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Inledning 

År 2009 var Erika Ascot en av Sveriges mest uppmärksammade modebloggare. I bloggen 

Black Ascot skrev hon om sitt liv, boendes hos sin moster i en våning med hundratals 

klänningar. Trots tunga ämnen som alkoholmissbruk och självmordstankar var Black Ascot en 

blogg som följdes och uppskattades av flera tusen läsare. Vad som skiljde 19-åriga Erika från 

hennes samtida bloggkollegor var inte bara hennes liv och litterära framtoning, utan 

framförallt att hon inte existerade på riktigt. Black Ascot visade sig vara marknadsföring för 

Malmö Operas uppsättning av Samuel Barbers Vanessa.1 Erika och de övriga personer som 

figurerade i bloggen var fiktiva karaktärer löst baserade på operaföreställningen. Bakom 

projektet stod reklambyrån Studio Total.2 

Det skrevs inget om Black Ascot i media innan avslöjandet. Då var det bara 

ytterligare en modeblogg och inte nyhetsmässigt sprängstoff. Men när bloggaren Sedir till slut 

avslöjade vem det var som stod bakom bloggen, spred sig nyheterna och de tillhörande 

diskussionerna även i media.3 Samtidigt gick Malmö Operas marknadsföringschef Thomas 

Wiksell ut i ett pressmeddelande om att motivationen till projektet varit att söka nya vägar för 

marknadsföring, samt finna nya målgrupper genom internet.4 Även författarna bakom Black 

Ascot publicerade den 9 april ett blogginlägg med titeln ”Sanningen och andra historier” där 

det framkom att Erika och hennes historia var påhittad.5  

Black Ascots syfte var att göra reklam för en operaföreställning. Ändå har bloggen 

kommit att betraktas som något betydligt mer än marknadsföring: nämligen litteratur. Denna 

definition har befästs dels av att Black Ascot tidigare varit föremål för litteraturvetenskaplig 

                                                
1 Karolina Ramqvist, ”Vem eller vad var Erika Ascot?”, Dagens Nyheter 2009-04-17, http://www.dn.se/kultur-
noje/kronikor/karolina-ramqvist-vem-eller-vad-var-erika-ascot/. 
Barbers Vanessa är en opera i fyra akter som hade premiär på Metropolitan Opera i New York den 15 januari 
1958. Operan utspelar sig under 1900-talets början och handlar om Vanessa som är i sorg över att hennes älskare 
Anatol lämnat henne för tjugo år sedan. Tillsammans med sin mor Baronessan och sitt syskonbarn Erika inväntar 
Vanessa Anatols återvändo. Då Anatol är död är det hans son vid samma namn som återvänder och förför Erika, 
vilket nästan gör Vanessa galen. Då Vanessa fortfarande älskar Anatol, trots att han inte är densamme som sin 
far, slutar det hela med att de båda förlovar sig och flyttar till Paris. När Vanessa har försvunnit ärver Erika 
hennes öde och galenskap och börjar själv vänta på den dag då hennes älskare Anatol ska återvända. Se: Aaron 
Green, ”Vanessa Synopsis”, http://classicalmusic.about.com/od/opera-synopses-l-thru-z/qt/Vanessa-
Synopsis.htm (2014-11-17). 
2 Ricki Neuman, ”Reklambyrån blåste en hel nation”, Svenska dagbladet 2010-12-27, 
http://www.svd.se/kultur/reklambyran-blaste-en-hel-nation_5832095.svd. 
3 Madeleine Östlund, ”Black Ascot avslöjad”, Dagens media 2009-04-09. 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article19353.ece?ar=true. 
4 TT Spektra, ”Malmö Operas bloggbluff”, TT Nyhetsbyrån 2009-04-09. 
5 ”Sanningen och andra historier.”, Black Ascot 2009-04-09, http://blackascot.blogspot.se/2009/04/sanningen-
och-andra-historier.html (2014-11-17). 



	  

	  

4 

forskning, dels av bloggens otaliga läsare. Black Ascot är fiktion som framställts som 

självbiografiskt material, vilket gör att bloggen ansluter sig till en lång tradition av så kallade 

litterära bluffar. Till denna tradition hör exempelvis Daniel Defoes Moll Flanders (1722), en 

roman som från allra första början utgav sig för att vara autentiska memoarer.6 Ett mer 

modernt exempel är JT Leroys Sarah (2000), en påstått självbiografisk roman om en ung 

mans erfarenheter av HIV och prostitution. JT Leroy avslöjades vara fiktiv och en pseudonym 

för författaren Laura Albert.7 Bland de svenska exemplen är kanske medicinarstudenterna 

Lars Gyllenstens och Torgny Greitz Camera Obscura (1946) mest värd att nämna; en falsk 

modernistisk diktsamling som både presenterades och mottogs som seriös litteratur.8 Den 

litterära bluffen är alltså på inget vis en ny företeelse. Även påhittade bloggar har förekommit 

tidigare: i svensks forskning har bland annat marknadsföringsbloggarna Wal-Marting Across 

America och Stefan The Swooper tidigare uppmärksammats. Dessutom finns det exempel på 

rent fiktiva bloggar som den anonyma bloggen Rulltrappereparatören.9  

Emma Strindmar Norström skriver: ”Om bloggmediets popularitet kvarstår är det 

tänkbart att exempel som Black Ascot blir vanligare och att fler utnyttjar bloggmediet för att 

skriva renodlade fiktionsberättelser.”10 Det är av lika stort intresse för litteraturvetenskapen att 

undersöka litterära bloggbluffar som litterära bluffar. En faktor som är särskilt intressant 

gällande litterära bluffar är hur de mottas av sina läsare. Black Ascots avslöjande ledde till en 

stor mängd läsarkommentarer och dessutom ett medialt pådrag. Genom att ta del av Black 

Ascots reception hoppas jag kunna besvara den fråga som är verkligt gäckande i fallet med 

litterära fabrikationer – vad tycker egentligen läsare om att bli lurade?  

Syfte och frågeställningar 

Bloggen Black Ascot utgav sig från början för att vara skriven av Erika Ascot, en till synes 

verklig person, och att spegla hennes liv. Detta var bloggens och även dess läsares 

utgångspunkt. När det framkom att bloggen var en marknadsföringskampanj blev den 

uppmärksammad i ett större medialt sammanhang. Vad som är speciellt med Black Ascot är 
                                                
6 Bo G Jansson, Episkt dubbelspel – Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv, Uppsala 2006, s. 33. 
7 Kenneth Lindegren, Om att läsa litterära fabrikationer, Masteruppsats publicerad vid Språk- och 
litteraturcentrum, Lunds Universitet 2010, s. 29 f. 
8 Lindegren 2010, s. 7. 
9 Josefin Alneberg, Etik och strategiska bloggar: När bloggen blir PR-verktyg. D-uppsats publicerad vid 
HumUS-akademin, Örebro universitet 2010, s. 6 f. och Magnus Carlsson, “Rulltrappebloggen – bara en bluff?”, 
Göteborgs Posten 2011-03-15, http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.572921-rulltrappebloggen-bara-en-bluff-. 
10 Emma Strindmar Norström, ”Sanningen och andra historier – Om Black Ascot, bloggmediet och läsarna”, 
Okonstlad konst – Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, red. Axel Englund och Anna 
Jörngården, Värnamo 2011, s. 37–47, s. 46. 
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att det tack vare läsarkommentarer och medias intresse för projektet möjliggör en 

undersökning av hur mottagare av textbaserad kommunikation reagerar på en litterär bluff. 

Syftet med denna uppsats är att på ett grundligt vis redogöra hur bloggläsare och media läser 

och tolkar bloggprojektet Black Ascot. För att besvara detta kommer följande frågeställningar 

att undersökas:  

• Vad intresserar respektive repellerar läsare och media i fallet Black Ascot?  

• Hur bemöter läsare och media Black Ascot? Hur förhåller de sig till att bloggen inte är 

sann?  

• Går det att hitta förklaringar till receptionen i hur bloggen är skriven? Finns det 

litterära grepp (exempelvis gällande genre-, stil- och berättarteknik) i Black Ascot som 

kan bidra till förståelsen av delar av receptionen? 

Avgränsningar och material 

För att undersöka och svara på uppsatsens frågeställningar har jag gjort vissa avgränsningar 

av materialet. I min uppsats kommer fokus att ligga på texten och på receptionen av texten, 

vilket innebär att jag inte fokuserar på bloggens textexterna funktioner. Det finns dock 

forskning om Black Ascot och bloggmediet som det går att läsa mer om i kapitlet ”Tidigare 

forskning”. 

Bloggen Black Ascot består av totalt 100 blogginlägg med ca 750-800 kommentarer. 

Ett trettiotal av kommentarerna är skrivna av bloggens påstådda författare Erika. I mitt 

förarbete med undersökningen kommer alla läsarkommentarer att granskas, men av praktiska 

skäl kan inte alla redovisas i min undersökning. Istället kommer jag sträva efter att både ge en 

övergripande och en mer djupgående förståelse av läsarreceptionen med hänvisningar till ett 

urval av läsarkommentarer. De läsarkommentarer som förekommer i uppsatsen är 

genomgående citerade ordagrant inklusive stavfel och grammatiska fel. 

Undersökningen av den mediala receptionen är avgränsad till perioden 1 januari 

2009 till 1 januari 2010. Perioden är utvald för att bloggen var aktuell under våren 2009 och 

majoriteten av receptionen därför uppkom kring denna tid. För att ge en utförlig bild av 

medias reception av Black Ascot är såväl notiser som längre artiklar som på något vis hänvisar 

till bloggen inkluderade i undersökningen.  

Det bör tilläggas att det även skrevs en hel del om Black Ascot i andra bloggar och 

enligt Dagens Nyheter var det genom diskussionen i bloggosfären som nyheten om 
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avslöjandet nådde media.11 Även i inlägget där sanningen om Black Ascot avslöjas nämns och 

länkar Erika till ett antal bloggar som har skrivit om och stöttat henne.12 Eftersom det finns så 

många privata bloggar är det svårt att göra ett representativt urval av bloggosfärens reception 

av Black Ascot på samma sätt som i media. Det är dessutom sannolikt att det kan ha funnits 

bloggar år 2009 som diskuterade Black Ascot och som inte längre finns kvar på webben i dag, 

vilket ytterligare bidrar till problem med materialet. Bloggosfärens reception av bloggen 

Black Ascot får kort och gott bli ett fall för senare forskning. Slutligen har jag, för att besvara 

min sista frågeställning, valt att göra en textanalys av ett par representativa delar av bloggen.  

 

Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer jag att genomföra receptionsanalyser. 

