med att otrohet inte är acceptabelt.  

Fangemenskapen är eniga med budskapet att otrohet inte är acceptabelt och majoriteten 

av läsarna är eniga med sina uttalanden. Detta tyder på att gemenskapen som formas i 

reaktionerna inte stödjer det faktum att Tessa är otrogen.  

Andra kommentarer utrycker även genanta känslor gällande Tessas agerande. ”vnucecto” 

skriver ”why am I so embarrassed for her lik hun u two aren’t even dating”.62 Budskapet i 

uttalandena kan tolkas att Tessa borde lugna sina begär eftersom de inte dejtar. Utan hennes 

agerande är mer genant än attraherande. ”MandyCurls2020” skriver ”Girl you’ve known him 

for like two weeks calm down” och menar att Tessa känner knappt Harry. 63 Båda 

kommenterarna uttrycker en vis pinsamhet över Tessas handlingar och implicit stödjer inte 

läsarna Tessas handling.  

Läsaruttalandena tyder starkt på att de har ett problem med att Tessa lämnade Noah för 

att träffa Harry och att hon är otrogen när Harry är berusad. De uttrycker att situationen är 

moraliskt fel och att händelserna sker under fel omständigheter. Läsarna delar en gemensam 

tolkning av situationen och menar att Tessas handling är fel. Andra kommentarer uppger en 

positiv inställning kring hennes sexuella uppvaknande men anser att otrohet är fel. Detta 

indikerar att läsarna inte sympatiserar med henne utan distanserar sig ifrån Tessa på grund av 

hennes handlingar. Deras respons kan tolkas sympatisera med Noah istället för hjälten och 

hjältinnan.  

 

4.2. Harry 

I detta avsnitt kommer jag analysera Harry där jag kommer fokusera på kommentarer om hans 

utseende, personlighet och förhållande med Tessa.  

 

4.2.1. Badboy, snygg och åtråvärd  

Nilson beskriver romance-hjälten som en alfahanne som bär på en mörk hemlighet som får 

hjältinnan att förstå honom. Hans mörka hemlighet är orsaken till hans aggressivitet, sorg med 

mera, och det får henne att vilja ge den omsorg hjälten saknar.64 En romance-hjälte bör skildras 

som stark, maskulin, aggressiv och sexig. Samtidigt ska ha vara mjuk, omhändertagande och 

                                                           
62 ”vnucecto2”, (2020, 29 oktober, kl. 10:19), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, kapitel 

37. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 
63 ”MandyCurls2020”, (2020, 11 november, kl. 22:07), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 37. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (25/11 2020). 
64 Nilson 2015, s. 53.  
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förstående.65 Inledningsvis i förhållandet kan den manliga huvudkaraktären bete sig själviskt, 

egocentriskt, arrogant och självupptaget. Detta kan pågå länge i deras förhållande.66 En viktig 

aspekt gällande hjälten är att han både ska symbolisera krigaren som ska skydda hjältinnan, 

samtidigt som han låter henne bestämma och ta hand om honom.67 Han kan medföra hinder 

eller konflikter för hjältinnan vilket skapar intrigen i deras förhållande och den stora konflikten. 

Ett vanligt förekommande tema, skriver Nilson, är att karaktären har en egen agenda som 

hjältinnan inte känner till. Det kan handla exempelvis om hämnd eller ekonomisk vinning. 

Berättelsen når sitt emotionella och dramatiska klimax när hjältinnan får reda på att hjälten har 

haft en agenda.68 

I fanfiction-versionen av After skildras Harry som en arrogant, kylig, aggressiv och sexig 

kille med många tatueringar och piercings vilket tyder på att han ska uppfattas som en 

”badboy”. Det vill säga ungdomens alfahane. Han och Tessa inleder ett turbulent, 

känslomässigt instabilt förhållande där Tessas sexualitet är i fokus och Harry ger den njutning 

hon aldrig känt tidigare. Tidigt i berättelsen skildras relationen mellan Tessa och Harry som 

destruktiv. Harry demonstrerar en arrogant och distanserad attityd mot Tessa medan hon får ett 

stort intresse för Harry, trots hans avvisande attityd. Ändå uppvisar läsarkommenterarna en 

positiv respons mot Harry jämfört mot Tessa, där hon döms som fördömande och agerar fel. 

Som jag skrev tidigare, har läsarna en negativ inställning mot Tessa. Uttalandena värderar 

hennes klädsel som gammalmodig och hennes värderingar som uråldriga och felaktiga. Harry 

får dock positiv respons i form av att han är attraktiv utseende- och personlighetsmässigt. 

