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Abstract
Slash fiction was once a marginalized genre, but with the coming of Internet it is now growing

larger; one example of this is the expanding popularity of the Harry Potter fandom. With the

rising popularity comes a flourishing discussion on the subject, often leading to interesting and

inventive ideas from the slash community.

Our interest in the phenomenon of slash fiction, in which existing fictional male characters (e.g.

Harry Potter and Draco Malfoy) are paired together in a romantic (often sexual) way, derives

from observing the reactions to this genre. While writing our essay on non-slash fan fiction we

found several online discussions on who writes slash and why they write it. We found ourselves

fascinated by the interesting topics and the great popularity of the genre. Our goal with this

bachelor thesis is to examine if the previous research, which has mostly been conducted in the

Anglo-Saxon speech area (USA, United Kingdom and Canada), can be applied to Swedish

readers and writers of slash.

After giving an outline of the field of research, we will conduct a study in three parts.

Part one is a quantitative study concerned with the age and gender of Swedish writers and readers

of slash fiction and part two is a qualitative study of spontaneous online conversations on slash.

We also sent a questionnaire to Swedish users at Fanfiction.net, and in part three we will look into

and analyze the answers we got.
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Inledning
I vår uppsats tänker vi undersöka vad svenska läsare och skribenter finner så intressant med

slash. Vi valde att skriva om detta då vi, när vi inför vår B-uppsats (Olsen & Persson, 2011)

undersökte fenomenet fanfiction, så ofta stötte på information och kommentarer om slash. Då

homosexualitet ännu är lite kontroversiellt i publicerad litteratur ville vi lära oss mer om varför

slash, som innebär att fans skriver fanfiction där karaktärer av manligt kön interagerar

homosexuellt, är en så populär fanfiction-genre.

I Sverige har Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström skrivit ett bra översiktsverk om

fanfiction med titeln Författande fans (Olin-Scheller & Wikström, 2010), men den är ganska

tunn och ger bara en introduktion till fanfiction utan att fördjupa sig inom något särskilt

område. Därtill bedriver Malin Isaksson och Maria Lindgren Leavenworth forskning på

femslash. Detta innebär att nästan all forskning som gjorts på slash kommer från det

anglosaxiska språkområdet (USA, Storbritannien och Canada) och att det finns en lucka. Vi

förstår att vi inte ensamma kan fylla den luckan på den här nivån, men kanske kan vår uppsats

vara en språngbräda till fortsatta, djupare undersökningar.

Efter att vi redogjort för syfte, frågeställningar, teori och metod inleds uppsatsen med att vi ger

en generell introduktion till fanfiction. Därefter redogör vi mer specifikt för fenomenet slash

innan vi går in på vår forskningsöversikt, varpå följer vår egen undersökning av slash i Sverige.

Till sist kommer vi att säga något om hur fortsatt forskning på området kan bedrivas. Vår

undersökning är indelad i tre delar: en kvantitativ, med fokus på kön och ålder, och två

kvalitativa, med fokus på spontana diskussioner kring slash respektive intervjuer med svenskar

som läser och skriver slash.

Att fråga människor om deras slashkonsumtion kan innebära att läsare och skribenter som

tidigare inte haft några särskilda tankar eller analyser kring sitt skrivande ”tvingas” att aktivt

tänka på och analysera det, vilket kanske ger andra svar än vad en tyst observation hade gett.

Vi ansåg dock att det var tvunget att ta den risken för att få till stånd en undersökning men är

medvetna om att det kan påverka resultatet. Dock tror vi oss ha minimerat den risken genom att

även undersöka mer eller mindre spontana diskussioner som har uppstått på diskussionsforum

och i anslutning till den artikel om slash som Dagens Nyheter publicerade i sin nätupplaga i

mitten av 2009.
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Ur förlagsperspektiv är ämnet intressant därför att fanfiction och slash är något som vissa

författare och sannolikt de flesta förläggare någon gång kommer att möta och behöva ta

ställning till. Vi tror att attityden till fanfiction och slash, och de val man gör och de

möjligheter man ser i kontakten med dessa uttryck, kommer att påverkas av den kunskap och

medvetenhet som finns kring dem.

