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Abstract 

 
Uppsatsens titel:  ”I’m not a twilightfan, I’m Bella” – En textanalys av fankulturen online 

kring Twilight 

Institution:   Lunds universitet,  

  Enheten för Medie & Kommunikationsvetenskap 

Kurs:   MKVA21:4, B-uppsats, HT 2010 

Författare:   Viktoria Levin, Linn Hultén, Natanela Lisserow 

Handledare:   Tina Askanius 

Nyckelord:   Twilight, fan, fanfictions, blogginlägg, paranormal, deltagandekultur 

Problem:   Sedan bokserien och filmatiseringen av Twilight släpptes har det varit en 

enorm uppståndelse kring både storyn, karaktärerna och skådespelarna, 

vilket i det närmaste skulle kunna klassas som besatthet. Denna besatthet 

finns även online, där fans engagerar sig i berättelsen och karaktärerna 

genom fanfictions och bloggar. Genom Internets utveckling har fankulturen 

exploderat och gränsen mellan att producera och konsumera medietexter är 

idag delvis upplöst. 

Syfte:   Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys se hur fans framställer 

de olika karaktärerna i Twilight och integrerar dessa i sitt vardagliga liv 

genom sina egna versioner av berättelser och även små korta blogginlägg. 

Vidare är textanalysens syfte att undersöka hur denna kultur utspelar sig på 

fanpagesidor för Twilight. 

Metod:   Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod, en textanalys, för att 

genomföra syfte och besvara frågeställningar. Materialet för vår studie består 

av blogginlägg och fanfictions som är strategiskt utvalda på två 

fanpagesidor. Blogginläggen och fanfictions är utvalda efter vad vi anser 

bäst belyser vårt syfte samt våra frågeställningar. 

Slutsatser:   Vi drar slutsatserna att fans gärna jämför och drar paralleller till sina egna liv 

med karaktärerna i Twilight och att en viss strävan finns för att själva få 

uppleva spänning i vardagen. Tron på det övernaturliga är inte genant eller 

obekvämt och Twilight kan fungera som inspirationskälla för denna tro och 

även för ett mer spännande liv. Fankulturen online för Twilight kan anses 

stämma överens med den deltagandekultur som beskrivs i vårt teoretiska 

ramverk och att twilightfansen genom att skriva online, vill uttrycka egna 

versioner och fantasier kring ursprungshistorien. 
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1. Twilight och fankultur 
 

Att studera fans och fandom har under de senaste årtionden varit ett av de snabbast växande 

områdena inom media och cultural studies (Sandvoss 2005). Att vara fan kan ibland uppfattas 

som någonting negativt och att man kan förlora sig själv i sin idol eller favoritfilm. Man kan 

även uppfattas som en besatt individ eller som del av en hysterisk publik. Att då vara medlem 

i en fancommunity eller ha kontakt med en, kan hjälpa en person att känna sig ”normal” och 

slippa känna den skam som ordet fan kan föra med sig (de Kloet, Kuipers 2007).  

 

Skådespelarna i filmen Twilight har fått vänja sig vid skrikande och nästintill besatta fans. 

Robert Pattinson spelar en av huvudrollerna som vampyren Edward och uttrycker sig som 

följande: ”Allt skrikande är bara galet. De skulle aldrig skrika en och en, det är 

grupptrycket.” (Lindholm 2010).  Fansens besatthet av Twilight och skådespelarna utspelar 

sig inte bara i fysisk form. Besattheten syns även online, där twilightfans engagerar sig i 

karaktärerna och lever sig in i en egen onlinekultur genom bloggar och egna berättelser. 

 

År 2005 släpptes bokserien Twilight av Stephenie Meyer på engelska och den 17 november år 

2008 var det premiär för filmatiseringen av böckerna i USA . Den första filmen i serien drog 

storpublik och i USA blev den en av de största biljettförsäljningssuccéerna någonsin. Det blev 

en väldig uppståndelse även i Sverige och i stora delar av övriga världen. Berättelsen har 

genom sin globala succé fått en otrolig mängd hängivna fans. För den läsare som inte känner 

till handlingen börjar Twilightsagan med att 17-åriga Bella Swan flyttar till sin pappa som bor 

i Forks, en liten stad i staten Washington, USA. När hon börjar i sin nya skola träffar hon den 

mystiske Edward som visar sig vara vampyr och de förälskar sig i varandra. Dock innebär 

detta flera faror, framför allt för Bella. Under seriens gång får Bella reda på att hennes 

barndomsvän Jacob tillhör varulvssläktet, vilket är bittra fiender med vampyrsläktet. Bellas 

situation blir heller inte lättare av att även Jacob faller för Bella och att hon nu slits mellan de 

personer som betyder mest för henne. Bella och hennes omgivning ställs inför tuffa 

utmaningar under serien. Det innefattar bland annat att undkomma en hämndlysten vampyr 

och att slåss mot en vampyrarmé och vampyrernas överhuvud Volturi, samtidigt som kärleken 

visar prov på att vara både ljuvlig och grym. 
 

”Twilight har blivit enormt. Det var ett litterärt fenomen från början, men när böckerna efter 

hand har blivit filmer växer det nästan okontrollerbart och går högre upp i åldrarna.”, säger 
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Patrik Andersson som är marknadschef på Nordisk film i Sverige, vilka distribuerar filmerna i 

Norden (Wennersten 2010). Vad som är intressant med just Twilight är inte att det bara finns 

fans, utan att det finns en grad av extremism i den hängivelse som många twilightfans 

uttrycker. Gränsen för vad som är accepterat eller ”normalt” för besatthet hos fans överträds i 

dessa sammanhang (Haggard 2010). På nätet kan man även läsa om så kallade ”twihards” 

som lever och andas Twilight, dessa personer kan relatera allt från sin vardag till 

berättelserna. Karaktärerna lever idag sitt eget liv på nätet, där det skapas så kallade 

fanfictions, vilket innebär att fansen skapar nya berättelser och själva tar kommandot över 

historien. I takt med Internets utveckling har fankulturen exploderat genom bilder, filmer, 

låtar och berättelser som är gjorda av fans och är till för fans och ingenstans är det en sådan 

frenetisk aktivitet som kring Twilight. (Svensson 2010) 

 

Ett fan uttrycker sig så som följer: ”Twilight är ett fenomen som man kan gå upp i och 

fantisera kring, man blir så inne i den här världen” (Svensson 2010). Svensson citerar även 

litteraturvetaren Christina Olin Scheller som menar att unga människor idag inte bara vill läsa 

böcker eller titta på filmer, utan vill själva vara med och producera i sådan mån att gränserna 

mellan att producera och konsumera medietexter idag är delvis upplösta. Eftersom detta är ett 

fenomen som berör människor i ung ålder och som ständigt fortsätter att utvecklas, vill vi 

undersöka fankulturen kring Twilight. Vi kommer att lägga fokus på onlinekulturen i den här 

studien. 