Många läsare uttrycker att deras romans är destruktiv. Dock vill gemenskapen fortfarande att 

förhållandet ska fortsätta. 

”mmendes118” skriver kort att han är snygg utseendemässigt och flera kommenterar 

innehåller samma respons.69 Harry beskrivs som snygg, sexig och attraktiv. En annan 

kommentar av ”josh_is_my_daddy” beskriver Harry som ”daddy but toxic” och tillägger att 

han är destruktiv. 70 ”Bumblebee2028” skriver i kapitel trettiofyra ”I want this, this is hot af”.71 

”Bumblebee2028” kommenterar scenen där Tessa och Harry blir intima och responsen tyder på 

                                                           
65 Nilson 2015, s. 51.  
66 Nilson 2015, s. 53.  
67 Nilson 2015, s. 54.  
68 Nilson 2015, s. 54f.  
69 ”mmendes118”, (2020, 28 november, kl. 18:05), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 10. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 
70 ”josh_is_my_daddy”, (2020, 23 november, kl. 02:56), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 
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71 ”Bumblebee2028”, (2020, 25 november, kl. 16:14), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 
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att ”Bumblebee2028” gillar den sexuella kemin. Hen uppvisar en positiv inställning till Harry. 

Harry beskrivs även som ”daddy” av flera läsare i kommentarsfältet, som är en kärleksfull term 

i förhållanden och/eller för att beskriva en dominant man.72 Det tyder på att de uppmuntrar 

Harrys arroganta, sexuella och dominanta egenskaper.  

Läsarna uttrycker även en positiv respons till Harrys utseende på ett detaljerat plan. Han 

skildras med tjocka bruna lockar, med många tatueringar och piercings och en mörk klädstil. 

”TheOneSimp08” skriver att hans tatueringar och piercings är snygga/sexiga.73 ”-saiba” skriver 

”k but the lip ring is hot as flip- and we know that you’re gonna love it sooner or later”.74 Detta 

kan tolkas att ”-saiba” menar att Tessa kommer älska det för eller senare på grund av att hon 

motsätter sig hans utseende och piercings. Kommentarens formulering kan även tydas som att 

läsarna kommer älska det ju mer de läser. De ingår i en medskaparkultur och genom 

interaktionen formas tolkningsgemenskaper. Dessa tolkningsgemenskaper påverkas av läsarnas 

aktivitet och sociala kontakt. Kommentaren kan tolkas som en respons till gemenskapen och ett 

försök att påverka deras åsikter. 

 Läsarna kan påverka och influera varandra. Deras tolkningar, preferenser och 

godkännanden kan i sin tur påverka författarens skrivande av berättelsen. Att läsare skriver i 

”du”-form kan både tolkas som att läsaren skriver direkt till Tessa som om hon var mottagaren, 

men läsaren kan rikta sig till gemenskapen. Flera av dem uttrycker glädje och stödjer bilden av 

alfahanen som Harry skildras som, vilket tyder på att de inte vill att han ändras. Kommentarerna 

fungerar som en länk mellan författaren och läsarna vilket ger läsarna makt att påverka 

berättelsen. En viktig aspekt inom fanfiction och digitalt publicerad litteratur är 

medskaparkulturen. Detta innebär att läsaren betraktas som en medproducent som spelar en 

aktiv roll i läsandet eftersom läsning är en aktivitet. Läsaren realiserar texten och föreställer sig 

karaktären utifrån sitt identitetsschema som påverkas av exempelvis klass, kön, utbildning med 

mera. 75 Nilson beskriver den stereotypa romance-hjälten som snygg och sexuellt skicklig. 

Läsarkommentarerna visar att läsarna stödjer denna bild av hjälten. Läsarna är medskapare som 

uttrycker en positiv inställning till Harry utseende och sexualitet. De uppmuntrar att Harry inte 

ska ändras gällande de aspekterna. Om en majoritet uttrycker liknande kommentarer upprättas 

                                                           
72 Dictionary.com, ”Daddy”, Daddy | Definition of Daddy at Dictionary.com (10/12 2020). 
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en norm, en särskild föreställning som gäller Harry, och andra läsare kan anpassa sina 

föreställningar för att bli en del av gemenskapen som är etablerad. 

 

4.2.2. Förhållandet: Destruktivt och älskvärt 

En stor del av kommenterarna beskriver Harry och hans förhållande med Tessa som ”toxic”.76 

Harry ger Tessa dubbla budskap gällande sina intensioner och han döljer sitt förflutna. Han 

säger explicit att han inte vill vara en pojkvän samtidigt som de inleder ett sexuellt förhållande. 