Receptionsanalys är en metodologi för att studera hur människan på medvetet såväl som 

omedvetet vis påverkas av sin mediekonsumtion. Receptionsanalys består i regel av två steg, 

ett moment av textanalys där forskaren själv tolkar den undersökta texten och ett steg då 

forskaren undersöker hur publiken har tolkat texten. Syftet är att analysera de villkor som 

finns hos texten och kommunikationen mellan text och mottagare och som på detta vis 

påverkar publikens tolkningar av texten. Receptionsanalysen utvecklades framförallt för att 

användas för TV, men den har visat sig kunna appliceras på betydligt fler medier.13 

Receptionsanalys har liksom de flesta former av analys olika förgreningar och 

förespråkare men det finns fyra generellt accepterade kännetecken. Det första som 

kännetecknar en receptionsanalys är antagandet att mottagaren är en av aktörerna i 

kommunikationsprocessen; det är inte bara den så kallade sändaren som är intressant. Det 

andra kännetecknet är en direkt konsekvens av mottagarens roll, nämligen att den 

meningsskapande processen är huvuddel av studien. Den meningsskapande processen är den 

som skapas när mottagaren möter mediet, exempelvis en läsare som läser en text.  Det tredje 

som kännetecknar receptionsanalysen är intresset för att studera interaktionen mellan text och 

läsare och vilka villkor som präglar denna relation. Slutligen handlar receptionsanalys om hur 

                                                
11 Niklas Malmborg, ”En bra berättelse sprider sig själv”, Dagens Nyheter 2009-08-05, http://www.dn.se/kultur-
noje/en-bra-berattelse-sprider-sig-sjalv/. 
12 ”Sanningen och andra historier.” 2009. 
13 Göran Eriksson och Johan Östman, ”Receptionsanalys”, Metoder i kommunikationsvetenskap (2000), red. 
Mats Ekström och Larsåke Larsson, Lund 2010, s. 305–329. s. 308 f. 
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människor påverkas av medier, samt exempelvis hur en text förhåller sig och utgår från kön, 

klass, ålder och etnisk bakgrund.14 

Alla fyra kännetecken är självfallet viktiga för min undersökning. Anledningen att 

jag fokuserar på läsarna beror trots allt på att jag ansluter mig till den teori som anser att 

mottagarna spelar en avgörande roll i kommunikationsprocessen. Eftersom 

receptionsanalysen som beskrivits ovan pekar på generella och inte specifika aspekter att 

analysera har jag själv valt ut ett antal återkommande perspektiv för analys. Med denna metod 

kommer jag framförallt att undersöka tematik, stil och ibland även disposition i de utvalda 

kommentarerna och artiklarna. I min textanalys, som kommer att ligga efter min 

undersökning av läsarnas och medias reception, kommer jag undersöka litterära konventioner 

som exempelvis tematik och stil. 

Teori 

Benämningen litterär bluff är inte helt oproblematisk. Enligt Kenneth Lindegren följer det 

med ordet ”bluff” ett moraliskt omdöme, likaså med de relaterade orden ”bedrägeri” och 

”falsifikation”: de är alla ord som konnoterar något negativt. För ämnets legitimitet kan det 

vara bättre att använda annan, mer neutral terminologi. Själv föreslår Lindegren termen 

litterära fabrikationer. En litterär fabrikation är en text som ligger mellan den fiktiva och 

icke-fiktiva texten. Det är en form av litteratur som publicerats i en viss autentisk form, 

exempelvis som Black Ascots självbiografiska blogg, men som sedan avslöjats som 

fabulering.15 

Den litterära fabrikationen kan beskrivas utifrån tre perspektiv: som en språklig 

produkt, en kreativ akt och som en läsart. Som en språklig produkt är den litterära 

fabrikationen en egenskap i texten. Denna egenskap påverkas inte av textens materiella 

egenskaper, det vill säga vilken form eller medium den är publicerad i. Även om en fabricerad 

roman ges ut i en nyutgåva, där det finns information om textens sanna upphov, påverkar inte 

detta att texten i sig fortfarande är en litterär fabrikation. Den språkliga produkten påverkas 

inte heller av att texten uppfattas på olika sätt av läsare. Fabrikationen som en kreativ akt 

berör författaren och dennes intention. I en fabrikationsakt har författaren medvetet valt att 

försöka övertyga läsaren om att texten har ett annat upphov än vad den egentligen har. Detta 

sker vanligast genom att författaren skriver under pseudonym vilket gör att läsarna bildar sig 

en uppfattning om författarens person och identitet som påverkar hur de läser texten. Ett annat 
                                                
14 Eriksson och Östman 2010, s. 308 f. 
15 Lindegren 2010, s. 3–8. 
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sätt kan vara att författaren indikerar att texten skulle vara baserad på erfarenheter eller fakta 

som egentligen inte stämmer.16 

Det tredje och sista perspektivet på litterär fabrikation handlar om fabrikationen som 

läsart och kan även den delas upp i tre kategorier. Den första är den påbjudna läsarten, som 

uppstår om läsaren inte vet att texten är en fabrikation utan istället läser denna utifrån textens 

ursprungliga bakgrundsinformation. I fallet Black Ascot skulle den påbjudna läsarten inbjuda 

till en läsning där läsaren tolkar att bloggen är skriven av en ung flicka och att den handlar om 

hennes liv och om mode. Den andra läsarten är den korrekta läsarten som uppkommer när 

textens faktiska upphov är känt. Läsaren av den korrekta läsarten är dock inte medveten om 

att texten har haft ett annat upphov än det verkliga; läsaren vet alltså inte att texten vid 

tidigare tillfälle lästs på ett helt annat sätt. Enligt denna läsart skulle Black Ascot endast läsas 

som en fiktiv berättelse, inte som en autentisk blogg. Den sista läsarten som finns är att läsa 

en text som en fabrikation, vilket innebär att texten läses både som den var avsedd att läsas 

från början, men att läsaren är medveten om att texten är fabricerad. Att läsa en text som en 

fabrikation är med andra ord att använda sig av båda läsarterna, den påbjudna och den 

korrekta, samtidigt.17  

En annan relevant term att använda istället för litterär bluff är faktion. Enligt Bo G 

Jansson, finns det i dag många genrer som inte helt och hållet kan sägas vara fiktiva eller 

icke-fiktiva. Dessa typer av genrer, som exempelvis televisionens dokudrama, dokumentär 

och dokusåpa, hör istället till kategorin faktion. Enligt Jansson har faktioner gemensamt att de 

ständigt försöker förinta skillnaden mellan det påhittade och det verkliga.18  

Enligt Jansson kan en text i sig själv aldrig vara fiktiv eller icke-fiktiv. Det som 

avgör skillnaden mellan de två är andra aspekter, exempelvis hur läsaren väljer att läsa texten 

eller vad författarens intention med texten är. Eftersom två texter, varav den ena är avsedd att 

läsas som fiktion och den andra som icke-fiktion kan vara så pass lika kan textexterna 

aspekter vara avgörande. Jansson menar att beslutet om hur läsaren avgör att läsa en text 

oftast avgörs av textexterna faktorer som verkets omslagstext, titelbladstext och förlags- och 

utgivningsuppgifter.19   

                                                
16 Lindegren 2010, s. 13 ff. 
17 Lindegren 2010, s. 3 ff 
18 Jansson 2006, s. 15. 
19 Jansson 2006, s. 19 f. 
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Även om en text lättast bedöms av paratexten menar Jansson att det är möjligt att 

kategorisera en text som faktion även utifrån själva texten.20 Då undersöker man textens 

intentionsambivalens för att avgöra vilken grad av fiktivitet och icke-fiktivitet som texten 

innehar. Vid en renodlad faktion uttrycker paratexten såväl som den analyserade texten drag 

som är tydliga både för fiktion respektive icke-fiktion. Typiskt fiktiva kännetecken kan 

exempelvis vara fokalisering och utförlig dialog, medan det icke-fiktiva kan kännetecknas av 

explicita citat eller referenser till annan vetenskaplig text.21  

Eftersom syftet med mitt arbete är att ge en bild av hur läsarnas och medias reception 

av Black Ascot såg ut är det i dessa kapitel mest relevant för mig att använda Lindegrens teori 

gällande litterär fabrikation som läsart. I den textbaserade analysen kommer jag att vända mig 

till Jansson för att undersöka bland annat intentionsambivalensen i bloggen Black Ascot. 

Tidigare forskning 

Det har tidigare forskats om Black Ascot på olika akademiska nivåer. Strindmar Norström, 

doktorand inom Forskarskolan i estetiska vetenskaper vid Stockholms universitet, har skrivit 

om Black Ascot med fokus på läsarna och bloggmediet. I artikeln diskuterar Strindmar 

Norström läsarnas förväntningar på autenticitet hos bloggförfattare. Vad som enligt Strindmar 

Norström är speciellt intressant med Black Ascot är valet av bloggen som medium, eftersom 

det är ett medium som främst används för att förmedla verkliga berättelser. Strindmar 

Norström menar att det i det så kallade bloggläsarkontraktet, som utgörs av de oskrivna 

förväntningarna mellan bloggläsare och bloggförfattare, förväntas bloggens författare skriva 

sanningen. I bloggläsarkontraktet finns det en hög tolerans för det överdrivna i 

självframställningen vilket gör att läsarna kan acceptera till synes extrema 

självframställningar som Erika Ascots.22 

Josefin Alneberg har skrivit en D-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 

om hur bloggar används i PR- och marknadsföringssyfte. En av de bloggar som undersöks i 

studien är Black Ascot. Alneberg konstaterar bland annat att Black Ascots stil kännetecknar 

bloggen samt att diskussionerna om mode, kultur och det privata framförallt attraherar en 

yngre målgrupp. Alneberg konstaterar också att trots att syftet med Black Ascot är att skapa 

uppmärksamhet kring Malmö Opera fyller Erika Ascots blogg snarare en estetisk och litterär 

                                                
20 Paratexten är ett verks fysiska inramning. Exempel på paratext kan vara författarens namn, verkets titel och 
dess baksidestext. Se: Christian Lenemark, Litteraturens nätverk: berättande på Internet, Lund 2012, s. 173. 
21 Jansson 2006, s. 43. 
22 Strindmar Norström 2011, s. 37 ff. 
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funktion hos sina läsare, troligtvis för att marknadsföringen i bloggen varken är explicit eller 

dess huvudsakliga tema.23 Alneberg menar att det är troligt att kampanjen inte skulle ha fått 

lika stort medialt genomslag om bloggarna hade varit mer explicita i sina marknadsförande 

syften.24 Liksom Strindmar Norström menar Alneberg att bloggar uppfattas förmedla sann 

information.25 

Fenomenet Black Ascot har även analyserats på kandidatnivå. Åsa Fiskáare har 

skrivit en uppsats med syftet att ur ett retoriskt perspektiv undersöka hur skaparna av bloggen 

övertygade sin publik om att Erika Ascot existerade.26 Fiskáare undersöker framförallt hur 

bloggen skapar identifikation genom att analysera ett urval av läsarkommentarer och inlägg.27 

Fiskáare konstaterar i sin uppsats att det fanns en stark övertygelse hos Black Ascots läsare om 

Erikas existens, att läsarna avundades hennes livsstil och skrivförmåga samt att de kände en 

gemenskap med henne såväl som med varandra.28  

                                                
23 Josefin Alneberg, Etik och strategiska bloggar: När bloggen blir PR-verktyg. D-uppsats publicerad vid 
HumUS-akademin, Örebro universitet 2010, 28 ff. 
24 Alneberg 2010, s. 39. 
25 Alneberg 2010, s. 44 f. 
26 Åsa Fiskáare, Som på riktigt, fast på låtsas – en studie av fiktionsbloggen Black Ascot, C-uppsats publicerad 
vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2011, s. 6. 
27 Fiskáare 2011, s. 12. 
28 Fiskáare 2011, s. 30. 
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Undersökning 

Undersökningsdelen av denna uppsats består av fyra delar. Bloggläsarreceptionen är det första 

materialet som undersökts och är indelat i två rubriker. Indelningen är dels motiverad av 

receptionens omfattning men även av att villkoren för läsningen av bloggen ändrades efter 

avslöjandet från den påbjudna läsarten till den litterära fabrikationens läsart. Därefter följer en 

receptionsanalys med fokus på de mediala reaktionerna och avslutas med en textanalys av 

delar av bloggens inlägg. 

