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Bortom bokens begränsningar 

Om ungas möten med fiction på nätet 

Christina Olin-Scheller 

Många tycker om att lära känna karaktärerna i olika berättelser och bli uppslukade 
av en bok, ett datorspel eller en film. Ibland sätter dessa berättelser igång vår fantasi 
och stannar kvar i våra tankar och drömmar. Hos en del bleknar minnena bort efter 
ett par timmar eller dagar, medan de hos andra istället växer och blir till nya 
historier baserade på ursprungsverkets karaktärer och textvärld. Med hjälp av 
dagens medieteknologier kan de nya berättelserna publiceras på Internet och delas 
med resten av världen. 

Denna artikel handlar om dessa nya historier, ofta benämnda fanfiction, och de 
personer som skapar dem. Det empiriska materialet är en del av en större studie och 
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utgörs av en undersökning som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder.1 
Genom en enkät, som besvarats av cirka 1000 svenskar mellan 14 och 24 år, ville 
jag och en kollega få reda på hur många svenska Internetanvändare som känner till 
genren, hur ofta de läser, kommenterar och skriver fanfiction, hur intresset förhåller 
sig till andra medievanor och vilka fandoms och hemsidor som är mest populära. 
Med detta som underlag utfördes sedan samtalsintervjuer med 31 fan fiction-aktörer. 
Samtliga dessa är flickor i åldrarna 12–28 år. Här kommer jag att huvudsakligen 
fokusera på en serie intervjuer som genomfördes i september–oktober 2008. Det 
faktum att inga pojkar fanns bland de intervjuade är i sig ett intressant resultat av 
studien men kommer inte närmare att utvecklas här.2 I fokus är istället flickornas 
läsande och skrivande och deras lärande.  

Vad är fanfiction? 

I korthet kan fanfiction beskrivas som berättelser baserade på karaktärer från redan 
kända verk. Genren har starka kopplingar till fankultur och skrivs oftast av fansen 
själva, i många fall ungdomar, utan vinstsyfte och utan explicit tillåtelse från 
ursprungsverkets författare. I fanfiction, som oftast bygger på romantiska 
hopparningar, så kallade pairings, förflyttas förlagans miljöer och karaktärer in i 
andra sammanhang där nya historier skapas. Vanligt är också att fanfiction utvecklar 
relationer mellan karaktärer från olika ursprungsverk. Författarna gör sina texter 
tillgängliga på olika hemsidor där läsare över hela världen, i interaktion med 
skribenterna, kan kommentera och påverka historierna (se till exempel 
www.fanfiction.net). Det är också vanligt att man skapar, publicerar och länkar sina 
berättelser till bilder (fanart, www.deviantart.com) och filmer (fanfilm, 
www.youtube.com).3 

Att använda redan publicerade verk för att skapa nya, är dock ingen ny idé – 
det kan till och med betraktas som en nödvändig del av berättande och av en 
traditionell kulturell produktionsprocess. Att berätta, återberätta och fortsätta 
berättandet där de gamla historierna tar slut är, som Roland Barthes uttrycker det, 
”international, transhistorical, transcultural: it is simply there, like life itself” (1996: 
79). 

Att se upp till och dyrka andra människor som idoler är troligtvis också ett 
mänskligt beteende med rötter långt tillbaka i tiden, även om begrepp som fans och 
fandoms hör hemma i modern tid. Ordet fan, i betydelsen att vara hängiven någon 

                                           

1 Denna 3-åriga studie finansieras av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och utförs av 
Olin-Scheller och Wikström.  
2 Se istället Olin-Scheller & Wikström, Beyond the Boundaries of the Book: Young people’s encounters with 
web based fiction (under utgivn.) 
3 För en mer utförlig beskrivning av hur detta kan gestaltas i en svensk kontext, se Olin-Scheller 2008a och 
Olin-Scheller 2008b. 
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eller något, spreds i England under senare delen av 1800-talet. Begreppet fandom, 
det vill säga den specifika kultur som uppstår kring ett verk eller en textvärld, 
började dock användas först i början av 1900-talet (Hellekson & Busse 2006; 
Jenkins 1992: 12 ff.). När uppstår då det fenomen som idag betraktas som 
fanfiction? Det råder brist på studier kring genrens historia och utveckling. Trots 
detta finns en stor enighet om att det som vi idag kallar fanfiction började med 
fandomen kring Star Trek i mitten av 1960-talet i en anglosaxisk språklig kontext 
(Pugh 2005; Hellekson & Busse 2006; Jenkins 1992). Pugh skriver: 