 

1.1 Tidigare forskning 

Jenkins (2006b) beskriver hur Star Wars-fans skapar egna filmer med stark anknytning till 

Star Wars berättelse och karaktärer, som en filmens motsvarighet till fanfictions. Dessa kan 

ses på olika inofficiella webbsidor och kommer inte sällan tillsammans med filmposters eller 

marknadsföringskampanjer. Jenkins menar vidare att fans av olika slag alltid varit 

tidiga användare av ny medieteknologi, fascinationen för fiktiva universum inspirerar ofta till 

nya typer av kulturell produktion, alltifrån kostymer och fanmagazines till dagens digitala 

film. I mediepubliken är fansen de allra mest aktiva, de tenderar att insistera på rätten att bli 

deltagande snarare än att helt enkelt vara en publik som accepterar vad de erbjuds. 

Dessa fenomen är ingenting nytt, vad som däremot förändrats, med hjälp av Internets 

framväxt är synligheten av fankulturen och distributionen av amatörers kulturella 
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produktioner. Skapandet av dessa produktioner är inte heller det någonting nytt, det är dock 

först på senare tid de fått möjlighet att bli publika. 

  

J.K. Rowling skapade en enorm fantasivärld i samband med författandet av böckerna om 

Harry Potter. Idag finns webbsidor på internet som möjliggör för barn och äldre att träda in i 

Hogwarts förtrollade fantasivärld genom att engagera sig i communities där de gör sig själva 

till en karaktär, och en del av berättelsen. Tillsammans skapar barn från hela världen en egen 

virtuell skola som bygger på J.K. Rowlings berättelse. När man först blir medlem på en av 

webbsidorna början man med att skapa sig själv en profil där man beskriver vem man är. 

Några nöjer sig med en kort sammanfattning medan andra författar långa historier. En ung 

medlem beskriver sig själv enligt följande: "Jag heter Mandi Granger. Jag är tolv år gammal. 

Jag är också född mugglare. Ja, jag är släkt med Hermione Granger Jag är Hermiones kusin. 

Jag går på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. Det här är mitt tredje år på Hogwarts. 

Jag skriver den här artikeln samtidigt som jag pluggar. Jag antar att jag fått en del 

studiemotivation från min kusin. Jag hör till Gryffindor precis som min kusin. Jag känner 

Harry Potter personligen genom min kusin. Min kusin tog honom till mitt hus innan jag 

började på Hogwarts. Vi brukar mest prata om Hogwarts och Weasleys barn." (Jenkins 

2006b) 

 

Trots att mycket av det som ingår i berättelserna är påhittat menar Jenkins att det också finns 

tydliga inslag av författarnas verkliga bekymmer såsom skilsmässor och sjukdomar. Om detta 

är problem barnen själva fått handskas med eller om det är sådant de är rädda för att behöva 

uppleva är svårt att avgöra, men oavsett vilket fungerar dessa communities som en hjälp att ta 

sig igenom traumatiska händelser eller rädslor. Författarna interagerar sitt vardagliga, jordliga 

liv med fantasivärldens.  (Jenkins 2006b) 

Vidare har Henrik Örnebring (2007) studerat internetbaserade spel, där deltagarna är 

försjunkna i en låtsasvärld och engagerar sig i ett kollektivt problemlösande i spelen. I sin 

studie fokuserar Örnebring på tre olika spel kopplade till TV-serier, där två spel har skapats 

för att marknadsföra serierna och ett spel är skapat av fans utan kommersiellt intresse. Han 

visar genom sin forskning på att spelen ger fansen eller publiken tillfredställelsen av en 

interaktion med låtsasvärldar. Örnebring fokuserar på hur dessa spel fungerar ur 

marknadsföringssynpunkt. Vi avser i vår studie utveckla idén om hur fans använder 

medietexter och integrerar dessa i sin vardag för att på så sätt skapa en virtuell drömvärld, där 
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de i fantasin får komma väldigt nära sina idoler. Olika typer av medietexter och medieinnehåll 

cirkulerar på olika medieplattformar. Detta gäller i hög grad för Twilight, som inte bara 

konsumeras i form av böcker och film, utan också diskuteras flitigt på nätet. Det som också är 

viktigt i konvergenskulturen är det aktiva deltagandet av konsumenten, där publiken 

interagerar med och utnyttjar medietexter på oväntade sätt (Örnebring 2007). Med 

ovanstående resonemang i åtanke, avser vi därför att studera fankulturen kring Twilight på 

internet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur twilightfans integrerar fiktionen i sina 

vardagliga liv. Vi vill genom en textanalys se hur fans framställer de olika karaktärerna och 

integrerar dessa i sitt vardagliga liv genom sina egna versioner av berättelser och även små 

korta blogginlägg. Det som är intressant att undersöka är huruvida twilightanhängarna väljer 

att exempelvis visualisera en eventuell framtida partner, samt vilka individer de har 

favoriserat och identifierat sig med. Eftersom de flesta som skriver fanfictions är kvinnor 

(Jenkins 2006a), har vi dragit slutsatsen att de som skrivit analysmaterialet är just kvinnliga 

fans. Textanalysens syfte är att undersöka hur denna kultur utspelar sig på fanpagesidor. Vi 

har således valt att jobba utefter följande frågeställningar: 

 

- Hur integrerar fans Twilightsagan i sitt vardagliga liv genom att skapa egna 

blogginlägg och berättelseversioner på fanfictionsidor? 

- Hur visar sig sammanhanget mellan fankultur och den aktiva samt kreativa publiken? 

 
 

2. Metodologisk ansats 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie av twilightfansens egna berättelser och blogginlägg 

som är relaterade till Twilight. Valet av metodsätt har gjorts utifrån vår problemformulering 

då vi ämnar ta reda på vad det är fansen fascineras av samt hur de använder sin kreativa 

fantasi för att utforma historier. Tobias Olsson skriver i sin bok ”Medievardagen – en 

introduktion till kvalitativa studier” om att det finns en del skillnader mellan det kvalitativa 

och det kvantitativa när det gäller analysen. Han menar att med hjälp av en kvantitativ analys 
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kan man lättare analysera med hjälp av olika diagram och statistik, vilket är svårare när det 

gäller en kvalitativ analys. Dock har den kvalitativa delen sina fördelar då man exempelvis 

kan reflektera och analysera mer kring vissa individers val och egna erfarenheter (Olsson 

2008). Den kvalitativa metoden kommer således att hjälpa oss när vi går in på fanpagesidor 

för att läsa och analysera individernas egna skildringar och blogginlägg. 

Med en textanalys kan vi på ett kvalitativt sätt närma oss medietexter (Östbye et al 2003). I 

vår kvalitativa studie avser vi att undersöka hur fanpagesidor och dess anhängare interagerar.  

Henry Jenkins hävdar i sin bok ”Fans, bloggers and gamers” att kvinnor har en tendens att 

fascineras av berättelser som koncentrerar sig på karaktärernas förhållanden och utvecklar 

dessa på ett mer realistiskt sätt. Det vill säga att man försöker tillfredsställa egna behov eller 

krav genom att skriva sina egna versioner av den ursprungliga historien (Jenkins 2006). Vi 

vill därför studera medietexterna som utspelar sig över internet då vi har upptäckt att det 

förekommer en hel del hemsidor där twilightfans har möjlighet att skriva sina egna versioner 

av berättelser och utbyta erfarenheter, som andra anhängare har möjlighet att kommentera och 

bygga vidare på. 