Bloggläsarreceptionen innan avslöjandet 

Bloggläsarreceptionen innan avslöjandet fokuserar på de läsarkommentarer som tillkom från 

februari fram till avslöjandet den 9 april 2009. Jag förutsätter att dessa läsare läser Black 

Ascot enligt den påbjudna läsarten, vilket innebär att de läser bloggen som självbiografisk och 

inte som fiktion. De påbjudna läsarnas reception kan delas in i ett antal kategorier som jag 

kallar följande: innehållsrelaterade kommentarer, samtal, komplimanger och hyllningar, 

tävlingsinlägg, identifierande kommentarer, kritik samt autenticitetsrelaterade kommentarer. 

Jag kommer nu att ge ett antal exempel på var dessa kategorier går att finna i bloggen. 

Bloggläsarreceptionen innan avslöjandet kan i sig delas upp i två perioder. Under den 

första perioden, som sträcker sig från starten i februari fram till början av mars, publiceras det 

främst kommentarer av två olika sorter: innehållsrelaterade kommentarer, kommunikation 

mellan Erika och läsare och hyllande kommentarer. De innehållsrelaterade kommentarerna 

skiftar beroende på vad inlägget handlar om och kan beröra allt från att de gillar ett 

klädesplagg eller att de håller med om något Erika har skrivit.29 Det finns även ett socialt 

utbyte mellan Erika och hennes läsare i form av samtal där Erika svarar på läsarnas 

kommentarer i bloggen.30 Såväl innehållsrelaterade kommentarer som samtal är alla skrivna i 

en trevlig ton: det finns ingen kritik i dessa kommentarer. Majoriteten av kommentarerna hör 

till kategorin komplimanger och hyllningarna, en läsare skriver exempelvis att bloggen är en 

av de mest fantastiska hon läst och att hon avundas Erikas förmåga ”[…] att få tankar till ord 

[…]”.31 Komplimanger som berör Erikas språk är återkommande och ett flertal läsare 

                                                
29 ”y**”, Black Ascot 2009-02-24, http://blackascot.blogspot.se/2009/02/y.html, (2014-12-08), kommentar av 
“Miriam” 3 mars 2009 och “bitch please”, Black Ascot 2009-03-09, http://blackascot.blogspot.se/2009/03/bitch-
please.html, (2014-12-08), kommentar av “HINGST” 14 mars 2009 (2014-12-08). 
30 “the bliss of transparency”, Black Ascot 2009-03-05, http://blackascot.blogspot.se/2009/03/bliss-of-
transparency.html, (2014-12-08), kommentarer av “Rabensschwarz” den 6 mars 2009 och “erika” 6 mars 2009.  
31 ”y**” 2009, kommentar av “linnea” den 28 mars 2009. 
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uttrycker att Erika skriver fint och poetiskt.32 Det finns också läsare som själva kommenterar i 

en liknande stil som Erika, som små berättelser.33 Enligt Strindmar Norström härmar dessa 

läsare Erikas stil som ett sätt att komma närmare bloggförfattaren och bli en del av bloggen.34 

Jag anser att de läsare som hyllar Erika gör något liknande, nämligen att de försöker komma 

på sin idols goda sida genom att kalla henne fantastisk och begåvad. 

Den andra perioden börjar enligt mig när Erika utlyser två tävlingar i början av mars. 

Anledningen till denna indelning beror mest på att läsarkommentarerna ökar i och med 

tävlingarna och att kommentarerna generellt är fler efter dessa inlägg. Dessutom förekommer 

det för första gången kritiska kommentarer på bloggen. Tävlingarna är snarlika; i båda 

tävlingarna lovar Erika läsarna något i utbyte mot en motivering. I den första tävlingen är 

priset en pistol och i den andra en äkta Chanelväska.35 Mest respons får Chaneltävlingen med 

totalt 90 läsarkommentarer. Många av tävlingskommentarerna försöker motivera varför de ska 

vinna och intresset kan därför främst anses vara materiellt. En del av kommentarerna lägger 

dock större fokus på att berättelsen bakom väskan berör dem och relaterar till hur de känner 

för Erika. En läsare skriver: ”Mina första tankar – DET är FÖR BRA för att vara sant, "there 

is nothing such as a free lunch" […] Efter att ha sovit på saken känner jag - DU är BRA och 

SANN. Jag ska inte fläka ut mig för en väska, det är bara en sak […]”.36 Kommentaren är 

liksom många andra hyllande och läsaren tillskriver Erika egenskaper som ”bra” vilket i det 

närmaste kan tolkas som en god person, liksom att hon är sanningsenlig. Det finns även läsare 

som relaterar till Erikas familjesituation, Erika lottar nämligen ut väskan eftersom den 

påminner alltför mycket om hennes döda mamma. Ett exempel på igenkännande är följande 

kommentar:  

[…] De ord som du skrev om din mamma är en perfekt beskrivning på även min. Hon dog när jag 
var åtta år, så när jag först kom förbi denna blogg så slutade lungorna omedelbart att andas. Det 
var min mamma som introducerade mig för all världens skönhet, inklusive Chanel.  

                                                
32 ”things she didn’t lose in the fire”, Black Ascot 2009-02-27, http://blackascot.blogspot.se/2009/02/14-fevrier-
2009-dagens-outfit.html, kommentar av ”karin” den 27 mars 2009 och ”Droger och badar i tyll” 2009-02-27, 
Black Ascot, http://blackascot.blogspot.se/2009/02/window-shopper-by-blackascot-on-flickr.html (2014-12-08), 
kommentar av ”Anonym” den 27 februari 2009. 
33 ”ivy ivy ivy”, Black Ascot 2009-03-07, http://blackascot.blogspot.se/2009/03/ivy-ivy-ivy.html (2014-12-10), 
kommentar av Julia Harissa den 17 mars 2010. 
34 Strindmar Norström 2011, s. 41. 
35 ”Fungerande Pistol Utlottas”, Black Ascot 2009-03-10, http://blackascot.blogspot.se/2009/03/fungerande-
pistol-utlottas.html (2014-12-08) och “En kniv i mitt hjärta”, Black Ascot 2009-03-11, 
http://blackascot.blogspot.se/2009/03/en-kniv-i-mitt-hjarta.html (2014-12-08). 
36 ”En kniv i mitt hjärta” 2009, kommentarer av ”Lina” den 12 mars 2009. 
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När hon dog så såldes alla hennes skatter. 
Alla minnen skingrades för vinden […].37 

Erika anses dock inte endast vara en god välgörare i och med tävlingen. Av kritiken finns 

bland annat en läsare som blir upprörd över att Erika skänker väskan till märkesfixerade 

istället för att låta vinsten gå till välgörande ändamål medan en annan irriterar sig på de övriga 

läsarnas ”gulliga kommentarer”. En läsare skriver: ”ääh [sic!], vem fan försöker du lura [...] 

men helt seriöst. skänka bort en chanel alltså? du kommer typ få ELLE charity awards or 

something om det nu existerade. […].”38 Kritiken är delvis riktad mot initiativet, men också 

mot läsarna och mot Erika som person. I andra kritiska läsarkommentarer är klass något 

avgörande och en läsare skriver följande:  

[…] Är en vanlig kvinna eller tjej som tjänar en vanlig genomsnittlig lön hemsk och girig för att 
hon vill ha en chanelväska? […] Kanske hade du själv varit en av oss, om du levde i våra billiga 
skor, spenderade åtta timmar om dagen med att servera hamburgare. Kanske hade du också strävat 
efter något du med stor sannolikhet aldrig skulle kunna få. Det gör du redan, men i ditt fall är det 
inte en chanelväska. Men är vi sämre för det? 
 
Sitt du i din 14-rummare och se ner på oss som bor på 36-kvadrat för att vi vill ha en uns [sic!] av 
det du fått gratis. Du kommer aldrig förstå vår sits, vår smärta, våra problem, och vi, kommer inte 
kunna förstå dina problem. Vi är olika.39 

Den här kommentaren är ett exempel på en typ av kritisk läsare som upplever motsatsen av 

igenkänning till Erika, istället är det en läsare som upplever att det finns stor distans dem 

emellan. Läsaren tycks känna ett behov att försvara sig mot Erika och gör en tydlig distinktion 

mellan sig själv och Erika, där den sistnämnda är motsatsen till ”vanlig”. Pengar tycks vara en 

avgörande faktor för ogillandet och det blir en stark konstrast mellan Erikas ”14-rummare” 

och personerna som bor på 36 kvadratmeter. Kommentaren visar på ett förakt mot det 

överflöd som kommer med överklassen. Det blir en stor skillnad i jämförelse med de många 

läsare som tolkar och tycker att Erika lever i en dröm, eller som följande läsare uttrycker det: 

”Du skriver så vackert... lever så vackert... chanell [sic!].... kakelugnar. Vill leva ditt liv 

istället.”40 

I närmare anslutning till avslöjandet börjar vissa läsare att ifrågasätta bloggens 

autenticitet. En läsare skriver: ”Har nu kollat in din blogg och varför vill du ej visa ditt 

                                                
37 ”En kniv i mitt hjärta” 2009, kommentarer av ”Anonym” den 4 april 2009. 
38 ”En kniv i mitt hjärta” 2009, kommentarer av “Cat” den 11 mars 2009, “Anonym” den 11 mars 2009 kl 23:04 
och “Anonym” den 12 mars 2009 kl 19:58. 
39 “Chanel-väsk-hysteri”, Black Ascot 2009-03-12, http://blackascot.blogspot.se/2009/03/no-logo-no-lot-of-
logo.html (2015-01-04), kommentar av “Johanna” den 17 mars 2009. 
40 ”wine pon me”, Black Ascot 2009-03-12, http://blackascot.blogspot.se/2009/03/wine-pon-me.html (2014-12-
08), kommentar av “Jonna” den 13 mars 2009. 
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ansikte? Jag tror att allt du skriver är påhittat och inte alls är sant […].”41 En annan frågar 

efter ”Vanessa” och vet med sannolikhet om att bloggen är baserad på operan med samma 

namn. Det framförs också kritik om att bloggen känns som reklam.42 Även om långt ifrån alla 

läsare börjar reflektera över Erika Ascots autenticitet är det nu något som förekommer. Trots 

att vissa av dessa lägger stor vikt vid huruvida Erika existerar kan majoriteten av 

kommentarerna sammanfattas med följande läsarkommentar: ”Du är för bra för att vara sann. 