 
Some would take it all the way back to myths and legend: Robin Hood, 
Arthur and beyond. Some hold that it cannot predate copyright. Most, I 
think, would count Conan Doyle fanfic of the 30s and 50s, though some 
only reckon from the start of Star Trek in the 1960s. (Pugh 2005:25) 
 

Begreppet fanfiction började dock användas av science fiction-fans redan under 
1920–1930-talet och spreds genom olika tidskrifter, så kallade fanzines, knutna till 
olika fandoms. Utifrån historierna om Star Trek vidgades textvärldarna under 1970- 
och 1980-talet till att omfatta även The Man from U.N.C.L.E., Star Wars och Robert 
Jordans berättelser om Skivvärlden. Den riktigt stora spridningen av fanfiction 
möjliggjordes dock genom en mer allmän tillgång till Internet som i västvärlden 
påbörjades under 1990-talet. Då nåddes också den anglosaxiska språkvärlden av en 
redan etablerad och spridd japansk fanfiction kring genrerna animé och manga. Allt 
fler berättelser kunde nu nå allt fler läsare och så småningom spreds fanfiction till 
andra fandoms, där Buffy the Vampire Slayer, Harry Potter och Sagan om Ringens 
textvärldar länge dominerade. Idag innehåller det största arkivet för fanfiction-
historier, fanfiction.net (skapat 1998), millioner berättelser från mängder av 
fandoms, skrivna på olika språk och utifrån en rad genrer.  

Unga prosumenter och medskapande kultur 

Den ökande utbredningen av fanfiction kan ha flera orsaker. En är att digital 
medieteknik radikalt har förändrat möjligheterna för människor att hitta, ta del av, 
skapa, bearbeta och förmedla kulturella produkter. Det är inte längre bara några få 
starka aktörer som bestämmer hur information ska spridas. Istället är många 
människor aktiva producenter av kultur och information.  

I Sverige finns inga tidigare undersökningar om utbredningen av fanfiction, 
och den pågående studien har inga ambitioner att göra en fullständig kartläggning av 
genren. Enkätsvaren visar dock att ungefär 30 % av de tillfrågade känner till genren 
och att 22 % regelbundet tar del av fanproducerat material, så kallade fanworks. 
Spridningen mellan könen är här jämn, även om kvinnliga Internetanvändare 
uppvisar ett något större intresse för fanfiction, medan manliga Internetanvändare 
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föredrar visuella fanworks. Den kvinnliga dominansen inom genren fanfiction 
bekräftas av amerikanska studier (se Black 2008; Gray 2008; Hellekson & Busse 
2006). Även om en mindre del av de tillfrågade är mycket aktiva och producerar 
egna texter, bilder och filmer, går det att konstatera många olika grader av 
engagemang. En del kommenterar regelbundet och skriver sällan, medan andra 
huvudsakligen skriver eller läser och kommenterar sparsamt. 

Konsumentens förändrade roll och beteende är något som är tydligt inom i stort 
sett alla digitaliserbara kulturformer – musik, film, videospel, nyheter, skön-
litteratur, och studier från andra nätgemenskaper visar liknande resultat som vår 
enkät när det gäller användarnas vanor och användarmönster (Horowitz 2006). 
Kulturproduktion är idag också föremål för så kallat användarbaserat innehåll (eng. 
user generated content) och man pratar om ”prosumenter”, där gränserna mellan 
producenter och konsumenter av kulturella produkter alltmer upplöses (Jenkins 
1992; Tapscott 1996). Prosumenterna vill inte bara läsa, titta på eller lyssna till olika 
texter; de vill också vara aktiva medskapare av innehållet (Buckingham 2005; 
Jenkins 2008). 

Fanfiction kan alltså ses som ett resultat av samarbete och samproduktion av 
unga prosumenter på olika nätgemenskaper. Denna digitala miljö präglas ofta av en 
så kallad medskapande kultur, där människor kan pröva alternativa identiteter och 
delta på olika sätt beroende på förmåga och intresse (Gee 2004; Jenkins 1992). Inom 
nätgemenskaperna finns ett starkt stöd för att skapa och dela produkter med andra, 
och här etableras ofta ett informellt lärlingsskap. Gee beskriver dessa gemenskaper 
som informella lärmiljöer där en stark känsla av samhörighet skapas. Den 
medskapande funktionen ökar komplexiteten i den kulturella produktionen och 
skapar en slags kollektiv intelligens där varje prosument bidrar till helheten med sin 
kompetens (Jenkins 2006). Detta gör också relationen mellan läsare, skribent och 
text svårgripbar.  