 

Textanalysen innefattar många olika teoritraditioner och instrument som är användbara vid en 

analys av text. Det finns inte en speciell metod som är gemensam för all medievetenskaplig 

textanalys, utan det gäller att hitta olika perspektiv, frågeställningar och begrepp som leder 

analysen in på rätt spår (Östbye et al 2003). Vårt teoretiska ramverk är primärt influerad av 

Jenkins begreppsapparat kring deltagandekultur och mediekonvergens (2006, 2009), samt ett 

medieteoretiskt perspektiv på vår tids fascination för övernaturliga världar och det 

paranormala (Hill 2010). Den kvalitativa textanalysen gör även det möjligt för oss att med 

hermeneutikens utgångspunkt, tolka texterna, då meningen i texter inte alltid är omedelbart 

tillgänglig eller entydig. Hermeneutikens synsätt innebär att man genom tolkning ska kunna 

förstå mening som texter innehar (Hartman 2004).  

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Vi kommer att studera fanpagehemsidor, vilket Ekström & Larsson (2010) menar har blivit en 

vanligare insamlingsmetod på senare tid. Vi har därför studerat sagor och blogginlägg på de 
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två websidorna www.thetwilightsaga.se/fan-fic/ där man kan läsa flera kapitel ur fanfictions, 

samt www.mylifeistwilight.com där blogginlägg publiceras under olika alias.  

 

Vi vill gå in och läsa twilightanhängarnas egna berättelser på twilightforum för att studera och 

analysera vilken betydelse Twilight har fått för fansen och hur de har tolkat berättelsen. På så 

sätt kommer vi antagligen får en överblick över varför de väljer att leva sig in och skriva sina 

egna versioner av historien.  Vi kommer på så sätt också att få reda på vad fansen lägger mest 

tyngd på i berättelserna och vad som är viktigast och skapar störst mening för dem. Detta 

inbegriper att placera berättelserna i en kontext, där sociala och kulturella aspekter spelar in, 

och där kontexten omfattar hur texten brukas och i vilka sammanhang (Östbye et al 2003). 

Detta är intressant då vi genom textanalysen vill se hur främst unga kvinnor framställer de 

olika karaktärerna. Visualiserar de en framtida partner? Vilken karaktär har de fastnat för, och 

vad fyller texten för någon funktion? Textanalysens syfte är bland annat att se hur de olika 

karaktärerna framställs, etik, moral, spänning samt fascinationen av det klassiska temat 

förbjuden kärlek. 

 

2.2 Urval 

Det är ofta omöjligt att i praktiken kunna få en full översikt och studera alla källor som finns i 

en population (Östbye et al 2003). Eftersom det finns en mängd fanpages kopplade till 

Twilight, vore det en omöjlighet för oss att med detta arbetes tidsomfång kunna studera och 

analysera alla dessa websidor. Vi tvingas därför göra ett urval. Då vi genom medietexterna 

strävar efter en förståelse för hur fanpages används och hur människor skapar mening i 

texterna, kan den kvalitativa studien med fördel användas (Trost 2007). Jämfört med en 

kvantitativ studie, undersöker man i den kvalitativa studien betydligt färre individer eller 

enheter, med avsikt att gå på djupet (Hartman 2004), i vårt fall genom textanalysen och 

meningsskapandet i denna. 

 

I den kvalitativa undersökningen vill man finna individer eller enheter som kan ge den 

information som man är ute efter och man väljer då att i förväg bedöma vilka källor som antas 

ge mest och bäst information genom ett ändamålsenligt eller strategiskt urval (Östbye 2003). 

http://www.thetwilightsaga.se/fan-fic/
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Eftersom vi vill ha information om hur medietexterna används, och hur de skapar mening, 

samt om företeelserna gällande Jenkins och Hills teori går att urskilja i medietexterna, 

kommer vi i vår kvalitativa undersökning att använda oss av ett ändamålsenligt urval. Ett 

problem med det strategiska eller ändamålsenliga urvalet är att det kan vara svårt att bedöma 

vilka källor som är mer eller mindre viktiga innan man har gått igenom ett stort material 

(Ibid). Vi har dock försökt att reducera detta problem genom att besöka många webbsidor för 

twilightfans och på så vis har vi kunnat välja ut de som följer nedan. De enheter som vi 

kommer inkludera i vår studie och analysera är dels www.mylifeistwilight.com, med tanke på 

intresset för denna fanpage, vilken har 13 443 registrerade medlemmar den 20 december 2010 

och är en uppmärksammad sida, inte bara av fans och medlemmar, utan även exempelvis av 

recensenter och författare på www.reviewsindepth.com. På hemsidan 

www.mylifeistwilight.com kan man läsa kortare inlägg om hur Twilight lever vidare i fans 

vardag. Vidare avser vi analysera www.thetwilightsaga.se/fan-fic/, som till skillnad från 

www.mylifeistwilight, innehåller längre fanfictions som fans har skrivit och där vi tror oss 

kunna finna intressanta infallsvinklar för hur fans skapar mening och tolkar Twilight. Man bör 

leta efter extrema fall i sin studie och det är nödvändigt att välja enheter med omsorg (Becker 

2008), vilket vi med ovanstående resonemang anser oss göra.  

 

Från de ovanstående webbsidorna har vi valt ut ett antal blogginlägg och fan fictions att 

analysera. Eftersom vårt källmaterial hämtas från internet, finns det väldigt mycket och 

väldigt omfattande material att tillgå, vilket gör det omöjligt att studera alla olika inlägg och 

fanfictions. Vi har därför valt ut material som vi anser bäst belyser vårt syfte och 

frågeställningar, vilket även Östbye et al (2003) menar är en del av arbetet i en kvalitativ 

textanalys. På webbsidan www.thetwilightsaga.se/fan-fic/, är fanfictions indelade i olika 

berättarkategorier. Eftersom vårt teoretiska ramverk innefattar Anette Hills resonemang kring 

paranormala eller övernaturliga medietexter, har vi valt att fokusera på fan fictions som har 

skrivits under kategorin ”Alternate Universes”. 

 

http://www.reviewsindepth.com/
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2.3 Källkritik 

Vi är medvetna om att nytt material skulle kunna tillkomma under tiden eller efter att denna 

studie genomförts eftersom information på internet är instabilt. Information och material kan 

också efter en tid avlägsnas och innehåll kan ändras utan att detta är tydligt markerat (Östbye 

et al 2003). I vår studie har vi försökt att undvika detta problem genom att i anslutning till 

analysen, eller som appendix, infoga de blogginlägg och fanfictions som är ämne för analysen 

för att läsaren skall kunna se hur texterna sett ut vid den tidpunkt då vi har hämtat dem. 