Syfte
Det primära syftet med vår uppsats är undersöka slash av svenska skribenter för att ta reda på

vem det är som skriver, varför de skriver och vilka föreställningar och konventioner som finns

kring slash. Detta innebär att vi är mer intresserade av de samtal som sker kring slash snarare

än de faktiska berättelserna. För att ha något att jämföra med och ta avstamp i kommer vi även

att göra en forskningsöversikt där vi försöker ge en samlad bild av forskningen om slash. En

sådan är även intressant att göra eftersom den mesta forskningen är fokuserad på det

anglosaxiska språkområdet och vi fokuserar på det svenska; vilka likheter och skillnader finns?

Frågeställningar
Den frågeställning vi primärt har ställt oss är:

 Hur applicerbar är den forskning som gjorts inom det anglosaxiska språkområdet på

svenska konsumenter och skribenter av slash?

Emellertid kommer vi även att svara på följande sekundära frågor i vår uppsats:

 Finns det olika kategorier/genrer av slash?

 Vilka föreställningar och konventioner finns om och kring slash?

 Vem läser och skriver slash?

 Varför läser och skriver man slash?

Vi vill även försöka hitta något om, och översiktligt redogöra för, vad författarna har för

föreställningar och åsikter om och kring slash och relatera genren till den tidigare forskningen

som finns kring hur homosexualitet gestaltas inom skönlitteraturen.

Teori
Receptionsforskning är ett enormt forskningsfält och i denna undersökning har vi funnit tre
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teoretiska inriktningar som är applicerbara på vårt område. Den första teorin behandlar hur och

var tolkningen av en text uppstår. Teorin kan delas upp två läger: textuell realism och läsarens

idealism. Det förra innebär att en text är meningsfull av sig själv och att dess tolkning bara ska

upptäckas och inte skapas; läsaren är passiv och textens betydelse objektiv. Det senare innebär

att det i stället är texten som är passiv och därför måste tolkas av en aktiv läsare som skapar

dess mening. (Mailloux, 1989, s. 5-6; Allington, 2007, s. 45).

Den andra teorin som även den hör hemma i receptionsforskningen är den om kulturellt

motstånd och gör gällande att läsaren ses som en aktiv deltagare snarare än en passiv

mottagare. När texten motstås fylls den med läsarens egna svar och tolkningar för att passa in i

läsarens egen verklighet och skapa en helhet tillsammans med den ursprungliga texten.

(Jenkins, Green & Jenkins, 2006, s. 60; Jenkins & Campbell, 2006, s. 111).

Den tredje teorin står Frederik Dhaenens, Sofie Van Bauwel och Daniel Biltereyst för. De är

film- och medieforskare och argumenterar för att queerteori måste inkluderas i publik- och

receptionsstudier och konstaterar att filmvetare med queerfokus inte verkar intressera sig för

slash. Dessa två utgångspunkter möts i en teori om queerläsning som behandlar hur texter läses

och omtolkas för att placeras utanför den heteronormativa kontext som de ofta befinner sig i på

samma sätt som queerteoretiker applicerar kritiska synsätt på kön, sexualitet och hierarki.

(Hayward, 2000, s. 309, refererad i Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst, 2008, s. 336;

Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst, 2008, s. 335-336, 338). Queerläsning i praktiken innebär

att läsaren angriper texten från en annan synvinkel och letar efter andra teman än de som

explicit finns där. Grundtanken i såväl queerläsning som queerteori är en resistans mot binärt

tänkande och fasta definitioner. (Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst, 2008, s. 335-338).

Slutligen anför Catherine Tosenberger en slash-specifik jämlikhetsteori. Catherine bedriver

forskning på barn- och ungdomslitteratur; hennes doktorsavhandling handlade om Harry

Potter-fanfiction och hon har därefter publicerat flera artiklar som undersöker detta ämne från

olika perspektiv. Hennes teori innebär en föreställning om att slash skrivs som ett sätt att

utforska en sann jämlikhet, befriad från det maktförhållande som antas vara ständigt

närvarande i heterosexuella relationer. För att nå denna jämlikhet är utgångspunkten ibland ett

konfliktfyllt eller ojämlikt förhållande: enemyslash (pairing av två fiender) och powerslash

(pairing av två, i makthänseende, ojämlika karaktärer) där det underförstådda motivet är att de

måste övervinna sina olikheter och konflikter och nå jämlikhet, om än bara för en stund.
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(Tosenberger, 2008b, s. 189, 191, 193).