Harry och Tessa går ut på dejter där Harry tar initiativet men deras förhållande präglas främst 

av hetsiga argumentationer och gräl som sårar Tessa, och får henne att ifrågasätta sig själv och 

därefter blir de sams genom en sexuell akt.  

Läsarna iakttar Harrys destruktiva beteende och reagerar på det i läsarkommenterarna. 

”Ovidae” kommenterar ”gotdam he’s wayyy more toxic than I remember wtf”.77 ”Ovidae” 

menar att Harry är mer destruktiv än hen minns från tidigare läsning och uttrycker stark 

förvåning genom svordomar. Detta kan tolkas som negativ respons. ”harrypapichulostyles” 

skriver ”YOURE CORNERING HER HES SO TOXIC” och menar att Harry placerar Tessa i 

”hörnet” genom att han manipulerar in henne i en sexuell situation.78 I kapitlet tar Harry Tessa 

till sitt sovrum och argumenterar för att de ska sova tillsammans. Därefter klär han av sig och 

uppmanar att hon ska göra det. På grund av Harrys handlingar menar ”harrypapichulostyles” 

att Harry är väldigt destruktiv. Som jag skrev tidigare, uttrycker många läsare en negativ 

respons mot Tessas karaktär. De fokuserar på hennes dåliga handlingar eftersom hon är otrogen. 

”harrypapichulostyles” tar alltså ett annat perspektiv. Hen utgår från att Harry är destruktiv och 

manipulerar Tessa genom att utnyttja hennes sexuella oerfarenhet. Trots detta uppmuntrar 

många läsare hans destruktiva egenskaper och uttrycker åtrå. 

”bethscott07”79 ger en kommentar i form av två orm-emojis på varderasida av ett par 

kyssläppar, vilket uttrycker en form av stöd för Harrys beteende. Det kan tolkas som 

uppmuntran av att hans beteende är åtråvärt. Andra uttrycker att de gillar destruktiva män och 

läser berättelsen på grund av Harrys alfaegenskaper som består av dominans och aggressivitet, 

samtidigt som han uppträder omhändertagande. ”Biancazamarron” skriver att hen älskar 
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destruktiva män och avslutar med en fjärils emoji i slutet och en emoji som uttrycker glädje.80 

”josh_is_my_daddy” kommenterar att Harry är ”daddy but toxic” och lägger till en fjärils emoji 

med ett emojiansikte som uttrycker åtrå.81 

Flera läsare uttrycker samma budskap i stil med att Harry är åtråvärd och ”daddy” trots 

att han demonstrerar ett negativt beteende. Detta innebär att trots att Harry uppvisar 

problematiskt beteende fungerar hans agerande som en positiv ”trigger” hos läsarna. De 

uppmuntrar hans beteende och uttrycker tydligt att de gillar hans handlingar. Läsarna 

demonstrerar en form av godkännande och konsensus att hans personlighet, karaktärsdrag och 

stil är attraktiva attribut hos en manlig hjälte. De behöver nödvändigtvis inte identifiera sig eller 

sympatisera med Harry för att uppskatta hans egenskaper, eftersom attributen stödjer enbart 

föreställningen och fantasin av ”badboy” alfan. Läsarna skapar en tolkning av Harry där de är 

eniga om hur Harry ska skildras och vad en bra skildring av honom är.  

Det finns läsare som går emot tolkningsgemenskapen. ”Audrey730873” skriver ”I can’t 

with these comments he’s being super rude and kinda creepy she has every right to be upset 

he’s a total stranger and is refusing to leave her room while she gets dressed”.82 

”Audrey730873” beskriver Harry som otrevlig och att Tessa har all rätt att vara irriterad på 

honom för han är en oinbjuden främling i hennes rum, som vägrar att gå när hon ska klä på sig. 

Detta är första mötet mellan hjälten och hjältinnan. Kommentaren av ”Audrey730873” tyder på 

att läsaren motsätter sig Harrys egenskaper och handlingar. Istället för snygg men destruktiv 

beskrivs han som otrevlig och otäck. ”Audrey730873” romantiserar inte Harrys beteende utan 

går emot tolkningsgemenskapen som uppstår i kommentarsfältet, där många läsare menar att 

Tessa är stel och fördömande. En annan kommentar av ”amisha1912” försvarar Harry 

handlingar istället.83 ”amisha1912” skriver ”you’re the most beautiful person, he has ever seen, 

just ignore he’s being a jerk, you wouldn’t fall for him otherwise”. ”amisha1912” menar att om 

Harry inte agerade stötande skulle Tessa inte finna honom åtråvärd. Det kan tolkas som att 

avvisande egenskaper fungerar som en attraherande egenskap hos den manliga karaktären. Om 

han inte agerade stötande mot hjältinnan skulle hon inte bli kär i honom eller bli intresserad.  
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I jämförelse med läsarnas inställningar till Tessa uppvisas mer uppmuntran och försvar 

gällande Harrys person och handlingar. Baserat på kommentarerna formas en tydlig 

tolkningsgemenskap bland gruppen som bekräftar att Harrys attityd, stil och handlingar följer 

normen. Det vill säga hur det ”perfekta” romance-hjälten ska skildras utseendemässigt och bete 

sig.  