 

 

3. Teoretiskt ramverk 
 

3.1 Mediekonvergens och deltagandekultur 

Henry Jenkins har tidigare studerat fankultur kring bland annat Star Wars och hur människor 

har engagerat sig i berättelser som denna. Idag är den aktiva publiken tagen för given av alla 

som är involverade i medieindustrin, vilket inte var fallet för några decennier sedan. Jenkins 

(2006a) menar att konvergenskultur beskriver hur fans är centrala figurer i hur kulturen 

fungerar och att publiken är aktiv med hjälp av ny teknologi som gör att publiken kan 

arkivera, kommentera, uppskatta medieinnehåll och att detta kan cirkulera. Detta har också att 

göra med den deltagande kulturen, där fans är aktiva och skriver egna berättelser som alla 

med tillgång till Google kan ta del av. Konsumtion av medietexter involverar att återvinna 

textmaterial och göra detta till sitt eget. Att konsumera medietexter blir för fans gnistan till att 

själv producera, det vill säga att läsa genererar att själv skriva, vilket leder till att gränserna 

mellan produktion och konsumtion suddas ut. (Jenkins 2006a) 

 

3.2 Fandom kopplat till värderingar 

Jenkins diskuterar även hur tron på värden och värderingar i berättelser påverkar fans. Man 

skulle kunna finna värderingar i många olika texter och berättelser i vårt samhälle och 

kulturen. Det som dock är viktigt för fans är att dessa värden eller värderingar hittas i 

specifika typer av texter, vilket antyder att dessa texter är upphöjda eller speciella. Dessa 

typer av medietexter attraherar fans uppmärksamhet på ett speciellt sätt, vilket gör att tron på 
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värderingar är koncentrerat på denna skapade eller fiktiva värld. Detta kopplas också till vad 

Jenkins talar om gällande religiositet, inte religion, i anslutning till fandom, där han föreslår 

att människor söker någon form av äkthet, sammanhang och mening bortom det semiotiska 

eller symboliska. Jenkins menar att detta syns genom de frivilliga former som gör att fandom 

växer fram till väldigt sammansvetsade communities kring en specifik text. För att som 

utomstående förstå ett fans engagemang och hängivelse till en medietext och intensiteten i 

detta intresse, ska man försöka tänka på det som religiositet.  (Ibid) 

 

3.3 Fanwriting 

Det är nästan uteslutande kvinnor som ägnar sig åt fanwriting och fanreading, medan män 

ägnar sig mer åt interagerande spel och engagemang i kommittéer för att planera 

medierelaterade konferenser. En del fans dras successivt från intima interaktioner med 

personer som lever nära en mot deltagande i bredare nätverk av fans. Att vara fan inbegriper 

inte endast att vara tittare eller läsare av en medietext, utan att översätta detta tittande eller 

läsande till någon form av kulturell aktivitet, exempelvis genom att dela känslor och tankar 

gällande medietexten med vänner eller att gå med i communities med andra fans som delar 

intresset. Forskning har visat att kvinnor ägnar mer tid än män åt att rekonstruera den textuella 

världen, alltså förlora sig i medietextens värld och förstå karaktärerna. Att engagera sig i 

fanwriting och att läsa andras versioner menar Jenkins främst ger kvinnor gemensamma 

referenser genom karaktärerna i populärkulturen och främjar diskussioner av deras egna 

erfarenheter och känslor. Kvinnor är också mer villiga än män att fritt leka med innehållet i en 

berättelse och dra slutsatser gällande förhållanden mellan karaktärerna som går utöver den 

informationen som finns i texten. En medietext kan kännas meningsfull, då den kan beskrivas 

som eller referera till en känslomässig erfarenhet som har eller har fått konsekvenser för hur 

man ser på eller uppfattar världen och hur saker skall vara. (Jenkins 2006a) Vidare menar 

även Sandvoss (2005) att läsare ”normaliserar” medietexter genom att skapa 

överensstämmelse eller inre sammanhang mellan aspekter som sker i texten och egna 

erfarenheter, vilket sedan medför förväntningar på medietexten.  

 

Fanwriting kan också inkludera att man ”reparerar skadorna” som man anser att 

producenterna av medietexten skapar och producerar därför sina egna versioner. Många fans 

egna historier kan också anta formen av romantiska fantasier om karaktärerna i den medietext 

man beundrar. (Jenkins 2006a) 
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3.4 Framväxten av tron på det övernaturliga 

Enligt Hill så är det övernaturliga ett försummat område inom medie- och 

kommunikationsforskningen. Denna ignorans bidrar således till att en studie av detta ämne är 

väldigt utmanande. Detta kan man tolka på olika sätt menar Hill. Då det paranormala är ett 

försummat område kanske det finns ett fåtal bra anledningar till varför man har ignorerat det 

menar hon. Det som dock är motsägande är att det finns opinionsundersökningar som visar att 

många människor trots allt tror på någon form av övernaturlighet.  Det som tidigare var 

ovanligt blir nu istället vanligt, nu blandar man olika stildrag som exempelvis andar, 

vampyrer, änglar och utomjordingar. Det Hill menar är att man inte behöver ha en religiös tro 

längre för att i överhuvudtaget tro, samt att inställningen till det paranormala är under ständig 

förändring. (Hill 2011)  

Hill berättar om den påstådda mest udda trenden USA Today utnämnde vilket var att ”Dejta 

den döda” och tar upp exempel som True Blood vilket är en vampyrserie som visas på tv, och 

även Twilightfilmerna. Av alla de böckerna som gavs ut under 2007 så handlade 11,8% om 

paranormal romantik. Många av de amerikanska tv-showerna handlar om personer som har 

övernaturliga krafter, dessa historier har visat sig vara populära hos masspubliken. En 

betydande och symbolisk aspekt inom det paranormala är just att kunna bringa dem döda 

tillbaka till liv. (Hill 2011) Detta är något vi kan se liknelser i exempelvis vampyrberättelser 

där människor ligger inför döden och bli vampyrbitna för att sedan komma till liv igen.  

Dan Haggard har skrivit artikeln ”Twilight, The Anti-Fan, and the Culture Wars Reviews in 

Depths” där han bland annat talar om fan och anti-fans egna omskrivningar av historier som 

behandlar exempelvis Bellas och Edwards relation till varandra. Han anser att Bella mår 

dåligt av sättet Edward behandlar henne på men fortsätter trots allt att vara besatt av hans 

närvaro och går hela tiden tillbaka till honom. Haggard jämför detta med mäns våld mot 

kvinnor i hemmet, samt att kvinnor ofta dras tillbaka till män som inte är bra för dem. Om 

Bella vill bli vampyr och leva med Edward innebär även detta att hon måste ta avstånd från 

familj och vänner för att kunna vara med sitt ”älskade monster”. Detta menar Haggard är en 

typisk genreaspekt som återfinns i många andra historier, och man bör därför inte ogilla 

Twilight utan genren (Haggard 2010). Han menar även att det finns underbyggda rapporter 

som påvisar att twilightfansen har övergått i en grad av extremism som går utöver vad som 

anses acceptabelt. 
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4. Analys 
 
De blogginlägg som har valts ut kommer att infogas i anslutning till analysen för att 

underlätta för läsaren. Fanfictionshistorierna kommer att finnas som appendix längst bak i 

källförteckningen. 

 

4.1 Twilight som del i vardagen 

Enligt Jenkins (2006a) och Sandvoss (2005) söker fans sammanhang och egna erfarenheter 

jämfört med själva medietexten. I denna studie inbegriper detta att fans skulle integrera 

världen som finns i Twilight med den egna verkligheten.  