Metod
Genom att göra en forskningsöversikt vill vi med utgångspunkt från våra frågeställningar

försöka sammanfatta den forskning som hittills gjorts på området. Denna forskning hittade vi

genom att använda universitetets bibliotekskatalog och artikeldatabas och där använda

sökbegrepp som ”slash” och ”fan fiction”. Vi vill här understryka att det finns mer forskning på

ämnet än den vi lutar oss mot, men möjligheterna att få tillgång till den är begränsad. Vi är

dock säkra på att den forskning vi valt är relevant och representativ för fältet i stort.

För att hitta material till vår undersökning sökte vi oss till Fefo och Mugglarportalen som är

mötesplatser för fans av Harry Potter, samt att vi använde oss av Google för att finna

diskussioner på andra platser.

Vår egen undersökning är uppdelad i tre delar, en kvantitativ och två kvalitativa. För vår

kvantitativa del, där vi vill se om det finns några trender i termer om kön och ålder på svenskar

som läser, skriver och diskuterar slash, använde vi oss av det internationella fanfiction-arkivet

Fanfiction.net. Anledningen till valet av just detta arkiv är att det är ett stort och välkänt arkiv,

varför det var rimligt att anta att vi där skulle få tag på ett större antal individer än vad som

skulle vara möjligt på en mindre mötesplats. Vi tog även kontakt med några av dessa användare

och ställde några frågor (se Bilaga I) och i undersökningens tredje del analyserar vi deras svar.

I och med att vi ställer frågor om slash ”tvingar” vi i en viss mån de vi tar kontakt med att

tänka på och försöka analysera sina svar, vilket kan leda till tillrättalagda svar, så för att

minimera den risken tittar vi i del två närmare på spontana diskussioner om slash i ett

kommentarsfält på DN.se och på de nätbaserade mötesplatserna/forumen Mugglarportalen,

FFS, Fefo och Skaparforum.

Avgränsning
Genom att avgränsa oss till Harry Potter-universumet får vi, på grund av dess popularitet, ett

stort men ändå hanterbart antal användare att undersöka.

Trots att betydelsen av femslash (pairings mellan karaktärer av kvinnligt kön) inte ska

underskattas kommer vi inte att behandla denna genre alls. Dels för att vår uppsats uttryckligen

handlar om slash, alltså pairings mellan karaktärer av manligt kön, dels för att det redan finns

svensk forskning på denna genre.
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Presentation av tidigare forskning
Trots att fanfiction ännu är relativt okänd för många så finns det redan en del forskning inom

ämnet. Med enstaka undantag har denna forskning bedrivits i det anglosaxiska språkområdet.

Nedan presenterar vi ett urval av den forskning vi använder oss av.

I Sverige är Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström kända för sin forskning om fanfiction.

Olin-Scheller har ett doktorat inom litteraturvetenskap och pedagogiskt arbete, medan Patrik

Wikström har ett doktorat i medie- och kommunikationsvetenskap. Deras forskning har bland

annat resulterat i en gemensam bok: Författande fans (2010). Boken ger en generell bild av

fanfiction i Sverige. Detta verk använder vi både i vår forskningsöversikt och i vår diskussion

där vi jämför våra resultat med den tidigare forskningen.

Inom det anglosaxiska språkområdet har ett flertal forskare inom olika discipliner studerat

såväl fanfiction som slash och publicerat artiklar och andra verk på ämnet.

Ett viktigt verk som ger en mer övergripande allmän förklaring av genren fanfiction är

författaren Sheenagh Pughs bok The Democratic Genre: Fan Fiction in a Literary Context

(2005). Trots att den är generell så har den ändå ett antal intressanta förklaringar till varför

slash är så populärt.

Det finns flera olika forskare som skriver om slash eller ämnen som anknyter till detta ämne.

En av dem är forskaren Daniel Allington. I forskningsartikeln ”’How Come Most People Don’t

See It?’: Slashing the Lord of the Rings” (2007) för han ett intressant teoretiskt och analytiskt

resonemang kring hur och varför fans skriver slash.