Situationen kompliceras dessutom av den metatext eller det textuniversum som 
byggs upp genom att en ursprunglig text cirkulerar och transformeras – remedieras – 
mellan olika medier och genrer (Bolter & Grusin 1999; Jenkins 2008; Olin-Scheller 
2008). Enkäten visar tydligt att de fandoms som var mest populära var sådana med 
stor internationell och medial spridning.  Hit hör Harry Potter, Pirates of the 
Carribbean, Sagan om Ringen, Naruto inom animé och manga och Star Wars. De 
två första föredrogs av fler flickor medan de två sista dominerades av pojkarna.  

Att använda fanfiction för identitetsutveckling och lärande  

Den digitala tekniken på hemsidorna för fanfiction möjliggör alltså en intensiv 
interaktion mellan läsare och skribenter, vilken utgör en kraftfull potential för 
lärande. Lärande och identitet är intimt förknippat med varandra. Under de senaste 
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åren har flera studier berört hur unga nätkulturer på ett enkelt sätt gör det möjligt för 
aktörerna att pröva nya identiteter (se t.ex. Helleksson & Busse 2006). Till viss del 
har fokus varit på aktörernas personliga presentation, som utgör en väsentlig del av 
kommunikation och identitetskonstruktion på populära hemsidor som msn, 
Facebook, Lunarstorm och Bilddagboken. På många hemsidor för fanfiction är det 
dock möjligt att läsa, skriva, publicera och kommentera texter utan att avslöja mer 
om sig själv än ett smeknamn.4 De bidrag som aktörerna lämnar på sidorna i form 
av text, bilder, filmer och feedback utgör därför ett väsentligt viktigare inslag i de 
lärandeprocesser och det identitetsarbete som äger rum. 

Bland de personer som ingick i intervjustudien var just lärande och 
identitetsutveckling två tydliga aspekter av intresset för fanfiction (Olin-Scheller & 
Wikström under utg.). Dessa faktorer möjliggörs av den medskapande kulturen, där 
en faktor är det starka engagemanget i en fandom och ett textuniversum där man har 
läst alla böckerna, sett alla filmerna och spelat alla spelen. Via fanfiction kan man 
tillsammans med andra fans fortsätta berättandet och ta del av historier som i första 
hand inte är kommersiella produkter. Rellarra, 20, förklarar: 

 
Grejen är att i fanfiction får du vad du verkligen vill ha. Om jag gillar 
Faramir i Sagan om Ringen bäst, kan jag välja att läsa historier där han är 
huvudpersonen. Kraven är också låga och det är befriande – det behöver inte 
vara hög kvalité, det är ju bara fanfiction! 

De intervjuade personerna menar att de via hemsidorna och berättelserna träffar 
andra med samma intresse, vilket tillsammans med den medskapande kulturen 
skapar en stark känsla av samhörighet. Sweetie, 22, säger: 

Fanfiction ger mig massor av vänner över hela världen. [...] Jag tycker om 
gemenskapen inom fandomen, särskilt de mindre genrerna inom fanfiction, 
såna som gillar slash eller särskilda typer av pairings. Man skapar liksom en 
hel värld kring dessa saker. 
 

Just slash, en subgenre som utforskar samkönade (oftast manliga) pairings, är 
mycket populär bland många av aktörerna, inte bara hos Sweetie. Genren har 
betydelse för den identitetsskapande processen hos de intervjuade personerna. 
Rellarra, 20, menar att ”jag tror att jag gillar slash för då behöver jag inte identifiera 
mig med en tjej”. Ellie, 14, säger att hon inte riktigt vet varför hon läser slash, men 
”kanske är det för att flickor som läser om män tycker att dom är intressanta och 
spännande och är attraherade av dom”. Dessutom, fortsätter hon, bottnar intresset 

                                           

4 De (kursiverade) smeknamn som används i denna artikel är anonymiserade för att skydda informanternas 
nätidentitet. 
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för slash i att hon tycker att de kvinnliga karaktärerna i manga och animé är 
otillräckligt beskrivna och ointressanta. Hon säger: 

 
Flickorna i historierna är antingen knäppa eller väldigt tjejiga så dom är bra 
att göra pairings med tillsammans med pojkarna. Så jag tar en tjejig man och 
gör en pairing med en ”vanlig” man. 
 