 

4.3. Harry eller Hardin, vem ser läsarna?   

När ett innehåll ursprungligen skildrades i ett medium men snabbt sprider sig till andra medier 

skapas textuniversum.84 Ett textuniversum kan bestå av böcker, filmer, fanfiction, remakes av 

böcker, makeovers av filmerna och det kan även uppstå extra material till filmatiseringar, 

hemsidor, fandoms med mera.85 När After publicerades som fanfiction med Harry Styles 

kopplades den till One Direction-fandomen och berättelsen kunde locka till sig många fans. 

Dessa fans känner till Styles och de andra bandmedlemmarna vilket innebär att de vet skillnaden 

mellan den fiktiva Harry och verkliga Harry. Genom remakes av berättelsen i form av tryckt 

bok och filmatisering skapas dock en större målgrupp av läsare och tittare, som sträcker sig 

utöver den fandomen som berättelsen berörde ursprungligen.  

After har sitt egna textuniversum som består av fanfiction berättelsen (kärntexten), 

därefter en remake i bokform och en filmadaption. Genom att After-universumet består av fler 

versioner och tolkningar än kärntexten skapas flera inkörsportar för nya deltagare att delta i 

universumets gemenskap. På så vis skapas flera tolkningar och versioner av berättelsen och 

karaktärerna, vilket kan påverka deltagares uppfattning, identifikation och föreställningar.86 

Den viktigaste variationen i After-universumet är fanfiction-versionen av berättelsen på grund 

av att den använder Harry Styles som manlig huvudkaraktär, och Styles är en riktig person från 

pojkbandet One Direction, vilket placerar berättelsen inom One Direction-fandomen. I 

böckerna och filmatiseringen av verket ändrar författaren namnet till Hardin Scott, på grund av 

upphovsrättsliga skäl, och kopplingen till One Direction-fandomen finns därför bara för 

fanfiction-versionen. Böckerna och filmen frånkopplas från One Direction-fandomen. Detta 

skapar en förändring gällande karaktären. Karaktären går från en ”verklig” gestalt till en fiktiv 

gestalt, vilket förändrar förutsättningarna för läsarnas tolkningar. Läsare som läste kärntexten 

med Harry Styles, kan potentiellt vara ett fan av Styles, och att de föreställer sig 
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huvudkaraktären som Harry påverkade deras subjektiva åsikter. Detta kunde ge läsare en bild 

av vem huvudkaraktären var och hur han såg ut, baserat på verkliga kontexter.  

I kommentarerna uppstår en intressekonflikt mellan fanfiction-versionen av After och 

filmatiseringen av verket. I filmen är Hardin Scott spelad av Hero Fiennes Tiffin och inte Harry 

Styles. Många läsare kommenterar sina reaktioner och åsikter och kallar den manliga 

huvudkaraktären Hardin trots att fanfiction-versionen skildrar Harry. Andra kommentarer 

nämner Harry. Det uppstår två olika tolkningsgrupper mellan Hardin- och Harry-läsarna. De 

som använder Hardin skriver emellanåt att de läste boken/sett filmen före Wattpad berättelsen, 

medan de som använder Harry skriver att de läste Wattpad-versionen först och han kommer 

alltid vara Harry för dem.”ireadl0l” skriver att hen hoppades att författaren skulle fortsätta att 

använda namnet Harry i remake versionerna också.87 Detta kan tolkas att ”ireadl0l” ville att 

framtida remakes skulle använda första namnet och likna kärntexten, istället för att skapa ett 

helt nytt namn. I ”louisaftersexpic” kommentar syns det att läsaren är en Harry Styles-fan 

eftersom läsaren skildrar Harrys personlighet i kommentaren, men tycker det var bra att 

författaren ändrade namnet till Hardin för att undvika den negativa skildringen av Styles 

mediabild.   