En annan forskare som har skrivit intressanta och tankeväckande artiklar är Catherine

Tosenberger. Hon har en doktorsexamen i barnlitteratur och har baserat mycket av sitt arbete på

Harry Potter. Vi har använt två av hennes texter i vår uppsats. Den ena är ”’Oh my God, the

Fanfiction!’ Dumbledore’s Outing and the Online Harry Potter Fandom” (2008a) där hon

analyserar konsekvenserna av J.K. Rowlings tillkännagivande att Dumledore de facto är gay.

Den andra är ”Homosexuality at the Online Hogwarts: Harry Potter Slash Fanfiction” (2008b)

som handlar om homosexualitet i litteratur för unga vuxna och om betydelsen av fan fiction

med fokus på Harry Potter-universumet.
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Medie- och komunikationsforskarna Frederik Dhaenens, Sofie Van Bauwel och Daniel

Biltereyst har författat artikeln ”Slashing the Fiction of Queer Theory: Slash Fiction, Queer

Reading, and Transgressing the Boundaries of Screen Studies, Representations, and

Audiences” (2008) i vilken de ingående resonerar kring ett queerteoretiskt perspektiv på

filmvetenskap och knyter det till fanfiction och slash.

Mark McLelland är sociolog och kulturhistoriker och har bedrivit en stor del av sin forskning

på olika aspekter av det japanska samhället och japansk kultur. I ”Why are Japanese Girls’

Comics Full of Boys Bonking?” (2006) för ett intressant resonemang kring kvinnors

konsumtion av slash som vi använder oss av i vår uppsats.

Presentation av vårt undersökningsmaterial
Till vår egen undersökning har vi använt oss av flera olika slags internetsidor, men vi har även

haft e-postkontakt med användare på Fanfiction.net. De internetsidor vi har använt oss av är

Fanfiction.net, DN.se, Mugglarportalen.se, FFS.egensajt.se, Fefo.se och Skaparforum.se.

Fanfiction.net är en paraplysida där användare själva publicerar sina berättelser inom alla

tänkbara universum. På sidan finns även en enkel forumfunktion, men då den är stor och det är

svårt att få en uppfattning om användarnas nationalitet har vi valt att inte titta närmare på den.

Vi använder i stället sidans sökfunktion för att hitta slash på svenska och på så sätt hitta

diskussioner och användare att titta närmare på. Som vi nämnt tidigare kommer vi inte att titta

närmare på berättelsernas innehåll eftersom det inte är vad vi undersöker i vår uppsats. Ett

problem som finns med att undersöka internetprofiler på detta vis är att den som skapat en

profil kan ha angett ”falsk” information. Vi väljer dock att bortse från detta eftersom vi anser

att det är viktigare att veta vilket kön en användare identifierar sig med, snarare än det juridiskt

tilldelade. Vår tanke är alltså att det sannolikt finns en anledning till att falsk information anges

(om så har gjorts): Internets betydelse som verktyg för att, relativt anonymt, utforska, forma

och experimentera med den egna identiteten ska inte underskattas. Utöver att studera

medlemmarnas profiler valde vi även att skicka e-post till dem som angivit en e-postadress i

vilket vi ställde några frågor om slash (se Bilaga I).

På nätupplagan av Dagens Nyheter, DN.se, fann vi en artikel som handlade om slash: ”I

rymden kan ingen se dig hångla”. (Leopold, 2009). Artikeln i sig var av mindre intresse för oss;

eftersom vi vill undersöka attityder kring slash valde vi att fokusera på det tillhörande
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kommentarsfältet i stället.

På sidorna Mugglarportalen.se och Fefo.se letade vi i de tillhörande diskussionsforumen för att

försöka hitta samtal kring slash, dock med magert resultat. Vi väljer dock att ändå ta med dessa

sidor i vår undersökning, eftersom även ett icke-resultat är ett resultat. På Mugglarportalen lade

vi även in en egen tråd med frågor om slash (se Bilaga I), som vi emellertid inte fick någon

respons på. Skaparforum.se är även det ett forum och här fann vi tråden Fanfiction – fantasilöst

eller kreativitetsbefrämjande? (”Zinnith”, 2005), vilken på namnet kan förstås vara en tråd som

fokuserar på att diskutera fanfiction mer allmänt. På forumet FFS hittade vi tråden Straight

eller Slash? (”SapphireAngelsDevil”, 2009) i vilken användare, främst sådana som inte verkar

vara insatta i ämnet, diskuterar slash.