I ett inlägg skriver ett fan som följer: 

“Today I dreamt of my own version of Edward. Average height, green eyes, soft lips, and pale 

cold-skinned. Life would be so much easier if I weren't in love with him, but I can't help it. If I 

could dream, it would be about him because someday we will be together.” (mylifeistwilight, 

17 okt 2010, alias ”Bella”) 

Detta fan drömmer alltså om sin version av Edward. Hon är kär i en dröm som hon har haft 

och tror att hon någon gång kommer att träffa denna fantasiperson. Medietexter kan kännas 

meningsfulla då de exempelvis refererar till någon känslomässig erfarenhet och uppfattningen 

av hur denna känsla skall upplevas (Jenkins 2006a). I blogginlägget ovan, skapar Twilight, 

med den paranormala eller övernaturliga romansen mening för detta fan för hur kärleken ska 

vara och kännas. Att dela med sig av de känslor som detta fan uttrycker på 

www.mylifeistwilight.com, kan som Jenkins (2006a) påpekar, ge gemensamma referenser 

och öppna upp för diskussioner mellan fansen på denna webbsida gällande liknande 

erfarenheter eller känslor. Sagan om att två individer från olika världar förälskar sig, vilket i 

Twilight uttrycks genom vampyr - människa förhållandet, lever kvar hos detta fan i form av 

verklighet - dröm, då hon skriver att hon kommer möta mannen som hon träffat i sina 

drömmar, samt refererar till hennes egen version av Edward. Berättelsen blir på så vis en del 

av vad detta fan förväntar sig och hoppas på i det verkliga livet. Att till slut kunna vara 

tillsammans med något övernaturligt och förenas med något som egentligen inte kan existera 

överförs från Twilight, där Bella slutligen blir vampyr och förenas med Edward, till att 

drömpersonen blir verklig och att detta fan så småningom kommer möta fantasipersonen i sitt 
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verkliga liv. Precis som Hill (2011) tar upp gällande tron på det övernaturliga, verkar det som 

att detta fan har en form av övernaturlig tro. Även om inte drömpersonen kan räknas som 

”död”, kan man ändå dra paralleller till vad Hill benämner att ”dejta de döda” och att kunna 

bringa dessa tillbaka till liv. Tron som detta fan kan tolkas ha gällande kärleken och att senare 

i livet möta drömpersonen, kan vara en värdering som Twilight har förmedlat till detta fan. 

Twilight skulle kunna ha påverkat denna individ för hur kärleken ska vara eller upplevas och 

tron på det övernaturliga, vilket Jenkins (2006a) menar kan vara anledningar till att en 

medietext (i detta fall Twilight) har blivit betydelsefull för ett fan. 

 

Ett annat fan associerar direkt till Twilight när hon i klassrummet hör att det pratas om 

Washington, vilken är delstaten där Twilight utspelar sig. 

 

“I'm sitting in class and the teacher begins to talk about Washington I immediatly think of 

twilight. My friend beside me is tall, pale and thin with amber looking eyes! He brushed up 

against my skin freezing! I look up "I know what you are." He proceeds to go "say it say it out 

loud!" Whoa I didn’t expect that.” (mylifeistwilight, 19 aug 2010, alias ”ayla225”) 

 

Detta fan beskriver hur hon sitter bredvid en kille i sin klass som är lång och blek och har 

bärnstensfärgade ögon, vilket är kännetecken för Edward i Twilight. Vid beröring känns 

hennes klasskompis kall och hon säger då en av Bellas repliker ur Twilight, varpå hennes 

klasskompis svarar med Edwards motreplik. Detta fan använder alltså repliker ur berättelsen i 

sitt vardagliga liv och associerar människor i hennes närhet med karaktärer ur Twilight, i detta 

fall Edward.  Miljön som detta fan befinner sig i skulle kunna ha en inverkan på 

associationen, då hon befinner sig i ett klassrum, vilket även Bella och Edward gör när de 

träffas. Utifrån detta inlägg anser vi att detta fan hyser en önskan av att uppleva samma 

mystik i ett möte med en person, som berättelsen tar upp. Precis som för det första inlägget 

ovan skulle beteendet som detta fan visar upp, vara ett försök att enligt Hills (2011) 

resonemang, försöka göra en person tillgänglig eller väckt från de döda. Detta fan ser en egen 

version av Edward i sin närhet och lever sig in i berättelsen, vilket skulle kunna kopplas till 

Sandvoss (2005) där detta fan söker sammanhang mellan aspekter som sker i Twilight och 

egna upplevelser. 

 

Att inkludera eller dra paralleller till egna erfarenheter från Twilight, är något som även visas 

i nedanstående inlägg på www.mylifeistwilight.com.  
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“Today last year, some new neighbours moved into the house next to mine (which is right 

next to a forest with a river). Their surname is Hale. The father is a doctor. His son is called 

Ed. Whenever it is sunny-which is hardly ever- they always go camping. Guess what, they 

drive a silver volvo.” (mylifeistwilight.com, 19 aug 2010, alias “Neighbours2Edward”) 

 

I detta fall drar författaren bakom inlägget paralleller till sin egen verklighetsmiljö. Grannarna 

som flyttar in upplevs som mystiska, precis som familjen Cullen upplevs i 

Twilightberättelsen. Jenkins (2006b) menar att fans integrerar sitt eget verkliga och 

vardagliga liv med fantasivärlden, vilket vi kan se i ovanstående inlägg från 

www.mylifeistwilight.com. Miljön som beskrivs i inlägget, som är personens 

verklighetsmiljö, associeras med miljön som karaktärerna i Twilight lever i där både skog och 

en flod är karaktäristika. Även personer i omgivningen, i detta fall grannarna, blir ämne för att 

integrera historien i den egna verkligheten och göra kopplingar. Grannarna anses bete sig 

märkligt, precis som familjen Cullen gör i Twilight och äger även en liknande bil som 

karaktärerna i berättelsen. Inlägget skulle kunna tolkas som en spekulation i om det 

övernaturliga som sker i Twilight, även skulle kunna vara fallet i det vardagliga livet för detta 

fan och för grannarna. Fascinationen för det övernaturliga och tron på detta menar vi syns i 

detta inlägg och visar på den form av popularitet av det övernaturliga som Hill (2011) menar 

har vuxit fram. Även livsstilen som Hill tar upp gällande tron på det övernaturliga kan visas i 

detta inlägg då man kan undra om författaren av inlägget vill skapa spänning i sitt vardagsliv, 

med hjälp av tron att personerna som flyttat in bredvid, lever ett liv som liknar det 

övernaturliga som sker i Twilight. Detta skulle även kunna gälla för följande inlägg, där 

författaren skriver att hon tänker ut olika sätt att på ett klumpigt sätt skada sig för att få besöka 

Dr. Cullen, som hennes styvfar har som doktor.  