 

I’m actually kinda glad they changed it to hardin, it’s just, harrys a nice guy and he’s sweet, loving, caring 

and anything but that “bad guy” vibe he was givin. and the movie really made him look like a terrible guy 

to those who don’t fully know him and all that and in reality, hes a good person and i’m proud to say that’s 

my yellow. but please don’t come after me, i was just sharing my thoughts lol.88 

 

”louisaftersexpic” skriver att det är bra att de bytte namn eftersom Styles är en snäll, gullig och 

rar person, och liknar inte alls en ”bad guy”. Hen är stolt över Styles och stolt att vara en av 

hans fans. Läsaren menar att namnbytet var bra eftersom berättelsen skildrar den manliga 

huvudkaraktären som en dålig person, och detta skulle påverka bilden av Harry Styles negativt. 

Nya läsare/deltagare skulle få intrycket att detta är Styles, och inte en hänvisning, eftersom 

många potentiellt inte känner till Styles personlighet. Detta kan skildra en felaktig bild av 

musikern. ”OllieandSarge” skriver ”I know that she changed the name to Hardin so that all of 

her new fans see it, but i miss reading about HARRY. I will never forget about Hessa being 
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Harry x Tessa </3”.
89

 ”OllieandSarge” är medveten om att författaren bytte namnet till Hardin 

för att alla nya fans skulle föreställa sig Hardin istället, men skriver att hen saknar att läsa om 

”HARRY”. Läsaren tillägger att hen aldrig kommer glömma Hessa som är Harry och Tessa 

ihop till ett ship-namn. Kommentaren uttrycker saknad av originalnamnet och tyder på att 

Hardin inte uppfattas som samma karaktär. ”OllieandSarge” ville läsa om Harry och inte Hardin 

vilket kan tolkas att de uppfattas som två olika karaktärer, två olika personifieringar, där Harry 

är original karaktären och Hardin uppfattas som en annan karaktär.  

 

4.3.1. Föreställningar av Harry kontra Hardin  

Flera läsare myntar uttrycket ”frat boy Harry” vilket är ett uttryck som återuppstod under 2020 

och existerade redan 2013 på grund av Styles musikkarriär. ”Frat boy” definieras enlig följande: 

”a young man who belongs to a college fraternity, and who behaves in the noisy or silly way 

that is thought to be typical of fraternity members.”90 Läsarna uppfattar Harry i fanfiction-

versionen som en ”frat boy” vilket de gillar och uttrycker en förkärlek för.”h0rnybitch101” 

skriver ”FRAT BOY HARRY IS MY WEAKNESS AND MY SOULMATE” och menar att 

frat boy Harry är hens svaghet och själsfrände.91 Flera läsare uppfattar ”frat boy” miljön som 

skildras i berättelsen med kommentarer som ”EW FRAT BOYS”92 och ”lol to a frat party??”93. 

Berättelsen skildrar en college miljö och den typen av fester som Harry och Tessa befinner sig 

inom vilket uppmuntrar sambandet mellan ”frat party” och ”frat boy” Harry. Harry skildras 

som en college student som följer definitionen av en frat boy. Detta uppmuntras och uttrycks 

som en positiv aspekt av Harry som återkommer i flera kommentarer. Dock benämns aldrig 

”frat boy Hardin”. Många läsare skriver enbart Harry i sin respons med emojis som 

symboliserar kärlek, gillande och åtrå i form av hjärtan och kyss symboler. Detta för att uppvisa 

stöd för Styles versionen. Generellt uttrycker läsarna mer känslor inför Harry än Hardin och 

detta kan tolkas att de stödjer skildring av Harry mer. Det kan bero på att de är One Direction-

fans som gillar Harry Styles, men det kan också bero på att föreställningen av Harry är mer 

attraktiv på grund av personlig referenser som passar deras fantasier. 
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After-universumets olika versioner av karaktären får konsekvensen att läsare får olika 

bilder av berättelsen vilket skapar olika grupper inom tolkningsgemenskapen. När dessa läsare 

möts i exempelvis kommentarsfältet synliggörs dessa skilda utgångspunkter. Fandoms och 

faninteraktion påverkar läsarens fantasier, och särskilt i After eftersom textuniversumet kopplas 

till One Direction-fandomen. Detta skapar igenkänning för fans och läsare som känner till One 

Direction. ”Inked_soul_008” skriver att hen läste bokserien i bokform först. Därefter läste hen 

Wattpad-versionen enbart för att de ändrade namnen.94 ”Inked_soul_008” ville föreställa sig 

One Direction-medlemmarna och återigen läsa berättelsen, trots att hen avskyr det destruktiva 

förhållandet mellan Harry och Tessa. Det är en av anledningarna till varför läsaren kommer 

tillbaka till berättelsen. Flera kommentarer uttrycker att de gillar Harry bättre än Hardin för att 

han tillhör One Direction. Generellt uttrycker läsarna att det uppstår en skillnad att läsa 

berättelsen med Harry jämfört med Hardin. Det påverkar dem annorlunda vilket beror på deras 

egna preferenser, fantasier och kopplingar till bandet.  