Identitet och genus skapas och upprätthålls genom olika val och handlingar (Butler 
1990). Människor är ständigt upptagna med att ”göra genus”, och att avgöra vad 
som är en ”tjejig tjej” och ”vanlig man” är inte något statiskt och oföränderligt. 
Istället är identitet något som är performativt, det vill säga, konstrueras i handlingar 
och i interaktion med andra. Att urskilja sig själv i relation till andra är 
grundläggande i identitetskonstruktionen (Drotner 1996; Griffiths 1999). I den 
samhörighet bland aktörerna som fanfiction-sidornas medskapande kultur skapar är 
processen att urskilja ”jaget” i relation till ”den andre” betydelsefullt. Hit hör också 
att utforska vad som uppfattas som ”normalt”. Flera av de intervjuade personerna 
menar att fanfiction och slash erbjuder detta genom möjligheterna att experimentera. 
Sunny, 22, skriver:  

 
Det finns inga böcker om relationer mellan två homosexuella 15-åringar och 
alla tycker att det är normalt! Sen jag började med fanfiction tycker jag att 
jag har blivit mer tolerant och öppen mot alla typer av relationer.  
 

Att anta nya identiteter och växla mellan dem genom kommunikation med en massa 
människor på Internet i allmänhet och på hemsidor för fanfiction i synnerhet bidrar 
till att vidga uppfattningen om sin egen identitet (Robinson 2007). En erfaren 
fanfictionaktör i studien, Dalborg, 26, säger:  

 
Jag har använt fan fics väldigt olika under uppväxten. Pojkar och flickor 
som är på väg in i puberteten skriver ganska erotiska historier. Om du just 
har börjat upptäcka din sexualitet måste du undersöka den! Fan fiction i 
allmänhet och slash i synnerhet är bra och säkra sätt att uttrycka och 
utforska sexualitet. Som tonåring är man nyfiken och slash är annorlunda. 
Här vågar du tänja på gränserna lite mer.  
 

Några informanter menar att fanfiction är ett bra sätt att uttrycka sina fantasier och 
känslor. ”Om man är lite deppig kan man skriva om det”, säger Moltodaro, 13. Sara 
the Witch, 15, menar: 

 
Du kan bli av med en massa som du samlat på dig… jobbiga känslor och så. 
Du kan låta karaktären bli typ väldigt deprimerad och något drastiskt kan 
hända. Man kan liksom skriva av sig om allting, det är väldigt skönt.  
 

Också Misshim, 15, beskriver sina attityder till andra fanfiction-aktörer: 
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I början tänkte jag att vad spelar det för roll om hon blev slagen av sin 
pojkvän i berättelsen – det var ju bara fanfiction. Senare blev jag mer 
uppmärksam. Och då var det en smärre chock om man läste om 
kvinnomisshandel just för att den som skrev historien kanske hade upplevt 
detta själv. 
 

Performativiteten medför att individer alltid spelar olika roller i olika sammanhang. 
När en aktivitet äger rum i närvaro av andra människor, visar man vissa sidor av sig 
själv, medan man undertrycker andra. Dessa korresponderar med normer, 
uppfattningar och värderingar som gruppen som sådan omfattas av. I alla grupper, 
som exempelvis olika nätgemenskaper, har vissa normer högre status än andra och 
vissa handlingar ger bättre respons än andra.  

Detta gäller också handlingar kopplade till genus − vissa sorters maskuliniteter 
och femininiteter ger bättre utdelning än andra. Internet och den digitala 
kommunikativa tekniken har dock visat sig ha en befriande effekt på flickor (Shariff 
2008). I cyberspace kan de få ökat självförtroende och utveckla nya uppfattningar 
om identitet. Detta kan hjälpa dem att bryta sig loss från sociala och kulturella 
stereotyper av och förväntningar på kvinnlighet, eller som Dalborg här ovan 
uttrycker det – att våga tänja på gränserna lite mer.   