Fast jag måste nog tro på dig ändå - det känns lite som att det (du, fikitiv [sic!] eller ej) inger 

hopp för mänskligheten, i min värld åtminstone”.43 Att bloggen hänför och skapar hoppfullhet 

tycks av många läsare värderas högre än dess sanningshalt. 

Bloggläsarreceptionen efter avslöjandet 

Bloggläsarreceptionen efter avslöjandet fokuserar på de läsarkommentarer som tillkom efter 

avslöjandet den 9 april. Receptionen går framförallt att finna i inläggen från avslöjandet och 

fram till maj, men det förekommer även att läsare kommenterar äldre inlägg efter detta datum. 

Jag förutsätter att dessa läsare läser bloggen som en litterär fabrikation, dock är jag medveten 

om att det finns ett fåtal kommentarer från läsare som fortfarande läser bloggen som icke-

fiktiv. Det förekommer fortfarande en liten del innehållsrelaterade kommentarer, men i 

huvudsak är kommentarerna uppdelade i olika former av hyllningar och kritik gällande 

avslöjandet och autenticitet. På samma sätt som innan kommer jag nu att ge exempel på dessa 

olika kategorier.  

Strindmar Norström har i sin forskning om Black Ascot till viss del undersökt 

läsarreceptionen efter avslöjandet. I receptionen av inlägget ”Sanningen och andra historier” 

där Erika avslöjar att hon är en fiktiv karaktär finns det enligt Strindmar Norström både 

negativa och positiva kommentarer. Hon anser också att receptionen av Erika Ascot i 

läsarkommentarerna tyder på att författarna skapat en karaktär som är relaterbar samt 

trovärdig.44 Av min egen undersökning kan jag konstatera att Strindmar Norström dragit 

                                                
41 ”Farewell Chanel.”, Black Ascot 2009-03-19, http://blackascot.blogspot.se/2009/03/farewell-chanel.html 
(2014-12-08), kommentar av “Anonym” den 20 mars 2009 kl 11:42. 
42 “Högstadieminnen.”, Black Ascot 2009-04-08, http://blackascot.blogspot.se/2009/04/hogstadieminnen.html 
(2014-12-08), kommentar av ”Anonym” den 8 april 2009 10:49 och “Menage a trois”, Black Ascot 2009-04-04, 
http://blackascot.blogspot.se/2009/04/menage-trois.html (2015-01-04), kommentar av “Anonym” den 6 april 
2009 kl 14:01. 
43 ”Dagens köptips:”, Black Ascot 2009-04-04, http://blackascot.blogspot.se/2009/04/dagens-koptips.html (2014-
12-08), kommentar av ”Madelene” 4 april 2009. 
44 Strindmar Norström 2011, s. 44 f. 
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korrekta slutsatser, men jag tycker att det är märkligt att hon inte tydligare preciserar att det är 

så pass få kommentarer som är enbart kritiska till projektet.  

De negativa kommentarerna är endast en handfull många, men de ser flera olika 

anledningar till att ogilla projektet. Dels finns det en typ av kommentarer som främst är 

besvikna efter att sanningen kommit fram, medan andra kort och gott konstaterar att projektet 

”var för bra för att vara sant”.45 Vissa går hårdare åt, en läsare skriver exempelvis att hen 

”hatar” författarna bakom projektet och kallar dem för ”lögnare”.46 Det finns även kritik mot 

andra bloggläsare som anses vara allför ”pretentiösa” för att kunna göra skillnad på bra och 

dålig litteratur.47 En annan typ av läsare anser att projektet är omoraliskt och en kommentar 

uttrycker det på följande vis”[…] det är ganska oetiskt att kommersialisera destruktkivitet 

[sic!] på det här sättet och tangera folks känsloliv för att dra besökare till en föreställning”.48 

Det som läsarna till inlägget ”Sanningen och andra historier” repelleras av är att de blivit 

lurade, att det är omoralisk samt att de motsätter sig att andra läsare hyllar Black Ascot. 

Hyllningar finns det nämligen gott om i inlägget. Även många läsare som uttrycker 

en besvikelse över att ha blivit lurade kan även fortsätta se positiva aspekter i bloggen. Flera 

av läsarna skriver att de vill fortsätta läsa berättelsen trots att de ursprungligen blev besvikna 

av att bli lurade.49 En läsare skriver: ”jag tror att jag blev kär i dig när jag började läsa. […] 

Nu vet jag inte riktigt vem det är jag är förälskad i. Men det gör inget. Tack för att jag fick ta 

del av din berättelse.”50 Att det inte spelar någon roll vem som egentligen står bakom är 

många rörande överens om och kommentarerna som är positiva tycker också att bloggen är 

vackert skriven och kreativ. En anonym läsare skriver: ”[…] om det är sant eller osant är 

ovidkommande. på något sätt är det fiktiva alltid sant. om jag känner något när jag läser är det 

sanning. tack för det magnifikt berättade”.51 En annan beskriver upplevelsen hen fick av att 

läsa Black Ascot på följande vis: 

När saker verkar vara för bra för att vara sanna är det oftast så. 
 
Galet bra historia. Suveränt genomförd. Talangfullt minst sagt. 
 
Applåder! 
 

                                                
45 ”Sanningen och andra historier” 2009, kommentar av ”penny” den 9 april 2009. 
46 ”Sanningen och andra historier” 2009, kommentar av “linnea” den 10 april 2009. 
47 ”Sanningen och andra historier” 2009, kommentar av “Anonym” den 10 april 2009 kl 13:29. 
48 ”Sanningen och andra historier” 2009, kommentar av ”Anonym” den 14 april 2009 kl 15:20. 
49 ”Sanningen och andra historier” 2009, kommentar av ”jnnfr” den 9 april 2009. 
50 ”Sanningen och andra historier” 2009, kommentar av ”frida” den 9 april 2009. 
51 ”Sanningen och andra historier” 2009, kommentar av ”knivtid” den 9 april 2009. 
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Detta är betydligt mycket mer genomtänkt och kreativt än någon modernt konstfackpåhitt (som att 
klottra ner en tunnelbana eller låtsas vara psyksjuk). 
 
Snälla låt Blach [sic!] Ascot leva ändå, hon är ju fantastisk lilla Erika. Ge ut det hela i bokform 
som Belle de Jour (dock utan kommentarer eller i alla fall anonyma sådana). 
 
Jag är imponerad och väntar på del II52 

På samma sätt som sanningen är avgörande negativ för flera läsare är den långt ifrån lika 

viktig för andra läsare. Bland de sistnämnda tycks bloggen vara en vacker berättelse som de 

kan njuta av oavsett sanningshalt. Det är fiktion som de vill ska få fortsätta och berättelser 

som de vill läsa igen, antingen på bloggen eller i bokform. Det är dock inte alla som tycker att 

berättelsen håller när sanningen väl har kommit ut och att illusionen är avgörande för att 

kunna uppskatta bloggen.53 Men det är ständigt en fråga om motpoler i kommentarsfältet, för 

på samma vis finns det många som inte alls tycker detta är avgörande. En läsare skriver: 

”Dina texter behöver inte sanning för att beröra. Likt sagan och dikten är ditt liv stor konst 

[…]”.54 Den rena marknadsföringsaspekten, som av förklarliga skäl diskuteras mera efter 

avslöjandet, ger upphov till en blandning utlåtanden från ”asgrym” och ”fantastisk” till den 

mera kritiska tolkningen att bloggen är ett bevis på ”[…] reklamares fullständiga avsaknad av 

heder […].”55 

Det förekommer betydligt fler negativa kommentarer på bloggen efter avslöjandet. I 

min undersökning av de inlägg som publicerades innan avslöjandet hittar jag kommentarer 

som är negativa, men många av dessa hade tillkommit från den 9 april och framåt. Ett 

exempel på detta är det inlägg där Erika gör en topplista över de fem bästa drogerna. Under 

detta inlägg är majoriteten av sju kommentarer kritiska, både mot inlägget men också mot 

bloggen som marknadsföring. Ett exempel är kommentaren: ”Detta ÄR patetiskt. Att påstå sig 

existera och vara en person då det är uppenbart att det inte finns någon riktigt määnniska 

[sic!] med ett liv bakom denna sk blogg. Så smaklöst. Och fortsätt påstå att låtsaspersonen är 

narkoman. haha, fortsätt ni.”56 Eftersom det finns så pass få negativa kommentarer innan 

avslöjandet tycks de absolut flesta kritikerna anse att sanningen är avgörande för 

uppskattningen av Black Ascot.  