 

” Today, I was watching Iron Man at the movie theaters and my mom and step-dad were with 

me. A preview for Eclipse came up on the screen and fan girls all screamed when they saw 

Jacob and Edward, myself included. Then my step-dad Anthony said, “Hmm. I have a doctor 

with the last name of Cullen.” I about fell out of my seat and immediately thought of 22 ways 

to clumsily injure myself. Enough said. :)” (mylifeistwilight.com, 24 maj 2010, alias 

”Myself22” ) 

 

Även i detta inlägg ser vi att författaren gärna vill ha inslag från Twilight i sitt eget liv, genom 

att eventuellt kunna besöka en doktor vid namn Cullen och att göra sig illa på sätt som Bella 
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gör i berättelsen, vilka kan uppfattas som klumpiga och själv leva sig in i hur karaktären lever. 

Något som också är värt att nämna i anslutning till ovanstående inlägg är vad Jenkins (2006a) 

talar om gällande främst kvinnliga fans som rekonstruerar berättelsens värld och förlorar sig 

själv i denna och gärna vill förstå karaktärerna. Detta kan kopplas till hur detta fan skulle leva 

sig in i rollen som Bella som den klumpiga och som måste tas omhand av Dr. Cullen, vilket 

då återskapar händelser i det verkliga livet som råder i berättelsen. 

 

Vidare kan vi även se hur fans jämför egna situationer i livet med de som sker i Twilight och 

hur jobbiga dessa situationer kan upplevas. Vi menar att många eventuellt känner igen sig i 

den situation som Bella lever i gällande kärleksproblem. 

 

“Today I was Realized my friend Brian was like jacob...recently he told me that he was in 

love with me. He is tall, buff and protective. My husband reminds me of Edward he is Thin, 

pale and, older than me and overly protective. Mike is always telling me to stay away from 

Brian.” (mylifeistwilight.com, 23 maj 2010, alias ”JackielynG” ) 

 

Precis som Jenkins (2006a) menar gällande anledningar till att gå med i communities, kan det 

för detta fan vara en jobbig situation som hon befinner sig i och känner igen sig i Bellas 

situation gällande att slitas mellan kärleken Edward och vännen Jacob. Att engagera sig på 

mylifeistwilight.com kan vara ett sätt för henne att uttrycka de känslor hon har inför sin 

situation med två män som är förälskade i henne. Genom mylifeistwilight.com, kan hon även 

eventuellt ta del av andras erfarenheter i samma situation och även öppna upp för 

kommentarer från andra läsare. Twilight kan ha blivit meningsfull som medietext för detta 

fan, då egna erfarenheter och känslor kan kännas igen, vilket enligt Jenkins (2006a) har 

betydelse för hur intressant en medietext blir för en individ. 

 

 

4.2 Fanfictions och fansens egna berättelser 
 

4.2.1 Osunda relationer 

”Hide and drink” (Appendix 1) senast uppdaterad 28 augusti 2010 är skriven av en användare 

vid namn ”Savage7289”. Besöker man dennes profil kan man se att den här personen totalt 
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har skrivit sju historier och vi kan då dra slutsatsen att författaren är väldigt aktiv på 

fanpagesidan. Detta kan vi således koppla till det som Jenkins (2006a) kallar för 

deltagandekultur vilket innebär att man väljer att skriva berättelser som andra fans kan ta del 

av genom att läsa och kommentera. Är man en aktiv medlem på en fanpagesida och skriver 

egna berättelser så drar vi även den slutsatsen att man har läst andras berättelser, vilket 

Jenkins menar brukar vara en viktig aspekt då man beslutar sig för att själv börja producera 

texter. I ”Hide and drink” har Edward tillfångatagit Bella. Edward kan inte längre hålla inne 

sin onda sida utan den tar helt över vilket leder till att han biter Bella och livnär sig på hennes 

blod. Den här fanfictionstoryn berättas ur ett jagperspektiv från Edwards synvinkel. Bella 

framställs här som oskuldsfull, snäll och förstående trots att Edward inte är särskilt snäll mot 

henne. Även om Bella i vissa fall kan uppfattas som rädd för Edward så verkar hon ändå lita 

på att han inte tänker döda henne, då hon exempelvis vilar sitt huvud mot hans bröstkorg om 

nätterna medan hon sover. 

 

Denna typ av berättelse stämmer bra överrens med det Haggard (2010) argumenterar för, det 

vill säga att Bella mår dåligt av att vara med Edward, men trots allt kan hon inte lämna 

honom. I denna historieversion så är hon visserligen tillfångatagen, men på något vis verkar 

hon bygga upp en tillit till Edward och vill inte lämna honom. Haggard menar att relationen 

Bella och Edward har kan liknas vid relationer där våld i hemmen förekommer. Detta kan vi 

även se i denna berättelse då Edward vid ett tillfälle binder fast Bella för att hon inte ska fly, 

samt kontinuerligt biter henne för att livnära sig på hennes blod. 

 

”Beyond Time” (Appendix 2) skapades av användaren ”TKegl” och uppdaterades senast den 

27 november 2010 .I den här berättelseversionen får vi följa Bella när hon efter mystiska 

omständigheter åker tillbaks i tiden till år 1918. Bella hamnar i Chicago vilket är staden där 

Edward ursprungligen kommer ifrån och även omvandlades till en vampyr. Skillnaden är 

dock att Edward och Bella känner varandra i nutid, men när Bella befinner sig i den 

tillbakaspolade tiden så är Bella inte igenkänd av Edward. En annan viktig aspekt i denna 

kontext är att Edward inte är vampyr då, utan han är en vanlig människa.  

 

Ett sätt för skribenten att ändra om det som vi tolkar personen möjligen är missnöjd med är 

sättet Bella och Edwards tidpunkt att träffas på. Vi gör ett antagande att fanfictionförfattaren 

även här är en kvinna, då denna besatthet inom Twilight troligen är vanligast bland kvinnor. 

Skribenten väljer att ändra tidpunkten då Bella och Edward träffas, vilket leder till att Bella nu 
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istället har övertaget. I den originalberättelsen så har Edward ett övertag då han är mycket 

äldre, har mer erfarenheter samt vetskapen om att han är en vampyr ger honom andra fördelar 

som att läsa tankar, extrem styrka och snabbhet. I den korrekta berättelsen vill Edward hela 

tiden skydda Bella. I den omskrivna versionen skriven av ”TKegl” tolkar vi det som att Bella 

istället försöker rädda Edward från att bli vampyr och att hon nu har ett övertag då hon vet 

vad som ska ske i framtiden. En möjlighet finns att författaren själv kan ha befunnit sig i en 

situation där hon känner att hon själv har varit kontrollerad och istället hade velat ha 

kontrollen själv. Deltagandet i communities kan hjälpa personer genom olika slags händelser 

som förekommit i deras liv vilket skulle kunna ses i samband med ”TKegl”s version av 

berättelsen (Jenkins 2006b) . 

 

4.2.2 Sexuella fantasier 

Användaren ”TKegl” som är författaren till ”Beyond Time” har sammanlagt skrivit 12 

fanfictionshistorier på hemsidan thetwilightsaga.se och är en synnerligen aktiv användare och 

skribent gällande fanfictions. Haggard (2010) nämner en viss form av extremism som börjar 

uppstå kring Twilightfans, och med tanke på antalet fanfictions den här användaren har skrivit 

så tolkar vi det som att personen ifråga möjligen tillhör de mer extrema fansen, med tanke på 

kvantiteten av författade historier.  