De flesta fanfiction-historier utforskar romantiska relationer. Att flickor länge 
har använt och fortfarande använder fankulturen till att kommunicera romantiska 
uppfattningar om pojkar, fiktiva såväl som faktiva, visar flera studier (se t.ex. 
Gregson 2005; Mazzarella 2005). Att förflytta sitt intresse från flickrummet till en 
”fansajt online”, något som idag sker via en rad olika webbsidor och 
nätgemenskaper, får konsekvenser. Sharon Mazzarella skriver:  

 
Through the creation of an online fan community, the friendship circle is 
widened. Moreover, the fact that anyone can access these Web sites shows 
that these girls are no longer willing to hide either their fandom or their 
developing sexuality behind doors. (2005: 156) 
 

Att aktivt ta del av en fanfiction-gemenskap inkluderar därför aspekter som rör både 
genus- och identitetskonstruktion. I gemenskaperna på nätet gör flickorna anspråk 
på ett utrymme för sig själva, såväl virtuellt som kulturellt, där de kan känna sig dels 
fria att uttrycka sig, dels relativt säkra på att inte bli utsatta för språkliga, vulgära 
och bildmässiga övergrepp.  

Att utveckla literacies – och sig själv 

Fanfiction är en produkt av människor som vill identifiera sig som fans. Men det är 
också en produkt av människor som vill identifiera sig som läsare och skribenter. De 
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intervjuade personerna är alla också mycket måna om att beskriva sin utveckling 
inom det område som allt oftare benämns literacy. Traditionellt har området 
kopplats ihop med den enskilde elevens förmåga att hantera olika läs- och 
skrivsituationer kopplade till typografiska texter. Idag används literacy ofta för att 
beskriva det komplicerade förhållandet mellan läskunnighet, läsförståelse och olika 
texttyper och medier. Det är därför nödvändigt att snarare tala om många olika 
förmågor till kommunikativa handlingar − alltså ”literacies” snarare än literacy. En 
utbredd uppfattning är också att literacies inte är någon grundläggande färdighet 
man en gång tillägnar sig och som sedan är konstant. Istället lyfts den sociala 
dimensionen kring begreppet fram i diskussionen (se t.ex. Barton 2007).  

De intervjuade fansen beskriver hur de via fanfiction har lärt sig stava, hantera 
grammatiska frågor och att skriva olika typer av berättelser. Många av dem påpekar 
också att de lärt sig engelska, då de mestadels är aktiva inom fandoms och på 
hemsidor som huvudsakligen är engelskspråkiga. Stor enighet råder också bland 
informanterna om att fanfiction har utvecklat deras kunskaper i läsning och att 
skriva berättelser samt fördjupat deras förståelse för fiktion. Rellarra, 20, säger: ”Nu 
försöker jag läsa lite djupare och förstå vad som händer mellan raderna i boken”. De 
har också fått ett metaspråk att använda vid diskussion om läsande och skrivande. 
Miyase, 19, säger: ”När jag började för sex år sedan var jag faktiskt bara bra på att 
skriva dialoger. Nu är jag bättre på att beskriva karaktärer, känslor, tankar, 
miljöbeskrivningar etc”. Shotzado, 20, beskriver samma utveckling som Miyase och 
förklarar att hennes texter har ändrats mycket sedan hon började med fanfiction: 

 
I början var kapitlen väldigt korta och texten var nästan bara dialog. Nu har 
jag mer berättande texter och kapitlen blir längre. Jag försöker också att 
skriva parallellhandlingar och beskriva karaktärerna djupare, alltså jag 
koncentrerar mig inte bara på huvudpersonen.  
 

Att använda ursprungsverket som en utgångspunkt för fortsatta historier tycks också 
göra aktörerna medvetna om berättandets villkor – att människor i alla tider har 
fortsatt berätta historier, återberättat dem annorlunda och skapat nya karaktärer och 
intriger. Cicci, 19, påpekar att hon efter att ha sett en film eller en TV-serie alltid 
undrar om någon blivit inspirerad och skrivit fanfiction om texten. Hon har förstått 
intertextualitetsprincipen – att nya historier alltid relaterar till och bygger på redan 
berättade (Olsson 2002). 

En viktig aspekt av utvecklingen som skribent av fanfiction är dock att inte 
vara alltför beroende av originaltexten. Foxtail, 19, menar att när hon var yngre blev 
hon alltid väldigt glad för kommentarer som handlade om att hon skrev som J.K. 
Rowling. ”Nu”, fortsätter hon, ”försöker jag utveckla min egen stil och se till så att 
alla ska märka att det inte är Rowling”. En annan av informanterna, Dungeonmind, 
26, försöker att komma ifrån att använda så kallade Mary Sues i berättelserna, alltså 
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att använda en karaktär som utgör en idealbild av författaren själv (Gregson 2005). 
”Efter ett tag”, säger Dungeonmind, ”utvecklas du som skribent och kan skapa mer 
äkta karaktärer som inte är så Mary Sueiga”. 