                                                
52 “Sanningen och andra historier” 2009, kommentar av “Anonym” den 9 april 2009 kl 14:22. 
53 ”Private Pianist.”, Black Ascot 2009-04-10, http://blackascot.blogspot.se/2009/04/private-pianist.html (2014-
12-18), kommentar av “Anonym” den 10 april 2009 kl 17:26. 
54 ”Liljor och läppstift”, Black Ascot 2009-04-11, http://blackascot.blogspot.se/2009/04/lilljor-och-lappstift.html 
(2014-12-18), kommentar av “TeD” den 14 april 2009. 
55 ”Private pianist” 2009, kommentarer av “Anonym” den 10 april 2009 kl 20:17, “C” den 10 april 2009 och 
“Anonym” den 11 april 2009 kl 00:05. 
56 ”Droger och badar i tyll” 2009, kommentar av ”Anonym” den 11 april 2009 kl 03:14. 
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I bloggens allra sista inlägg tar Erika Ascott livet av sig. I kommentarerna finns 

mängder av läsare som tackar henne för sin berättelse.57 Emellanåt finns ett fåtal negativa 

kommentarer, bland annat en som prisar hennes död då hen anser att Erika påverkat sina 

läsare negativt.58 Framförallt visar de sista kommentarerna en enorm uppskattning av bloggen 

och de konstaterar att Black Ascot är som den bästa bok de läst. Många uppmanar författarna 

att spara bloggen för att göra senare läsningar möjliga.59 Sorg över att bloggen nått sitt slut 

blandas med glädjen av att få ha tagit del av en storartad läsupplevelse. En av de kommentarer 

som bäst sammanfattar läsarnas tid med Erika lyder på följande vis:  

Erika, 
tack för att du funnits och skrivit trots att du inte finns. Kanske är gränsen mellan verklighet och 
fiktion inte så skarp som man vid första anblicken kan tro. Jag har skrattat och gråtit med dig. 
Merci ma favorite! 
Bisous, 
Anna.60  

Receptionen i media 

När sanningen om Black Ascot når ut i media är TT Nyhetsbyrån en av de första att skriva om 

bloggen. Eftersom TT i egenskap av en nyhetsbyrå är en viktig förmedlare av information till 

journalister och tidningar är det särskilt intressant att undersöka hur informationen från denna 

källa ser ut och hur den sprider sig. Många tidningar använder TT som en källa och i fallet 

Black Ascot trycker dessutom ett antal lokala tidningar mer eller mindre ordagrant TT:s notis 

med rubriken ”Malmö Operas bloggbluff”.61 Några exempel på tidningar som gör just detta är 

Sundsvalls Tidning, Landskrona Posten, Eskilstuna Kuriren och Strengnäs Tidning.62 Östran, 

Östgöta Correspondenten och Piteå Tidningen använder samma information som TT med 

egenvalda men likartade rubriker; i Östran går det att läsa om ”Malmö Operas fräcka PR-

trick”, i Östgöta Correspondenten om hur ”Malmö Opera drev bluffblogg” och slutligen om 

”Operans bluff” i Piteå Tidningen.63 

                                                
57 “Ashes to ashes”, Black Ascot, http://blackascot.blogspot.se/2009/05/farewell.html, 2009-05-12 (2015-01-05), 
kommentarer av exempelvis “Anonym” den 12 maj 2009 13:36, “trough” den 12 maj 2009. 
58 “Ashes to ashes” 2009,  kommentar av “Anonym” den 12 maj 2009 kl 18:12. 
59 “Ashes to ashes” 2009, kommentarer av “jnnfr” den 12 maj 2009 och “t” den 13 maj 2009. 
60 “Ashes to ashes” 2009, kommentar av “Anonym” den 20 maj 2009 kl 18:28. 
61 TT Spektra, ”Malmö Operas bloggbluff”, TT Nyhetsbyrån 2009-04-09. 
62 TT Spektra, ”Malmö Operas bloggbluff, Landskrona Posten 2009-04-11, s. 6. och ”Malmö Operas 
bloggbluff”, Sundsvalls Tidning 2009-04-12, s. 20, ”Malmö Operas bloggbluff”, Eskilstuna Kuriren 2009-04-16, 
s. 26 och ”Malmö Operas bloggbluff”, Strengnäs Tidning 2009-04-16, s. 26. 
63 TT Spektra, ”Malmö Operas fräcka PR-trick”, Östran 2009-04-11, s. 18 och TT Spektra, ”Malmö Opera drev 
bluffblogg”, Östgöta Correspondenten 2009-04-11. s. 32 och TT Spektra, ”Operans bluff”, Piteå-Tidningen 
2009-04-15, s. 19. 
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TT:s artikel är inte opinionsbaserad. Det är en saklig notis som beskriver hur det 

avslöjats att den populära modebloggen Black Ascot visat sig vara ett pr-trick; ett sätt för 

Malmö Opera att nå ut till en ny publik via marknadsföring på internet.64 Det finns ingenting i 

texten, utom möjligtvis ordet ”pr-trick” som kan kopplas till det negativa ordet propaganda, 

som indikerar att skribenten skulle ha någon form av åsikt om Black Ascot. Vad som då är 

intressant är att TT valt att inkludera ordet ”bluff” i sin rubrik, ett ord som återkommer i 

nästan alla av de ovan exemplifierade notiserna. Ordet ”bluff” har som Lindegren redan 

etablerat starka språkliga kopplingar till ordet ”bedrägeri”. Vad dessa artiklars rubriker säger 

till sina läsare är att Malmö Opera har bedragit någon. Bedrägeriet förstärks i ett fall också av 

att det är ett ”fräck[t] pr-trick”.65 Det negativa ordvalet sätter en viss ton i artikeln redan från 

början, trots att skribenten inte väljer att ta vidare ställning i innehållet. I valet av 

rubriksättningen tolkar jag att sanningsaspekten har varit avgörande för rubriksättarna, detta 

på grund av att det är just faktumet att Malmö Opera bluffat som gång på gång lyfts fram. Det 

är sanningen, eller framförallt bristen på sanning som intresserar. Samtidigt är detta vad som 

repellerar, vilket troligtvis är anledningen till att flertalet tidningar valt att återpublicera 

samma vinkling på ämnet. Vad TT och de efterföljande tidningarna menar med sin 

rubriksättning är att det avgörande i fallet är att Malmö Opera lurade sina läsare. 

Att Malmö Opera från början inte är helt sanningsenlig i sin blogg och huruvida det 

är försvarbart är ett återkommande medialt tema. PR-konsulten Anette Hallberg skriver i 

Resumé att det i reklamsammanhang finns ”[…] moraliska betänkligheter kring att skapa en 

person som egentligen inte finns.” Att Black Ascot är smart marknadsföring är dock ingenting 

som hon tvivlar på.66 Aftonbladets Alice Eggers går hårdare åt projektet. Trots att Black Ascot 

är lyckad som kampanj ifrågasätter Eggers Studio Total och Malmö Opera för att de 

romantiserar en destruktiv livsstil. ”Frågan om Black Ascot var ”på riktigt” eller inte kan 

betraktas som ännu ett inlägg i autenticitets-debatten, men det är svårt att inte bli illa till mods 

när målgruppsbeskrivningen torde låta ungefär ’unga tjejer med självskadebeteenden’[…]”, 
                                                
64 “Modebloggen Black Ascot, som ökat mest på Bloggtoppen.se av alla på sistone, är ett pr-trick. Enligt 
beskrivningen handlar bloggen om föräldralösa "Erika" som bor i en våning tillsammans med sin moster, fem 
kakelugnar och 750 klänningar. Under tre månaders tid har hängivna läsare kunnat följa bloggarens liv på 
Östermalm. Nu visar det sig att "Erika" inte existerar. I själva verket var hela detta ett försök att på ett nytt sätt 
berätta samma sak som berättas på scenen i operan "Vanessa", skriver Malmö Operas marknadschef Thomas 
Wickell i ett pressmeddelande. Malmö Opera når enligt egen utsago inte upp ens till hälften så många träffar på 
Google vid en sökning som Sveriges populäraste bloggare Blondinbella gör. Vi anser att under sådana 
omständigheter är det vårt ansvar som kulturinstitution att på alla sätt söka nya vägar och nya målgrupper, 
skriver Thomas Wickell i pressmeddelandet. Black Ascot kan hittas på blackascot.blogspot.com.” Se: TT 
Spektra, ”Malmö Operas bloggbluff”, TT Nyhetsbyrån 2009-04-09. 
65 TT Spektra 2009. 
66 Anette Hallberg, Resumé 2009-04-16, s. 4. 
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skriver Eggers. Hon avslutar sin artikel med att konstatera att världen av denna anledning nog 

vore bättre utan en blogg som Black Ascot.67 I Landskrona Posten ansluter sig Johanna 

Gredfors Ottesen till en liknande moralisk inställning till projektet:  

Denna nya, onekligen innovativa typ av marknadsföring har visserligen med råge lyckats uppfylla 
sitt mål att nå ut till nya målgrupper, men frågan är förstås om den verkligen förmår locka dessa 
grupper till salongerna. Eller om de företrädesvis unga kvinnor som fångats av Erika Ascots öde 
söker vidare efter nya, trasiga förebilder, den här gången på riktigt.68 

Såväl Eggers som Gredfors Ottesen anser att det är problematiskt att Erika Ascot blir en 

förebild för en målgrupp bestående av unga och instabila kvinnor. Det är avgörande för båda 

skribenterna att Malmö Opera framställt en fiktiv karaktär som en verklig person, eftersom 

det riskerar att uppmuntra de redan sköra läsarna till ett självskadligt beteende. Trots att 

marknadsföringen anses vara lyckad har den i fallet omoraliska konsekvenser, och borde 

således inte vara någonting som en kulturinstitution ägnar sig åt. 

Göteborgs-Posten är en av de tidningar som liksom de tidigare nämnda skribenterna 

motsätter sig Black Ascot, men av andra skäl. I artikeln lyfts Wiksells uttalande om hur 

Malmö Opera knappt får hälften så många sökträffar i sökmotorn Google som Sveriges 

populäraste bloggerska Blondinbella fram. Malmö Operas antal sökträffar beskrivs av 

skribenten som ett ”missförhållande” och något som man måste ”råda bot på”.69 Redan 

användandet av ordet ”missförhållande” ger en bild av var skribenten står i frågan. För även 

om det är tråkigt att Malmö Opera inte är lika eftertraktad på internet som en populär bloggare 

är det en tydlig överdrift att påstå att detta skulle vara en stor orättvisa. Att skribenten 

medvetet valt att överdriva görs tydligt när hen ifrågasätter huruvida detta sökresultat är ett 

problem eller inte. Fastän hen också skriver att det är bra att Malmö Opera hittat en ny väg till 

sin publik slutar artikeln med frågan: ”Samtidigt: är det nödvändigtvis ett problem att man 

som kulturinstitution får färre sökträffar än Blondinbella? Eller kan vilken uppmärksamhet 

man får också vara av intresse?”70  Skribenten till Göteborgs Postens artikel är inte särskilt 

positivt inställd till projektet, om man ska se till hens ordval, men det är i detta fall projektets 

bakgrund och inte sanningen som är orsaken till missnöjet. Skribenten tycks inte anse att 

Malmö Opera bör ägna sig åt den här typen av marknadsföring överhuvudtaget. 