 

En av anledningarna till att man skriver fanfcitions har att göra att man vill ”reparera 

skadorna” det vill säga att man ändrar historien och utvecklar händelseförloppet så som man 

själv önskar att det hade sett ut (Jenkins 2006a). I ”Beyond Time” kan vi se exempel på detta 

då det förekommer en del sexscener likt den tidigare berättelsen ”Hide and drink” där sexuella 

scener också äger rum. De sexuella scenerna som utspelar sig i fanfictions är mer vanligt 

bland kvinnliga fans. Kvinnliga fanns vill ofta dela med sig av sina känslor och egna 

erfarenheter och har således en tendens att mer frekvent leva ut sina fantasier kreativt genom 

exempelvis skrivande (Jenkins 2006a). Genom att koppla ihop Dan Haggard och Henry 

Jenkins teorier skulle man möjligen kunna tolka detta som att författaren inkluderar egna 

erfarenheter, men formulerar berättelsen så att den passar in i den övernaturliga miljön.  
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4.2.3 Ombytta roller 

I ”Dark Side of the Moon” (Appendix 3), skriven av ”blondie AKA robin” senast uppdaterad 

26 februari 2010 får läsaren uppleva Twilightseriens andra bok, ”New Moon”, ur ett nytt 

perspektiv. Detta fan har valt att beskriva händelserna i boken utifrån Edwards perspektiv i 

motsats till Meyers version där händelseförloppet istället beskrivs ur Bellas synvinkel. 

”blondie AKA robin” har sammanlagt skrivit 15 fan fictions. Inledningsvis finns följande 

kommentar till texten:”Edward finally is speaking to me again... and what a story he has to 

tell! I hope you enjoy this first chapter of New Moon from Edward's POV - one bright, even 

funny spot in a very emotional story.” 

Som tidigare nämnt kan ett av syftena bakom fanwriting vara att få utlopp för en önskan att 

berätta en befintlig historia på ett annat sätt än författaren, i det här fallet Meyers, alternativt 

finns en önskan att berätta historien ur en ny synvinkel (Jenkins 2006a). Författaren till ”Dark 

Side of the Moon” påpekar inledningsvis att läsaren i samband med att denne tar del av 

berättelsen får en större förståelse för Edwards tankar och upplevelser i ”New Moon”. 

Författaren menar att Edward känt mer sorg över förlusten av Bella än vad som 

i originalhistorien beskrivits och framgått. I och med ”blondie AKA robins” författande av 

historien kan vi förmoda att denne önskat se mer av Edwards perspektiv och synsätt i ”New 

Moon”. 

4.2.4 Kärlek mot alla odds 

Bakom fanfictionberättelsen ”Seducing Ms Swan” (Appendix 4) står användaren ”DQRC”, 

författare till sammanlagt sex olika fanfictions. ”Seducing Ms Swan” uppdaterades senast den 

7 december 2010. Berättelsen utspelar sig sex år efter det att Edward lämnat Bella i Forks, 

Washington (detta enligt Stephenie Meyers ursprungliga historia) och Bella har efter examen 

och lärarutbildning flyttat till New York där hon nu arbetar som lärare. Trots att tiden gått 

och att hon gör sitt bästa för att glömma Edward, drömmer Bella om honom på nätterna och 

påminns dagligen om deras tid tillsammans. Historien tar sin början vid en ny terminsstart och 

Bella får reda på att en ny elev ska börja i hennes klass, denne visar sig snart vara Edward. I 

och med att vampyrer inte åldras är Edward och hans familj tvungna att flytta till nya orter 

varefter åren går för att undvika att övriga invånare ska fatta misstankar kring deras 

oföränderliga utseenden. Detta är någonting vi känner till från originalberättelsen.  

I beskrivningen av ”Seducing Ms Swan” finns följande varning bifogad:  
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”Warning: This stories will feature references to a student/teacher relationship. Obviously, 

it’s kind of different seeing as Edward is actually 100+ years old, but if the idea bothers you, 

please don’t read.” Texten indikerar att författaren redan från början stålsätter sig och i 

förväg försvarar sig mot andra användare på forumet som eventuellt skulle ha invändningar 

mot dennes sätt att framställa karaktärerna. Detta trots att samtliga fanfictions på 

thetwilightsaga.se är både fantasifulla och ofta går långt bortom Meyers originalberättelse. 

Denna inställning kan dock antas vara inte utan grund och man kan misstänka att en mängd 

åsikter om vad man bland författarna ”får” göra med karaktärerna florerar på forumet.  

Som tidigare nämnt beskriver både Jenkins (2006a) och Sandvoss (2005) hur fans söker 

sammanhang mellan egna erfarenheter och medietexten. När dessa producerar egna texter får 

de möjlighet att fritt applicera egna erfarenheter, upplevelser och fantasier i berättelser med 

utgångspunkt i redan existerande mallar. I ”Seducing Ms Swan” behandlas ett klassiskt tema 

där två älskande efter lång tid, då hoppet för återförening egentligen är ute, möts igen, dåliga 

odds till trots. Drömmen om att åter få se någon man tidigare älskat och förlorat är med stor 

säkerhet väl utbredd och baserat på Jenkins och Sandvoss ståndpunkter finner vi det inte 

osannolikt att författaren själv upplevt och fantiserar om någonting liknande. I likhet med den 

ursprungliga Twilightberättelsen där det övergripande temat ”kärlek mot alla odds” tar stor 

plats behandlar även ”Dark Side of the Moon” till stor del samma tema. Förutom 

grundproblematiken, det faktum att Edward är vampyr och Bella mänsklig, har Edwards 

syster Alice (som har gåvan att se in i framtiden) i ”New Moon” förutsett Bella vara död. 

Kärleken mellan en vampyr och en död människa blir således inte mindre komplicerad, 

snarare förutsättningslös. Trots dessa till synes omöjliga förutsättningar lyckas kärleken bestå, 

mot alla odds. 

 

4.3 Twilightfans och deltagandekultur 

Genom att ha studerat både blogginlägg och fanfictions kan vi se att Twilight förekommer på 

flera olika medieplattformar, vilket är ett kännetecken för deltagandekultur (Jenkins 2006a). 

För både blogginlägg och fanfictions återvinns det ursprungliga materialet och den 

ursprungliga historien av fans på dessa communities genom att de antingen jämför sin egen 

vardag och eget liv, med de händelser och livssituationer som sker i Twilight, vilket främst 

sker i blogginläggen. Personer i fans närhet, miljöer, och materiella ting, kopplas samman 
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med karaktärerna i Twilight, vilket skulle kunna tolkas som en önskan eller längtan att själv få 

uppleva något av det som sker i berättelsen eller vara en del av denna. Genom att skriva egna 

inlägg gällande Twilight och erfarenheter kopplade till historien, kan fans kommentera och 

diskutera detta. Materialet kan också snabbt spridas och cirkulera bland en oerhörd mängd 

personer.  