Literacies kan alltså betraktas som aktiviteter eller praktiker som påverkas av 
sociokulturella aspekter. Detta innebär att parallellt med utvecklingen av literacies 
sker en personlig utveckling, vilket också många av de intervjuade personerna 
explicit påpekar. De menar att de genom sin aktivitet inom genren fått syn på 
attityder och värderingar som de vanligtvis inte har omkring sig. En av 
informanterna säger att hennes intresse för fanfiction har hjälpt henne att upptäcka 
att andra människor kan uppfatta omvärlden på ett annat sätt än hon själv gör. Hon 
säger: 

 
Förut ville jag att alla skulle skriva det jag ville och göra det jag ville. Nu 
respekterar jag andras åsikter på ett annat sätt och att dom inte alltid vill 
ändra vad dom tycker och skriver.  
 

Den digitala tekniken, virtualiteten och den medskapande kulturen skapar också nya 
sätt att uppfatta och konstruera literacies. För en aktör på en hemsida för fanfiction 
spelar läsarna och deras feedback till texterna en stor roll för hur berättelsen 
utvecklas.  Där pågår ständigt processer där de kommunicerar och förhandlar kring 
ramarna för läsandet och skrivandet. De intervjuade personerna menar att just feed-
back är en viktig del av utvecklingen. ”För det mesta säger folk en massa positiva 
saker som gör att man blir så glad så man vill gå i taket”, säger Misshim, 15. 
Kommentarerna, menar hon och flera andra, ger bättre självkänsla och bättre 
självförtroende inför fortsatt skrivande.  

Genom att interagera som prosumenter på hemsidorna skapar fanfiction-
aktörerna tillsammans tolkningsgemenskaper och diskursiva gemenskaper där 
speciella normer kring texterna upprättas (Olin-Scheller 2008a). En tolknings-
gemenskap har sin grund i gemensamma föreställningar om hur texter bör skrivas 
och utformas för olika syften (Fish 1993). Enligt Fish är texten ”tom” och får 
mening först i läsarens läsprocess. Läsarens möte med texten och hur hon skapar 
mening med texten är dock beroende av den tolkningsgemenskap, alltså det 
kollektiv, som läsaren tillhör och av de lässtrategier och konventioner som råder där.  

På samma sätt skapas gemenskaper där uppfattningar och normer om språkliga 
konventioner delas. Lingvister använder begreppet ”diskursiv gemenskap” för att 
beskriva hur en grupp delar språkliga praktiker (se t.ex. Bizell 1992). Bizzell menar 
att ”[a] writer is a part of a discourse tradition, a member of a team and a participant 
in a community of discourse that creates its own collective meaning” (1992: 122). 
Genom interaktion och konstruktion av tolkningsgemenskaper och diskursiva 
gemenskaper mellan aktörerna på en hemsida för fanfiction används den fiktiva 
texten som ett redskap för att förstå sig själva och andra. På så vis är aktörerna, 
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genom praktiker relaterade till literacies, upptagna med att ”göra kön” och 
konstruera identitet.  

Sammanfattning 

Enkätundersökningen visar att en betydande del av unga Internetanvändare i Sverige 
är bekanta med olika typer av fanproducerat material och att en stor del av dessa 
läser, kommenterar och skriver fanfiction. Fandoms kring Harry Potter, animé och 
manga, Sagan om Ringen och Star Wars dominerar den svenska arenan. Att vara 
aktör på en hemsida för fanfiction innebär att man är involverad såväl i identitets-
skapande processer som i lärprocesser relaterade till literacies. Subgenren slash 
tycks ha en specifik position när det handlar om genuskonstruktion.  

Genom sitt agerande på sajterna blir aktörerna medvetna om att kunskap är 
något som utvecklas gradvis och att literacies och identitet hör samman. De 
utvecklar en förståelse för att lärande och utveckling handlar om att dela kunskap 
med varandra. Fansen utvecklar kunskaper kring genrer, berättarstrukturer, stil och 
språk, de blir medvetna om intertextualitetsprincipen och utvecklar ett metaspråk att 
tala om berättande. Dessutom etablerar de tolkningsgemenskaper och diskursiva 
gemenskaper på hemsidorna av vikt för utvecklingen av literacies och för att 
konstruera identitet och genus. Sammantaget ger detta fansen konstruktiva och 
kraftfulla redskap med vars hjälp de kan agera i både formella och informella 
lärmiljöer.  
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