                                                
67 Alice Eggers, ”Pr-smart dekadensromantik”, Aftonbladet 2009-04-09, 
http://www.aftonbladet.se/kultur/article11756671.ab. 
68 Johanna Gredfors Ottesen, ”Depraverad operasåpa”, Landskrona Posten 2009-04-14, s. C2 Kultur. 
69 ”Malmöoperan når ut på nya vägar”, Göteborgs-Posten 2009-04-12, s. 74. 
70 Göteborgs-Posten 2009, s. 74. 
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Hittills i undersökningen är den mediala receptionen av Black Ascot framförallt 

negativ. Media ifrågasätter inte bara anledningen till att marknadsföra en operaföreställning i 

bloggform utan sätter sig även emot de moraliska konsekvenserna av att presentera en 

karaktär som Erika Ascot. Vad som än så länge är orepresenterat i media är Black Ascots 

litterära kvalitéer, vilket även det är en återkommande tematik i den mediala responsen. En av 

de som skriver mer om detta är Aftonbladets Jenny Tunedal. Tunedal redogör inte för 

situationen om Black Ascot eller vad projektet har för bakgrund utan går rakt på det hon själv 

har intresserat sig mest av: den låsta garderoben. Tunedal beskriver sin fascination för Black 

Ascots bladning av mode och dödligt allvar och dubbar Erika Ascots författande till 

”dekadensfiktion”. Hon konstaterar i sin artikel är att hon verkligen uppskattade Black Ascot, 

att det var ”[…] ett litet stycke skimrande fiktion, en light-version av Mara Lees roman 

ladies, som jag njöt skamligt av utan att undra särskilt mycket över vems målgrupp jag 

eventuellt inte ens ingick i.”71 

Att Black Ascot är skriven i marknadsföringssyfte är inte helt oviktigt för Tunedal. 

Avsändaren spelar visst en roll, men det avgör inte hur pass underhållande och gripande 

texten är. Sanningsaspekten kan dock inte påstås vara viktigast i hennes artikel, utan jag tolkar 

att fiktionen hon ”njöt skamlöst av” är av större vikt. Att Tunedal varken nämner Studio Total 

eller Malmö Opera talar också för att det inte är avsändaren eller syftet som främst intresserar 

henne.72 Hon vill istället fortsätta läsa bloggen som om det vore fiktion och det är på detta vis 

som hon bemöter projektet. 

Dagens Nyheters Karolina Ramqvist väljer också att skriva om Black Ascot ur ett 

mer litterärt perspektiv. I sin första kontakt med bloggen noterar Ramqvist Erikas sätt att 

uttrycka sig. Ramqvist konstaterar att Erikas ton skiljer sig från andra modebloggares sätt att 

uttrycka sig och att hennes formuleringar stämmer mer överens med ” […] en författare eller 

lärare i litterär gestaltning”. Ramqvist anser att Erika är en person som behöver konst och att 

”bloggen The Black Ascot och personen Erika Ascot var en gammal kulturbastions försök att 

möta samtiden. […] Men hon är också ett svar på behovet av mysterium och poesi”. Huruvida 

det är en reklambyrå eller en vanlig tonårstjej som konstruerar en bild av en person på internet 

är således inte heller avgörande; det är inte avsändaren som har störst betydelse. Ramqvist tror 

                                                
71 Jenny Tunedal, ”Bloggad Estetik”, Aftonbladet 2009-04-09, 
http://www.aftonbladet.se/kultur/article11755171.ab.  
72 Tunedal 2009. 
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att det är det faktum att den påhittade Erika Ascot lever ett väldigt dekadent liv som har gjort 

att så många kritiker motsatt sig projektet, men ansluter sig inte själv till skaran.73  

Ramqvist har ett grepp i sin artikel som jag tycker är extra intressant, nämligen att 

hon skriver mycket om Erika Ascot som en person. Bland annat avslutar hon sin text med att 

skriva att hon tycker att det känns befriande att Erika Ascot inte finns, för om hon hade varit 

på riktigt så hade hon säkerligen gjort karriär inom media och snabbt blivit utbränd.74 Det 

finns en ömhet i Ramqvists text samt en ingivelse i den karaktär som är Erika Ascot. Även 

Tunedal skriver i sin artikel om hur hon fascineras av karaktären Erika.75 Göteborgs-Posten 

och Eggers väljer att sätta Erikas namn inom citationstecken i sina respektive artiklar, något 

som visar på att de lägger stor vikt vid att hon inte existerar.76  

I diskussionerna kring Black Ascot försöker ytterligare ett antal skribenter sätta in 

projektet i en sanningskontext. I Dagens Nyheter skriver Ulrika Kärnborg att Black Ascot 

endast är ytterligare ett uttryck för att det privata blir mer och mer offentligt i en värld där alla 

ska tala förtroligt i dokusåpor, talk-shower och bloggar.77 Annina Rabe är inne på ett liknande 

resonemang i Svenska Dagbladet nämligen att vi lever i en kultur som är besatt av sanning. 

Hon menar att det finns anledning att oroa sig över att fiktionens ställning har försvagats, då 

läsare allt mer och mer förväntar sig fullkomligt sanningsenliga framställningar. Hon pekar på 

att trots att Black Ascot uppenbarligen var en saga så visade kommentarerna på bloggen på en 

stor besvikelse efter avslöjandet.78 Isabelle Ståhl resonerar annorlunda i Sydsvenskan där hon 

skriver att det är just eskapismen som intresserar i fallet med bloggar och att det är autenticitet 

som de dokusåpavana åttiotalisterna tröttnat på. Det spelar ingen roll att bloggar inte är 

fullkomligt sanna, skriver Ståhl och tillägger ”Det äkta visar sig ju sig ofta mest vara hittepå, 

som Liza Marklunds böcker och bloggen Black Ascot. Precis som när vi går på performance 

så väntar vi oss inte verkligheten av livsstilsbloggar, bara en remix av den.”79 Medan dessa 

skribenter visar ett intresse för Black Ascot är de främst intresserade av vad projektet säger om 

allmänhetens inställning till sanningen.  

                                                
73Ramqvist 2009. 
74 Ramqvist 2009. 
75 Tunedal 2009. 
76 Göteborgsposten 2009 och Eggers 2009. 
77 Ulrika Kärnborg, ”Vi är tillbaka i ett tillstånd som liknar 1700-talet”, Dagens Nyheter 2009-04-27, 
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/ulrika-karnborg-vi-ar-tillbaka-i-ett-tillstand-som-liknar-1700-talet%5C. 
78 Annina Rabe, ”Oroande att fiktionens ställning försvagas”, Svenska Dagbladet 2009-04-30, 
http://www.svd.se/kultur/oroande-att-fiktionens-stallning-forsvagas_2822779.svd. 
79 Isabelle Ståhl, ”Verkligheten håller inte i längden”, Sydsvenskan, 2009-06-08, 
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/kulturkritik/verklighet-haller-inte-i-langden/. 
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I den mediala receptionen är sanningen ett ständigt återkommande tema. Alla 

skribenter måste förhålla sig till Black Ascots oklara fiktionsstatus och åsikterna om denna 

skiftar därför. Efter att bloggen läggs ner blir Black Ascot främst två saker: ett exempel på 

marknadsföring samt en litterär referenspunkt i egenskap av ett exempel på en fiktiv karaktär 

på nätet.80 

 

Textanalys 

I mina receptionsanalyser ger jag flertalet exempel på hur läsare och media tolkar Black 

Ascot. För att kunna avgöra om det finns förklaringar till receptionen i bloggen är det således 

nödvändigt med en textanalys. I min textanalys analyserar jag ett antal representativa delar av 

bloggen. Eftersom jag är medveten om textens egentliga ursprung samt dess bakgrund läser 

jag texten som en litterär fabrikation.  

Även om min huvudsakliga fokus inte ligger på mediet går det inte att komma från 

det faktum att Black Ascot är en blogg, inte en bok. Att Black Ascot är en blogg är särskilt 

relevant vid en kategorisering av projektets litterära genre. Nationalencyklopedin definierar en 

blogg som en dagbok på internet; bloggens innehåll är generellt bestående av personliga 

iakttagelser eller synpunkter på aktuella händelser.81 Eftersom den påbjudna läsaren sannolikt 

läser Black Ascot som en blogg enligt dess traditionella definition är det relevant att 

undersöka hur bloggen förhåller sig till dagboksgenren. Enligt Maria Wahlström definieras 

dagboksgenren av att det finns en berättare som främst beskriver sina egna upplevelser och 

erfarenheter i kronologisk ordning.82  

Enligt min läsning är Black Ascot en blogg som handlar om betydligt mer än Erika 

Ascots personliga upplevelser. Bland annat finns det i bloggen ett starkt intresse för mode och 

vissa inlägg som exempelvis ”schönhet [sic!]” och ”do not god [sic!] bless the godess” 

handlar renodlat om ämnet.83 Andra inlägg som ”mina första modeminnen del I” och ”things 

she didn’t loose in the fire” blandar modetematiken med analepser, det vill säga 

tillbakablickar, från delar av Erikas liv. Exempel på detta finns i följande blogginlägg: 

                                                
80 Malmborg 2009 och Arvid Jurjaks, “Fiktionen lurar i verkligheten. Sydsvenskan 2009-09-18. 
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/fiktionen-lurar-i-verkligheten/. 
81André Jansson, ”Blogg”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/blogg, 
(2014-11-06). 
82 Maria Wahlström, Jag är icke heller en: Den svenska dagboksromanen, Polen 2012, s. 35. 
83 ”schönhet”, Black Ascot 2009-02-26, http://blackascot.blogspot.se/2009/02/schonhet.html (2015-01-03) och 
”do not let god bless the godess”, Black Ascot 2009-02-26, http://blackascot.blogspot.se/2009/02/do-not-god-
bless-godess.html (2015-01-03). 
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10 février 2009 

det här är en modeblogg. många tycker att mode inte betyder något. "en klänningsfåll kan vara 
lång eller kort. vad spelar några centimeter hit eller dit för roll?". 

i polisrapporten om min mammas och pappas olycka står det att två centimeter av bilens högra 
kaross träffade stenräcket. två centimeter. två centimeter mindre och mamma hade kunnat stöka 
runt barfota nere i köket med nedmjölad alaïaklänning istället för att ligga nedgrävd i en leråker i 
frankrike. 

NU ska jag och yva dricka vin tills ingen centimeter i världen spelar någon roll.84  

Inlägget börjar inte helt olikt en dagbok med en datumhänvisning, dock inte ett datum som är 

överensstämmande med publikationen på bloggen. Innehållsmässigt är det dock inte heller 

riktigt ett dagboksinlägg. Istället är det mer av en reflektion, det vill säga en jämförelse mellan 

mode och Erikas föräldrars dödsolycka. Inlägget avslutas också med en hänvisning till 

nutiden, då Erika och vännen Yva ska dricka vin, medan hänvisningen till föräldrarna är något 

som skedde för länge sedan. Erika skriver inte kronologiskt, utan tycks snarare relatera till 

händelser som redan skett och återberätta dessa.  

Det är svårt att helt och hållet definiera Black Ascot som en dagbok då det finns ett 

problem med kronologin. Ändå finns det vissa drag av dagboksgenren som 

datumhänvisningen och beskrivningen av personliga erfarenheter. Själv definierar Erika Black 

Ascot som en modeblogg. En modeblogg är inte något som traditionellt brukar klassificeras 

som en litteraturvetenskaplig genre och därför inte något jag kommer att undersöka närmare. 

Däremot går det onekligen att konstatera att mode är ett återkommande tema i bloggen. 