Begreppsapparat
Väldigt många begrepp med anknytning till slash är på engelska. Vi har försvenskat dem där

det har varit möjligt att göra så utan att förvanska dem och där det inte varit möjligt har vi

använt de engelska begreppen.

För att undvika begreppsförvirring kommer ordet ”författare” endast att användas för och om

författare av kanon, det vill säga de narrativ som fanfiction bygger på. De som skriver

fanfiction kommer vi att omtala som ”skribenter”.

I uppsatsen använder vi ”kanon” och ”narrativ” omväxlande, men inte synonymt. Begreppet

”kanon” använder vi i sammanhang som är specifika för fanfiction; ”narrativ” använder vi i

sammanhang som mer allmänt behandlar hur sådana konsumeras och tolkas. I vår B-uppsats

problematiserade vi kanonbegreppet eftersom vi uppmärksammade att det kunde förväxlas med

det desto vanligare bruket av begreppet i religiösa sammanhang. Vi konstaterade att ”kanon” är

ett vedertaget begrepp i det här sammanhanget, samt att vårt bruk av det har stöd i SAOL där

det förklaras som ”rättesnöre” och ”fastställd norm”, alltså förklaringar som ligger helt i linje

med begreppets användning inom fanfiction. Ordet har sitt ursprung i latin och grekiska där det

betyder ”måttstock” och ”förebild” och i svenska språket användes det redan på 1650-talet med

denna betydelse i ett icke-religiöst sammanhang. Avslutningsvis kom vi fram till att ”kanon”

genom sin betydelse gör anspråk på att vara något större än ett ”narrativ”, eftersom ”narrativ”,

till skillnad från ”kanon”, inte säger något om hur texten är avsedd att betraktas och användas.

(Olsen & Persson, 2011, s. 4, 18-19; Svenska Akademien, 1935 samt 2006, s. 417, refererad i
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Olsen & Persson, 2011, s. 18-19).

Att slasha är att konsumera slash, men kan också innebära att man placerar en karaktär i en

homosexuell kontext; att skriva slash. En slashare är någon som konsumerar och/eller skriver

slash. Att något är slashigt innebär att det innehåller teman som kan tolkas som homosexuella

eller rentav är öppet homoerotiska. (Allington, 2007, s. 44).

I Japan är det vanligt att skribenter och amatörtecknare skapar sina egna karaktärer. Denna

genre, i vilken karaktärerna så att säga är homosexuella från början, heter YAOI, vilket utläses

Yama nashi, ochi nashi, imi nashi (”ingen höjdpunkt, ingen poäng, ingen mening”) eller ibland

Yamete, oshiri ga itai! (”Sluta, det gör ont i min stjärt!”), och är den japanska motsvarigheten

till PWP (Porn Without Plot; detta begrepp redogör vi för under rubriken En introduktion till

fanfiction. YAOI är en bred genre som rymmer allt från romantiskt kelande till sex rakt på sak

och i Japan är det är en helt accepterad företeelse; YAOI-tidningar står i samma tidningshylla

som annan manga riktad till flickor (som även läses av vuxna kvinnor) och ibland händer det

även att YAOI-serier dyker upp i mer konventionella mangatidningar. (McLelland, 2006, s. 3,

5). Detta begrepp redogör vi för här eftersom termen YAOI dyker upp i de diskussioner vi

undersökt.

Varför skriver vi ”hen”?
”Hen” är ett könsneutralt pronomen som används när könet är okänt eller oviktigt

(objektsform: henom). Med vetskapen att de flesta som skriver och läser slash är av kvinnligt

kön (tidigare forskning visar på att så är fallet) är det lätt att fastna i den heteronormativa fällan

och göra antagandet att en användare som skriver och/eller diskuterar slash är av kvinnligt kön,

trots att användaren inte explicit har angett sin könstillhörighet. Därför har vi, i ett försök att

slå hål på våra egna förutfattade meningar och se utanför den heteronormativa boxen, i

möjligaste mån försökt undvika att omtala de användare vi skriver om i termer om kön om

könet inte framgår av det material vi har tillgång till (till exempel användarprofiler på forum).

Eftersom vi är måna om att värna anonymiteten hos de som har svarat på våra frågor eller

diskuterat slash på forum som inte är tillgängliga utan inloggning, är ”hen” även ett sätt för oss

att skydda deras identitet.