Ett återkommande tema i kommentarsfältet är växlingen från Harry till Hardin. 

Kommentarer likt ”HARRY???? NOW ITS HARDIN???? WHATT”95 och ”THEY 

CHANGED THE NAMES”96 tyder på att läsarna inte var medvetna om att det var fanfiction 

som bygger på en verklig person. Många kommentarer skriver även explicit att de inte visste 

det. För läsare som har läst fanfiction-versionen sedan ett par år tillbaka uppstår ny fakta kring 

karaktären. Karaktären får ett nytt utseende i läsarens föreställningar och ett nytt namn, när det 

kommer till filmen och boken. Därefter påverkas läsarens tolkning av tolkningsgemenskapen 

som uppstår. Läsarna som väljer Hardin framför Harry kan präglas av böckerna/filmer för att 

de läste/såg den versionen före fanfiction-berättelsen. Detta gör att de väljer att se Hardin i 

kärntexten också och det syns i kommentarsfältet. Många läsare väljer att benämna karaktären 

vid Hardin, trots att kärntexten använder namnet Harry.  

”devcliishh” skriver ”lowkey like hardin better than harry” vilket uttrycker stöd för 

Hardin.97 En annan kommentar av ”pinksmoothiee” skriver ”Heros British accent” och avslutar 

med en rodnande emoji.98 Kommentarerna synliggör en tydlig gruppering gällande vem läsaren 

                                                           
94 ”Inkled_soul_008”, (2020, 24 november, kl. 06:56), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 5. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 
95 ”sophierollinx”, (2020, 29 november, kl. 22:18), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 4. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 
96 ”sxftlxiny”, (2020, 29 november, kl. 20:12), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, kapitel 4. 

Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 
97 ”devcliishh”, (2020, 29 november, kl. 10:15), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, kapitel 

4. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 
98 ”pinksmoothiee”, (2020, 23 november, kl. 20:13), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 3. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 

https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
https://www.wattpad.com/story/5095707-after
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föreställer sig. I After-universumet porträtteras Hardin av Hero Fiennes Tiffin som skapar sin 

tolkning av karaktären. Många läsare kan ha skapat sin bild av karaktären från filmen och 

därefter börjat läsa kärntexten. Det förekommer även kommentarer av läsare utifrån 

namnpreferenser. ”Bellasparks_” skriver att hen inte gillar namnet Hardin på grund av att 

namnet låter som ”hard on”.99 ”Bellasparks_” medger att namnet Harry var bättre, men inte 

porträtteringen av Harry Styles för hen anser att Styles är för small och saknar sexiga muskler. 

Istället ser hon Nick Bateman när hon föreställer sig karaktären. ”Bellasparks_” ser inte Harry 

Styles eller Hero Fiennes Tiffin när hen fantiserar den manliga huvudkaraktären, utan 

föreställer sig ett utomstående utseende som inte är relaterat till fandomen, kärntexten eller 

filmen.  

Enligt Olin-Scheller och Wikström, uppstår tolkningsgemenskaper eftersom läsaren 

måste skapa mening i texten och fylla i de ”tomrum” som författaren lämnar.100 Den fiktiva 

texten blir ett verktyg för att förstå sig själv och andra, och används för att konstruera en 

identitet.101 Läsare kan forma sin personliga identitet genom gemenskapen, men även forma 

karaktärens identitet genom tolkningen i kollektivet. Läsarna måste aktivt konstruera och 

föreställa sig den manliga huvudkaraktären trots att kärntexten använder en riktig person. Dessa 

konstruktioner av Hardin/Harry skapar olika grupper inom tolkningsgemenskapen vilket syns 

eftersom kommenterarna skiftar mellan Harry- och Hardin-läsare. Läsare kan även avvika från 

grupperingar och konstruera andra föreställningar. Oavsett vilket väljer läsarna aktivt vem 

karaktären är och hur han ser ut. Detta påverkas av variationer i textuniversumet av de normer 

som formas inom tolkningsgemenskaperna och av läsarens individuella preferenser gällande 

det perfekta kärleksintresset.  

 

5. Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer jag diskutera resultatet av analysen och dra mina slutsatser. Jag kommer 

även ta upp potentiell vidare forskning inom fältet.  