Jämförelsen mellan mode och döden i inlägget ”om mode” indikerar dessutom att det är ett 

ämne som betyder mycket för Erika och något som hon tar på allvar. Mode och döden är dock 

inte de enda teman som går att finna i bloggen. I bloggens högerspalt finns ett tiotal kategorier 

som ger en bild av vad bloggen i huvudsak handlar om. Bland dessa kategorier finns bland 

annat hyperlänkar till Malmö Operas och Studio Totals respektive hemsidor, men också 

kategorirubriker med titlar som ”Om Självmord”, ”Om droger”, ”Om sex” och ”Om 

Överklass”. Kategoriernas ämnen förekommer på olika ställen i bloggen; i bloggens första 

inlägg beskriver exempelvis Erika hur vännen Yva, som också har en egen kategori, hjälper 

Erika efter självmordsförsök.85 De tre sistnämnda kategorierna förekommer bland annat i ett 

                                                
84 ”om mode”, Black Ascot 2009-02-26, http://blackascot.blogspot.se/2009/02/om-mode.html (2015-01-03). 
85 ”y**” 2009. 
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inlägg där Erika beskriver den moderna överklassens vanor samt diskuterar vilket vin som 

passar bäst efter oralsex.86 

Ytterligare exempel på teman är kategorierna ”Om Garderoben” och ”Om mitt 

Styvmonster”. Att garderoben, där mostern håller Erikas mammas kläder inlåsta, är viktig 

etableras tidigt i bloggen då den också har med mode att göra. Erika beskriver hur hennes 

moster ”[…] har en skattkammare på nyckelvridningsavstånd från sin säng […] garderoben 

med mammas skatter, som i högerled gick till moster och inte till mig […].” Mostern själv får 

öknamn som ”styvmonster” och Erika definierar sig själv som hennes fånge.87 Återigen får 

mode spela en viktig roll, det är kläderna i den låsta garderoben som är kopplingen till Erikas 

döda mamma. Mostern som har fått ta över kläderna – och därmed styr över Erikas 

möjligheter att få relatera till sin mor – blir något av en antagonist i berättelsen. Trots att 

mostern är någon som Erika ogillar, är de inte helt olika som karaktärer; även mostern tycks 

vara en olycklig individ med en fäbless för vin. Så här beskriver Erika mostern vid ett tillfälle 

i bloggen: 

[…] Moster slog upp dörren och gav mig ett nästan onyktert muntert leende. Utan att ens höja 
ögonbrynen åt de halvnakna kropparna i min säng (eller åt kattkraniet i spritflaskan i fönstret för 
den delen) gick hon fram till mig och la torra händer med nymålade körsbärsnaglar på mina axlar. 
 
- A kommer!  

[…] Hon bjuder på vin till frukost och pratar osammanhängande om A, på samma sätt som hon 
brukar göra de få gånger vi mötts i en rödvinsfylla. Alla hennes goda minnen personifierade ska 
komma på besök. Hon zickzackar luggen längs pekfingret som en skolflicka fångad i 
nyförälskelse. 

Vet inte varför, men hennes fläktade lycka oroar mig. Hennes hålögda blick passar inte med 
Cheshire-leendet. Jag kan inte låta bli att misstänka att det är det här de kallar lugnet före stormen 
[…].88 

Att mosterns leende är ”nästan onyktert muntert” indikerar att glädje är någonting som inte 

ofta förekommer utan en inblandning av alkohol. En känsla av olycka finns också i uttrycket 

att hennes blick och hennes leende inte överensstämmer. Även Erika skriver mycket om sin 

olycka och förgyller gärna vardagens trista naturkunskapslektioner med vin.89  

                                                
86 ”Överklass och smaken av sperma”, Black Ascot 2009-03-09, http://blackascot.blogspot.se/2009/03/walking-
on-broken-glass.html (2014-01-03). 
87 ”closet compassion”, Black Ascot 2009-03-02, http://blackascot.blogspot.se/2009/03/closet-compassion.html 
(2015-01-03). 
88 ”Hon var inte död.”, Black Ascot 2009-03-19, http://blackascot.blogspot.se/2009/03/hon-var-inte-dod.html 
(2015-01-03). 
89 “morning glory”, Black Ascot 2009-02-28, http://blackascot.blogspot.se/2009/02/morning-glory.html (2015-
01-06). 
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Inlägget ”Hon var inte död” är också ett gott exempel på bloggens stil som är 

berättande med stor fokus på detaljer; Erika beskriver med samma exakthet vilken 

sinnesstämning mostern är i när hon slår upp dörren samt hur mostern rör vid sin lugg. Stilen 

är genomarbetad och det finns bland annat liknelser som ”en skolflicka fångad i 

nyförälskelse” och stilistiska drag som en jämförelse av mosterns naglar med ett objekt 

istället för en färg. Det finns dessutom litterära referenser i stilen då uttrycket ”Cheshire-

leendet” med största sannolikhet är en hänvisning till Lewis Carolls fiktiva katt ”The Cheshire 

Cat” från Alice’s Adventures in Wonderland (1865) och dess karaktäristiska leende. Det finns 

definitivt en stor omsorg i språket då det är genomtänkt så väl som vackert. Även de minsta 

detaljerna ger ett känslo- eller miljömässigt intryck: exempelvis förstärker bilden av 

kattkraniet i spritflaskan bloggens gotiska intryck. Just denna detalj går även att relatera 

tillbaka till dödstemat från inlägget ”om mode”. 

Avslutningsvis är det lämpligt att undersöka hur berättandet är utformat i Black 

Ascot. Narratologiskt är begreppen extradieges och intradieges, det vill säga textens utanför- 

och innanförnivå, viktiga.90 I särskiljandet mellan fiktivt och icke-fiktivt berättande är det 

enligt Jansson speciellt avgörande att undersöka dessa nivåer. Den extradiegetiska nivån är 

uppdelad i två, nämligen den extradiegetiska författaren och den extradiegetiska berättaren, 

där den förstnämnde är personen som producerar texten och den andre den som presenterar 

texten. Vid icke-fiktivt berättande uppfattar läsaren dessa två som en och samma person, 

medan de uppfattas som två separata personer i fiktionssammanhang.91 I Black Ascot är det 

Erika som är bloggens ”jag”, det vill säga dess huvudperson. Detta innebär att hon är 

bloggens intradiegetiska huvudperson. För de påbjudna läsarna, det vill säga de som läser 

bloggen som icke-fiktion, är Erika dessutom den som skriver texterna och berättar vad som 

händer, det vill säga att hon är Black Ascots extradiegetiska författare och berättare. Eftersom 

Black Ascot ursprungligen framställs som en icke-fiktiv blogg trots att den inte är det finns det 

en intentionsambivalens: bloggen signalerar inte tydligt att den faktiskt är fiktiv, vilket gör att 

den påbjudna läsaren inte ser något underligt i exempelvis bloggens narratologi. I en läsning 

av bloggen som en litterär fabrikation är det inte alls lika svårt avgöra att det är personerna 

från Studio Total som är Black Ascots extradiegetiska författare, medan Erika är bloggens 

extradiegetiska berättare samt dess intradiegetiska huvudperson.  
                                                
90 Jansson jämför den extradiegetiska och intradiegetiska nivån med en blyertsteckning av ett träd, där åskådaren 
på den extradiegetiska nivå ser ett träd och på intradiegetiska nivån ser ett antal blyertsstreck. I en textuell 
avbildning finns båda dessa nivåer medan det i det verkliga livet endast finns en nivå, nämligen den 
intradiegetiska innanförnivån. Se: Jansson 2006, s. 28. 
91 Jansson 2006, s. 28 ff. 
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att på ett grundligt vis redogöra för hur bloggläsare och media 

läser och tolkar bloggprojektet Black Ascot. För att uppfylla syftet kommer jag nu redovisa 

och diskutera analysernas resultat och uppsatsens frågeställningar. Eftersom det under arbetets 

gång har visat sig att frågeställningarna påverkar varandra, bland annat har det visat sig att 

sanningen ofta är vad som intresserar eller repellerar mottagarna, så besvaras fråge-

ställningarna löpande i texten.  

De påbjudna läsarna är från allra första början främst intresserade av bloggens 

innehåll; de tycker att bilder på bloggen är vackra och att Erika har en talang för att skriva. I 

bloggens tävlingsinlägg visar dessa läsare delvis ett materiellt intresse för bloggen då många 

skriver kommentarer för en möjlighet att vinna. I tävlingsinläggen visas det även ett intresse 

för Erika som person och för hennes historia. Flertalet av dessa läsare tycks hysa ett stort 

förtroende för Erika och anse att hon är en godhjärtad person. Det är troligtvis på grund av 

bilden av Erika som en sanningsenlig och välvillig individ som de påbjudna läsarna inte är 

rädda för att dela med sig av egna erfarenheter och känslor kring svåra ämnen som sorg och 

dylikt.  

På samma sätt som vissa läsare gärna drömmer sig in i Erikas dekadenta 

överklassvärld finns det andra läsare som tycks avsky den. Temat överklass såväl intresserar 

som repellerar de påbjudna läsarna; vissa tolkar bloggens överflöd som något sagolikt och i 

vissa fall eftersträvansvärt, medan andra tycker att det skapar distans och gör berättelserna 

svåra att relatera till. Modetematiken behandlas på ett liknande vis, många påbjudna läsare 

visar exempelvis stor uppskattning för att Erika säger sig skänka bort en Chanelväska, medan 

andra anser att väskan endast är ett sätt för Erika att framstå i god dager.  

Vad som intresserar och repellerar den påbjudna läsaren är som jag uppfattar det i 

stor utsträckning en innehållsmässig och stilistisk fråga. De påbjudna läsarna tilltalas bland 

annat av materialet på bloggen, exempelvis dess bilder. Läsarna tycks också vara tematiskt 

intresserade av bloggen, och uppskatta de ämnen som förekommer. Att Erika skriver öppet 

om saker som självmord, sex och droger gör att hennes blogg på många vis skiljer sig ifrån 

andra bloggars vardagstolkningar. Dessa ovanliga ämnesval kan tänkas göra en läsning av 

bloggen lite extra spännande och intressant för läsarna. Black Ascots tabubelagda tematik kan 

också vara en anledning till att så pass många av de påbjudna läsarna ser Erika som en 

sanningsenlig individ: hon skriver ocensurerat och blir därmed en ärlig skribent. Även 

faktumet att de påbjudna läsarna bemöter Erika utifrån bloggmediets premisser, det vill säga 
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som ett medium för verklighetsbaserat berättande, kan tänkas spela in i att de i stor 

utsträckning litar på vad hon skriver.  