 

Gällande fanfictions gör vi analysen att dessa mer är en önskan om vad man själv skulle vilja 

att berättelsen innehöll. Detta kan ses som ett sätt att reparera den skada som man anser att 

den ursprungliga författaren har missat och gör därför egna versioner. En annan anledning till 

att det finns så mycket fanfictions om Twilight kan vara den växande fascinationen för 

övernaturliga varelser som Hill (2011) beskriver. Livssituationerna för karaktärerna berör 

fansen, som kan känna igen sig i deras situationer, men samtidigt är det något spännande och 

unikt med karaktärerna. Något vi tidigare har varit inne på är vikten av egna erfarenheter eller 

känslor kopplade till karaktärernas liv, vilket vi tror är av stor betydelse för varför det finns så 

många fanfictions som handlar om Twilight. Vidare ser vi även att fictionhistorierna 

involverar romantiska fantasier med karaktärerna, vilket är ett vanligt förekommande gällande 

en medietext som man beundrar (Jenkins 2006a). Precis som Jenkins (2006b) exempel på 

Harry Potter, innehåller de fanfictions som vi studerat, förutsättningar och karaktärer som den 

ursprungliga författaren har skapat. Det skulle även kunna vara så att fansen infogar miljöer 

som mer liknar egna verkliga miljöer eller platser som de tidigare har vistats på. En annan 

vinkel vi tidigare nämnt är att egna problem eller erfarenheter infogas i fanfictions 

(exempelvis att själv ha upplevt ett destruktivt förhållande, kan visas i en av de fanfictions 

som vi har studerat). 

 

 

5. Slutdiskussion 

Genom att ha studerat olika medietexter på internet har vi skapat oss en uppfattning om 

fansens engagemang i Twilight, som i vissa fall kan uppfattas som en extrem besatthet vilket 

även Haggard (2010) menar. Vidare påpekar han även att detta är något unikt för just 

Twilightkulturen då man inte har kunnat skönja så tydlig hängivelse för andra liknande 

medietexter tidigare. Vi menar att fansen vill uttrycka sina egna versioner och fantasier kring 

den ursprungliga twilighthistorien som författaren inte har involverat från början. Historier 
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skapas idag av twilightfans världen över. Publiken har gett sig in i författarskapet för att 

kunna påverka varandra samt händelseförloppet i historierna vilket har bidragit till att en egen 

fankultur har utvecklats över internet. Man utgår ifrån originalberättelsen, men lägger sedan 

till egna scener som man tycker borde ha varit med från början eller justerar någon scen för 

att rätta till ett missnöje med originalet. 

 

Återkommande teman i fanfictions kring Twilight är vad vi kallar ” osunda relationer”, där 

någon av parterna utnyttjar den andra på något vis eller visar någon form av kontrollbehov, 

vilket kan uppfattas som destruktiva förhållanden då karaktärerna inte klarar sig utan varandra 

men även har vissa svårigheter att leva tillsammans. Något som vi inte räknade med då vi 

började studera fanfictionberättelserna var att så mycket fokus låg på den sexuella relationen 

mellan Bella och Edward. Dock tror vi att detta kan bero på den sexuella spänning som hela 

tiden byggs upp i ursprungshistorien men aldrig riktigt utspelar sig särskilt detaljerat. Vi tror 

att anhängarna känner en viss frustration och väljer därför själva att konstruera och leva ut de 

fantasier som de hoppades skulle utspela sig i den ursprungliga historien. Till detta kan även 

tilläggas att fansen önskar uppleva berättelsen ur olika karaktärers perspektiv (”Ombytta 

roller”) och inte bara Bellas och rättar till denna ”miss” genom att skriva egna berättelser ur 

exempelvis Edwards perspektiv. Fansen fascineras även av karaktärernas enorma kärlek till 

varandra, ”kärlek mot alla odds”, där kärleken mellan två individer kan övervinna allt, till och 

med döden, vilket fansen utvecklar i sina egna versioner utifrån ursprungsberättelsen. 

 
I samtliga fanfictions som vi har analyserat finns inslag av paranormala element, något som 

idag är mer accepterat och vardagligt än någonsin tidigare (Hill 2011). Det faktum att 

vampyren Edward är tillsammans med människan Bella är ingenting som direkt uppfattas som 

olämpligt i sak, det är snarare praktikaliteter som anses vara det som står i vägen för deras 

kärlek.  Hill menar vidare att trenden med just vampyrserier, med teman som ”att dejta de 

döda” och att bringa de döda tillbaka till livet blivit stark under de senaste åren. Detta syns 

dels i responsen på de filmer, böcker och serier som producerats och dels på vilket sätt 

deltagarna i mediepubliken själva producerar berättelser som dessa. Det övernaturliga är 

nuförtiden vardagligt och erkänt inom populärkulturen. Ett exempel på detta är Halloween 

som breder ut sig mer och mer, och även här finns det opinionsundersökningar som säger att 
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50 % av människorna i länder där Halloween firas har en övernaturlig tro. Tron på det 

övernaturliga kan därför sägas mer och mer bli en del av människors liv och ritualer. Inom 

populärkulturen skulle man därför kunna säga att tron på det övernaturliga börjar bli en slags 

livsstil. 

Vidare kan man koppla ovanstående till fansen som väljer att skriva blogginlägg om 

händelser som har skett i verkligheten som de genast associerar till Twilight. Tron på det 

övernaturliga vilket Hill (2011) talar om kan tänkas ha inverkan på detta, då det inte längre är 

genant eller obekvämt att tro på det övernaturliga. Många av twilightanhängarna som skrivit 

blogginläggen kopplar personer i sin närhet och händelser till twilightberättelsen.  Detta kan 

vara ett försök till att skapa spänning i vardagen och fascination för det övernaturliga där 

twilightstoryn har fungerat som inspirationskälla till ett mer händelserikt liv.  ”Vanliga” 

människor kan i detta fall således inneha övernaturliga egenskaper enligt fansens fantasier.  

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur Stephanie Meyers bakgrund 

som mormon har påverkat händelseförloppet i ursprungshistorien, likt vad vi har gjort för att 

tolka fansens eventuella tidigare erfarenheter och känslor. Ett annat alternativ skulle kunna 

vara att ta kontakt med extrema fans och göra kvalitativa intervjuer med dem för att få en 

ännu djupare förståelse för fascinationen av Twilight. 
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Appendix 1 
 

Twilightsaga 1: Hide and drink  

http://www.fanfiction.net/s/5722450/1/Hide_and_Drink. 

Senast uppdaterad 2010-08-28, Hämtad 2010-12-15 

 

Appendix 2 
 
Twilightsaga 2: Beyond Time  

http://www.fanfiction.net/s/5755522/1/Beyond_Time.  

Senast uppdaterad 2010-11-27, Hämtad 2010-12-16 

 
 

Appendix 3 
Twilightsaga 3: Dark Side of the Moon 

http://www.fanfiction.net/s/4273193/1/Dark_Side_of_the_Moon. 

Senast uppdaterad 2010-02-26, Hämtad 2010-12-17 

Appendix 4 
Twilightsaga 4: Seducing Ms Swan 

http://www.fanfiction.net/s/4425217/1/Seducing_Ms_Swan. 

Senast uppdaterad 2010-12-07, Hämtad 2010-12-17 
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