 

                                                           
99 ”Bellasparks_”, (2020, 30 november, kl. 12:39), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna Todd, 

kapitel 4. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 
100 Olin-Scheller & Wikström 2010, s. 20f.  
101 Olin-Scheller & Wikström 2010, s. 21. 
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 5.1. Efteråt  

I den här uppsatsen har jag undersökt läsarattityder till fanfiction-versionen av Anna Todds 

After. Mitt övergripande syfte har varit att undersöka vilka åsikter, reflektioner och reaktioner 

läsare uttrycker om romansens huvudkaraktärer i berättelsens kommentarsfält.  

Under analysens gång har jag kommit fram till att läsarnas åsikter och reaktioner skiljer 

sig i gemenskapen. I avsnittet om Tessa upptäckte jag att det bildades två tolkningsgrupper. En 

stor andel läsare fann Tessa djupt irriterande, tråkig och fördömande med en smaklös klädstil. 

Tessas konservativa personlighet som formades av hennes strikta uppväxt, uppfattas av läsarna 

som en negativ egenskap, trots att Tessa innehar egenskaperna av romance-hjältinnan. Det är 

viktigt att läsarna kan sympatisera med hjältinnan.102 Bland kommentarerna dominerar en 

negativ inställning men det växte fram en motreaktion som ursäktade Tessa, med argumenten 

att hon är ”the church girl type”, att alla kvinnor får klä sig som de vill, och att Tessas uppfostran 

var sträng och överbeskyddande. Läsarna försvarar och sympatiserar med Tessa mot 

grupperingen som gav henne negativ respons, men även försvarsgruppering medgav att Tessa 

kunde vara irriterande. En gemensam åsikt läsarna delar gäller i avsnittet där Tessa var otrogen 

mot sin pojkvän. Där finns ingen sympati för otrohet och läsarna uttrycker generellt att hennes 

handling var felaktig. Detta visade att läsarna delade samma åsikter och genom detta var 

tolkningsgemenskapen enhällig.  

Istället uttrycker läsarna mycket sympati och kärlek gällande Harry, som skildras som 

den traditionella romance-hjälten som är stark, aggressiv, sexig och ändå förstående och 

omhändertagande.103 Majoriteten av läsarna finner Harrys tatueringar och piercings snygga och 

utseendemässigt attraktiva, och fann även hans personlighet och kyla som attraktiva attribut. 

Läsarna beskriver Harry som ”Daddy” och kommenterarna kan tolkas på så sätt att det är Harrys 

kyla, utseende och aggressiva ändå charmiga personlighet som får Tessa intresserad. Utan dessa 

egenskaper skulle inte berättelsen vara åtråvärd. Läsarna uppmuntrar även Tessas och Harrys 

destruktiva förhållande trots att läsarna finner Harry manipulerande. 

I Lindgren Leavenworth och Isakssons tidigare studie skapar fanfiction flera 

associationspunkter eftersom fanfiction texter skapar fler identiteter och föreställningar.104 I 

fangemenskapen, och den tolkningsgemenskap som läsarna bildar, kan kommentarerna om 

Harry tolkas som att det finns en norm i gemenskapen kring hur hjälten ska skildras. Stödet från 

läsarna kan tolkas som att Harry följer denna norm vilket leder till uppmuntra av hans 

                                                           
102 Nilson 2015, s. 48. 
103 Nilson 2015, s. 51.  
104 Lindgren Leavenworth & Isaksson 2013, s. 200f. 
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egenskaper och förhållande. Samma slutsats kan dras gällande Tessa eftersom den negativa 

responsen tyder på att hon bryter normen där unga hjältinnor ska bära tajta tröjor och jeans, och 

ska vilja gå på fester. Normbrytningen skapar friktion vilket leder till två grupperingar.  

Som nämns i min inledning är Harry i fanfiction-versionen baserad på One Direction-

sångaren Harry Styles, och följer tropen ”Dark Harry”. Det som var intressant att se i min analys 

var att studera hur läsarna uttrycker att läsarupplevelsen förändrades när hjälten fick ett nytt 

namn, och därmed frikopplades från One Direction-fandomen. Detta resulterade i att en stor del 

läsare ville föreställa sig Harry Styles och menade att Hardin inte upplevs som samma karaktär. 