I vår undersökning träffade vi på användare som inte kunde eller ville definiera sig som vare

sig man eller kvinna och de omtalar vi som intergender. Att vara intergender innebär att man
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definierar sin könstillhörighet som varande både man och kvinna, mellan man och kvinna eller

helt utanför man/kvinna-grupperingarna. Intergender en könsidentitet som inte ska förväxlas

med intersexualitet (medicinsk diagnos som ges vid födseln eller strax därefter när det

biologiska könet inte kan fastställas), transsexualitet (innebär att personen identifierar sig med

och vill byta till ett annat kön än det medfödda biologiska) eller transvestitism (att helt eller

delvis och relativt ofta använda könsuttryck som tillhör det motsatta könet).

En introduktion till fanfiction
Med kanon som utgångspunkt skapar fans nya berättelser för att till exempel undersöka sådant

som inte tas upp i kanon eller betrakta en händelse från en annan karaktärs perspektiv. Den

kultur som omger en kanon kallas för fandom eller universum och kan utöver fanfiction även

bestå av bildkonst, filmer gjorda av fans och andra fanworks. I skapandet av fanfiction (och

andra fanworks) finns inget vinstsyfte och i regel existerar denna kultur oberoende av

upphovsrättsinnehavarnas åsikt om saken men det är heller aldrig en fråga om konkurrens eller

plagiat utan snarare den självständiga vidareutveckling av ett ursprungsnarrativ som människor

i alla tider har ägnat sig åt, ett uttryck för fansen att vilja hålla liv i de berättelser de älskar.

(Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 7-8, 84; Pugh, 2005, s. 26, 33, 47, 219-220). Fanfiction i

sin nuvarande form anses ha sitt ursprung i 1960-talets Star Trek-fandom, men begreppet kan

spåras ännu längre tillbaka i tiden, till förra seklets början, där det förekom i tidskrifter om

science fiction. (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 8-9; Pugh, 2005, s. 5).

Att föra vidare och utveckla andras berättelser är dock ett bruk som sannolikt är lika gammalt

som det talade språket. En del berättelser, till exempel Illiaden och Odysséen, överlevde så

länge att de kunde skrivas ned. Flera andra har säkert försvunnit på vägen. Många av dessa, nu

nedtecknade, berättelser är uppbyggda på samma sätt som modern fanfiction: karaktärer och

händelser har lagts till i den ursprungliga berättelsen – inte för att förändra, utan för att

vidareutveckla. (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 8). Robin Hoods Marion är exempel på en

karaktär som inte har funnits med från början utan i stället har skapats på vägen från myt till

nedskriven berättelse. (Pugh, 2005, s. 9-10).

Under antiken var efterbildning något påbjudet: genom imiatio, där förlagan var utförd av en

stor skald eller konstnär, skulle färdigheterna övas upp och den egna stilen hittas så att eleven

så småningom kunde stå på egna ben och till och med bli bättre än sin förlaga. De kunskaper

som förvärvats skulle senare appliceras på nya situationer och sammanhang. (Olin-Scheller &
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Wikström, 2005, s. 35-36; Eriksson, 2002, refererad i Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 35;

Kindeberg & Sigrell, 2008, s. 7, refererad i Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 35;

Quintilianus/Ellenberger, 2002, refererad i Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 35). Tyvärr kom

denna aktiva efterbildning att förväxlas med mer passiv efterapning och plagiering, varför

skolungdomar i dag förväntas utveckla sina helt egna unika färdigheter och stilar – men utan

förebilder. (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 35).

Med imitatio som grund skapades progymnasmata, en metod för retorikinlärning, som

skrivandet, läsandet och kommenterandet av fanfiction kan ses som en modern tillämpning av,

och skapandet av fanworks är också en viktig informell lärandemiljö. (Olin-Scheller &

Wikström, 2010, s. 34-36, 40; Eriksson, 2002, refererad i Olin-Scheller & Wikström, 2010, s.

40; Hansson, 2003, refererad i Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 40). En viktig del av denna

lärandemiljö är de samtal som förs mellan fans och de diskussioner som äger rum i anslutning

till deras berättelser, genom vilka berättandet utvecklas och fansen möter överenskommelser

om språkbruk och innehåll; de bildar en tolkningsgemenskap, ett ramverk som avgör vad som

är acceptabelt och trovärdigt och vad som inte är det. Detta ramverk är dynamiskt och befinner

sig under ständig omförhandling och revidering i de diskussioner och processer som är en del

av den. (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 20-24).