När avslöjandet börjar närma sig framkommer det att ett antal påbjudna läsare redan 

betvivlar sanningshalten i Erikas berättelse. Även om diskussionen om bloggens autenticitet 

inte blir så stor att den tar över den övriga receptionen innan avslöjandet förekommer den till 

viss del. De som bemöter påståendet på ett negativt sätt tycks anse att det är ett problem att 

Erika inte är öppen med vem hon är, exempelvis framförs kritik mot att Erika inte visar sitt 

ansikte i sina bilder. Andra påbjudna läsare står upp för Erika och menar att det inte spelar 

någon roll om hon är fiktiv eller inte, eftersom de uppskattar de berättelser hon förmedlar 

oavsett nivå av sanningsenlighet.  

Samma typer av åsikter förekommer även efter avslöjandet, när läsarna har all 

information om projektet och således börjar läsa Black Ascot som en litterär fabrikation. De 

kritiska läsarna finner olika anledningar till att repelleras av projektet; vissa menar att det är 

illa att författarna avsiktligt har ljugit för sina läsare, andra tycker att det är omoraliskt att 

projektet har kommersialiserat destruktivt beteende. Den sista åsikten förespråkas i media av 

journalisterna Eggers och Gredfors Ottesen. Även om det förekommer läsare efter avslöjandet 

som tycker att bloggen Black Ascot är omoralisk, för att den romantiserar en potentiellt farlig 

livsstil, lägger inte dessa läsare alls samma fokus på målgruppen som Eggers och Gredfors 

Ottesen. De läsare som ogillar att de har blivit lurade tycks inte identifiera sig med de unga, 

sköra flickor Aftonbladets och Landskrona Postens skribenter oroar sig så mycket över i sina 

respektive artiklar. Dessa skribenter repelleras tydligt av att alkohol, droger och självmord är 

starka teman i bloggen. Eftersom dessa ämnen är ständigt återkommande i Black Ascot krävs 

det inte några längre förklaringar till hur denna typ av reception kan ha uppkommit. Vad som 

däremot är anmärkningsvärt, är att Eggers och Gredfors tycks ogilla Erikas dekadenta 

beteende särskilt för att det inte från början är tydligt att hon är en fiktiv karaktär. Baserat på 

vad båda skribenterna skriver tycks de vara av åsikten att Black Ascot blir en särskilt dålig 

förebild eftersom bloggen övertygar de påbjudna läsarna om att Erikas beteende är något som 

är värt att eftersträva. 

Åsikten att Erikas vilda leverne påverkar bloggläsarna på ett negativt vis är som bäst 

spekulativ och det finns inga konkreta bevis på att Black Ascots läsare har farit illa av att läsa 

bloggen. Tendensen att rapportera om Black Ascot i negativa ordalag är dock helt befogad 

enligt min receptionsanalys. Det går bland annat att se i den ström av notiser som följde efter 

TT Nyhetsbyrån rapportering. Valet av ordet ”bloggbluff” i TT:s notis indikerar att det 
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intressanta i fallet med Black Ascot är att skaparna har bluffat, det vill säga att de har talat 

osanning. Även om TT:s artikel inte är negativ mot projektet indikerar rubriksättningen att 

projektet är något mottagaren ska repelleras av, då det associeras till ett bedrägligt beteende. 

Även om marknadsföring inte är denna uppsats fokus bör det nämnas av att denna 

aspekt diskuteras i såväl media samt bland läsarkommentarerna. Kontentan av den mediala 

receptionen av denna aspekt kan sammanfattas med att de flesta imponeras av projektet, men 

att de finns invändningar kring huruvida projektet är moraliskt försvarbart eller ens någonting 

som en kulturinstitution borde ägna sig åt. Bloggläsarnas åsikter är ganska snarlika och även 

om vissa tycker att Malmö Opera har gjort något ohederligt och förkastligt finns det andra 

som är imponerade över att projektet är så pass väl genomfört, och dessutom konstnärligt. 

Diskussionen om reklam glider ofta in på denna uppsats stora ämne, nämligen Black Ascots 

autenticitet och förhållande till sanningen är något som intresserar i princip alla i fallet med 

Black Ascot. Det här är inte underligt i sig, bloggen blev trots allt känd för att den visade sig 

vara något annat än vad den utgav sig för att vara. I media intresserar sig flera skribenter för 

vilken typ av värld som Black Ascot existerar i och två utav tre anser att det är en värld som är 

besatt av sanning. Rabe argumenterar för att sanningskravet är anledningen till att Black Ascot 

inte blev särskilt väl mottagen av sina läsare, något som min egen receptionsanalys har 

motbevisat. Baserat på mina resultat är jag mer benägen att hålla med Ståhl som skriver att det 

inte alls spelar någon större roll för bloggläsare att fiktivt och icke-fiktivt material blandas, 

eftersom ingenting ändå kan anses vara helt sant. 

 Det går inte att analysera mottagarnas åsikter om Black Ascots avslöjande utan att 

själv ställa sig frågan: varför tolkade de påbjudna läsarna Erika Ascot som en verklig person? 

Enligt Strindmar Norström ligger svaret delvis i att bloggen som verklighetsmedium och 

delvis i bloggläsarkontraktets tolerans för extrem självframställning. Själv har jag valt att 

försöka svara på detta utifrån en textanalys. Jag började med att konstatera att Black Ascot 

inte nödvändigtvis passar in i den så kallade dagboksgenren, vilket den rimligtvis borde 

anpassa sig till i egenskap av en blogg. Erika är förvisso bloggens huvudperson, det vill säga 

berättelsens ”jag”, men hon skriver till stor del om andra ämnen, som exempelvis mode, än 

bara sina egna erfarenheter. Berättandet sker inte heller i kronologisk ordning, som det brukar 

i en dagbok. Erika tenderar nämligen att både använda sig av analepser samt vara otydlig med 

när en händelse utspelat sig. Allt detta indikerar att Erika skriver en annan typ av text än en 

dagbok på internet, vilket skulle kunna indikera att hennes berättelse är en fiktiv. Samtidigt 

förutsätter den påbjudna läsaren att Erika både är bloggens extradiegetiska författare och dess 
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extradiegetiska berättare, vilket är en indikation på att det hon skriver är icke-fiktivt. Även 

Erikas stil kan skapa misstankar hos läsarna; inläggen är stilistisk genomarbetade och mycket 

välskrivna. Brukar verkligen unga tjejer formulera sig på detta vis i en bloggkontext? 

Samtidigt visar många läsare uppskattning för Erikas sätt att skriva och de tilldelar henne 

hyllningarna för författandet utan att ifrågasätta hennes förmåga. Det borde innebära att det är 

möjligt att Erika, förmodat att hon funnits, skulle kunna ha skrivit inläggen. Av denna analys 

går det egentligen bara att dra slutsatsen att det finns en intentionsambivalens i Black Ascot, 

som gör det svårt för en läsare att avgöra huruvida materialet är fabricerat eller inte. 

Det jag verkligen vill poängtera i denna diskussion är att trots vissa negativa 

läsarkommentar och moraliska mediala utlåtanden tycks en majoritet av Black Ascots läsare 

uppskatta bloggen oerhört mycket. Trots att det finns ett antal läsare som inte tycker att 

berättelsen är densamma efter avslöjandet är det dessutom samtidigt så oerhört många som 

tycker att bloggen är fantastisk, oavsett om den är fiktiv eller ej. Dessa läsare gillar vad 

bloggen handlar om, samt hur den är skriven. Baserat på det faktum att bloggen hade oerhört 

få negativa kommentarer innan avslöjandet har majoriteten av de negativa läsarna ogillat 

bloggen just eftersom de har blivit medvetna om bluffen. Samtidigt finns det många läsare 

kvar, som trots att de läser bloggen som en litterär fabrikation, fortfarande uppskattar vad de 

läser. Dessa läsare ser mer till bloggens litterära kvalitéer och hänvisar främst till hur 

upplevelsen av att läsa bloggen har varit och vad den har gett dem. Samma litterära inställning 

beskriver Tunedal och Ramqvist i sina artiklar, som även är några av de mest positivt inställda 

till Black Ascot. 

Utifrån vad jag har kommit fram till om den litterära fabrikationen Black Ascot kan 

jag konstatera följande om hur allmänheten reagerar när de utsätts för ”litterära bluffar”: 

sanningen är inte helt ovidkommande, men den är inte heller avgörande. Det är inte alla som 

uppskattar att bli lurade och det går inte att komma ifrån faktumet att mottagarna nu måste 

förhålla sig till ny information kring verket. Om mottagarna känner starkt för 

ursprungsberättelsen är det dock sannolikt att de inte kommer att protestera mot verkets nya 

fiktionsstatus. Finns det goda litterära kvalitéer i verket, som exempelvis ett gott språk och en 

intressant historia, är det inte omöjligt att mottagaren fortfarande kan uppskatta dessa faktorer 

– trots att verket inte visat sig vara exakt vad det från början utgav sig för.  
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag skrivit om bloggen Black Ascot: ett marknadsföringsprojekt för 

Malmö Operas Vanessa som utgav sig för att vara en autentisk blogg skriven av en ung tjej. 

Jag har intresserat mig för Black Ascot i egenskap av en litterär bluff, det som även kallas för 

en litterär fabrikation enligt litteraturvetenskaplig teori. Syfte med denna uppsats har varit att 

utförligt undersöka hur media och bloggens läsare tolkade och reagerade på bloggprojektet 

Black Ascot, vilket i sig blir ett exempel på hur en mottagare kan tänkas läsa en litterär 

fabrikation. För att uppnå mitt syfte har jag arbetat med ett antal frågeställningar som har 

berört både bloggläsar- och den mediala receptionen gällande bland annat bemötande av 

bloggen, förhållning till sanningen samt vad som har intresserat och repellerat mottagarna. 

Undersökningen har varit avgränsad till det mediala materialet som producerades under år 

2009 samt de läsarkommentarer som finns på bloggen blackascot.blogspot.com. Jag har även 

undersökt om det gick att finna någon förklaring till receptionen genom att analysera vissa av 

bloggens inlägg, framförallt genom att undersöka dess stil- och berättarteknik. I mina 

respektive receptionsanalyser har jag bland annat kunnat konstatera att bloggens påbjudna 

läsare intresserat sig för ett antal olika faktorer, såsom innehåll, tematik och stil, samt i viss 

utsträckning även repellerats av bloggens påstådda författare. Efter avslöjandet behövde såväl 

bloggläsare som media förhålla sig till bloggen som en litterär fabrikation och även om 

majoriteten av läsarna fortfarande uppskattade Black Ascot uppstod diskussioner om 

autenticitet och moralitet. I min textanalys har jag konstaterat bland annat att bloggens teman 

och dess intentionsambivalens troligtvis har bidragit till hur den har uppfattats av sina mot-

tagare. Av mitt arbete med Black Ascot har jag dragit slutsatsen att mottagare av litterära 

fabrikationer främst accepterar fabrikationen, oavsett fiktionsgrad, men att det finns mottagare 

som värderar sanningen högst och som ogillar att bli lurade. 
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