En orsak till detta kan vara att i film-versionen av berättelsen spelas Hardin av Hero Fiennes 

Tiffin, vilket skapar en annan associationspunkt och tolkning av karaktären, som skiljer sig från 

kärntextens hänvisning till Harry Styles, Många läsare uttrycker stor glädje att Harry Styles 

skildras som en ”frat boy” vilket tyder på att deras preferenser och fantasier påverkas av One 

Direction-fandomen. Läsarnas fantasier är avgörande för deras läsning, tolkning och 

uppfattning av texten. Utifrån analysen kan vi se att det finns olika grupperingar och tolkningar 

av karaktärerna. Läsarna följer olika fantasier och associationer vilket påverkar deras läsning 

och tolkning av texten. De försöker även påverka varandra genom sina kommenterar. Detta 

syns när de skriver i ”du”-form där mottagaren både kan vara andra läsare eller karaktärerna 

själv.   

Intressant vidare forskning inom fältet skulle vara att fortsätta studera läsarkommentarer 

och läsargemenskaper inom flera fanfiction-verk, men även originalverk på exempelvis 

Wattpad. Det skulle vara intressant att studera om gemenskapen delar en gemensam 

tolkningsbild av hjälten/hjältinnan inom flera olika genrer som exempelvis chicklit, fantasy, 

romance och young adult. En infallsvinkel skulle vara att se om hela gemenskapen delar samma 

tolkningsbild, och granska om varje genre har sin egen tolkningsgemenskap eller om det finns 

överlappande drag. En begräsning med min studie gäller läsarkommentarerna. För att hitta 

representativa och relevanta kommentarer krävs det mycket tid och After har över tre miljoner 

kommenterar vilket innebär att jag har studerat en ytterst liten del av dem. Det kan bli svårt att 

veta hur representativt urvalet är jämfört med den totala mängden kommentarer. Däremot kan 

man studera kommentarer under en vis period.  

I min studie har läsarnas handlingar i kommentarsfältet en väldigt aktiv roll. De uttrycker 

sina åsikter och attityder genom både informellt- och formellt språk, och uttrycker sina tankar 

tydligt. Läsarnas kommentarer blir en del av berättelsens helhet eftersom chattforumet finns 

kopplat till berättelsen vilket ger läsarna makten att påverka. De interaktiva funktionerna inom 

fanfictionvärlden och forum likt Wattpad erbjuder nya möjligheter för social interaktion mellan 
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läsare och författare, och ställer även nya krav på aktivt utbyte mellan dem. Kontinuerlig 

interaktion har kraften att påverka och med sina uttalanden kan läsare inverka på andra läsares 

föreställningar och fantasier. Med tiden leder det till olika grupper inom tolkningsgemenskapen. 

Läsare kan potentiellt även påverka författarna eftersom det uppkommer en fangemenskap 

kring berättelserna. Fangemenskapen delar vissa åsikter och föreställningar som kan påverka 

författarens skrivprocess eftersom de skriver kapitel efter kapitel. Det är uppenbart att läsarna 

inte längre har enbart en passiv roll som konsument av litteratur, utan har utvecklats till 

medskapare inom den interaktiva världen i fanfiction och digital litteratur.  
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Anna Todd, kapitel 3. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 

”pinksmoothiee”, (2020, 22 november, kl. 20:26), kommentar på Wattpad berättelsen After av 

Anna Todd, kapitel 4. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 

”randomuser_teeeheee”, (2020, 20 november, kl. 17:51), kommentar på Wattpad berättelsen 

After av Anna Todd, kapitel 5. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 

”-saiba”, (2020, 18 november, kl. 20:34), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna 

Todd, kapitel 10. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 

”simpplol”, (2020, 25 november, kl. 00:19), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna 

Todd, kapitel 3. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (28/11 2020). 

”santanasgrizzam”, (2020, 3 november, kl. 16:09), kommentar på Wattpad berättelsen After av 

Anna Todd, kapitel 5. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 

”Spacedout1660”, (2020, 18 november, kl. 00:36), kommentar på Wattpad berättelsen After av 

Anna Todd, kapitel 5. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 

”sophierollinx”, (2020, 29 november, kl. 22:18), kommentar på Wattpad berättelsen After av 

Anna Todd, kapitel 4. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 

”sxftlxiny”, (2020, 29 november, kl. 20:12), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna 

Todd, kapitel 4. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 

”TheOneSimp08”, (2020, 28 november, kl. 22:49), kommentar på Wattpad berättelsen After av 

Anna Todd, kapitel 4. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 

”vnucecto2”, (2020, 29 oktober, kl. 10:19), kommentar på Wattpad berättelsen After av Anna 

Todd, kapitel 37. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (5/12 2020). 

”Unknownszzz10”, (2020, 2 november, kl. 23:44), kommentar på Wattpad berättelsen After av 

Anna Todd, kapitel 37. Hämtad från (7) After - Anna Todd - Wattpad (24/11 2020). 
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