Oberoende av sådana tolkningsgemenskaper finns det dock ett antal regler, i varje fall i teorin,

som anses vara mer eller mindre allmängiltiga. Den första regeln är att alla berättelser ska

inledas med ett sidhuvud där viktiga upplysningar om berättelsen ska uppges, till exempel

genre, längd i ord och kapitel, gradering, vilka karaktärer berättelsen handlar om, om innehållet

kan uppfattas som stötande och vem som är kanonförfattare. (Hellekson & Busse, 2006, s. 10).

Den viktigaste regeln är förbudet mot att förvanska kanon, vilket innebär att tidslinje,

perspektiv, situation och handling får ändras men läsaren måste kunna känna igen miljön och

karaktärerna. (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 22; Pugh, 2005, s. 93-94). Karaktärerna eller

miljöerna får dock ändras under förutsättning att det tydligt framgår genom att berättelsen

märks i sidhuvudet med Out of Character (OOC) respektive Alternate Universe (AU), där

det förra innebär att karaktären har förändrats och det senare att miljön inte stämmer överens

med kanon. (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 22). Det är i det närmaste ett tabu att ta livet

av karaktärer, men om detta ändå sker måste det påvisas i sidhuvudet. (Pugh, 2005, s. 65).

Original Characters (OC) finns i många olika varianter, till exempel Author Character som

är baserad på skribenten, men dessa är aldrig helt okontroversiella och en del arkiv och
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mötesplatser tillåter inte OC över huvud taget. Anledningen till detta är att en OC ofta riskerar

att bli en så kallad Mary Sue: ett platt och idealiserat självporträtt av skribenten som i regel

blir sådant därför att skapande och utveckling av karaktärer blir skribenten övermäktigt. (Olin-

Scheller & Wikström, 2010, s. 39, 86-87; Pugh, 2005, s. 85-86).

Tidigare har det även ansetts vara mindre bra att skriva i första person då det kräver att

skribenten är väl inläst på kanon och har kontroll på sitt berättande, men den regeln är inte

längre lika stark på grund av ökat självförtroende och större vilja att experimentera hos

skribenterna. (Pugh, 2005, s. 71, 134).

I praktiken saknas regler. Vissa mötesplatser på internet är sannolikt modererade, liksom en del

forum på internet är modererade, men andra, till exempel Fanfiction.net, är bara renodlade

arkiv där mängden fanfiction omöjliggör en sådan kontroll. Där förlitar sig i stället

administratören på att deltagarna påkallar uppmärksamhet när de upptäcker något som är

stötande. (Olsen & Persson, 2011, s. 20).

Fanfiction kan, liksom all annan litteratur, delas in i genrer. En mycket känd och omtalad sådan

är slash, där skribenten gör pairings av manliga karaktärer, det vill säga ett romantiskt eller

sexuellt förhållande mellan två karaktärer av manligt kön (den lesbiska motsvarigheten heter

femslash). Pairings kan även göras mellan karaktärer av manligt och kvinnligt kön och då

hamnar berättelsen i stället i genren het (=heterosexual). (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s.

86-87; Pugh, 2005, s. 91). Dessa berättelser går att skriva på lite olika sätt: Hurt/comfort

innebär att en stark och hård karaktär hamnar i en situation som är smärtsam och problematisk

och sedan blir omhändertagen och tröstad. Dark är en berättelse med sorg och ångest som

tema. Fluff betyder att berättelsen är mjuk, fluffig, varm och rosaskimrande. De två senare går

att kombinera med hurt/comfort. PWP utläses i regel som Porn Without Plot; korta

karaktärsinteraktioner, gärna med sexuell laddning men utan någon särskild handling. (Olin-

Scheller & Wikström, 2010, s. 87-88; Pugh, 2005, s. 20, 76-77, 90-91, 94-95).

Fenomenet slash
Slash-begreppet har sitt ursprung i den fandom som fanns kring Star Trek. Med ett snedstreck

(”slash”) visade skribenten att berättelsen innehöll en pairing av två karaktärer av samma kön,

oftast kapten Kirk och dr Spock – alltså Kirk/Spock. (Allington, 2007, s. 44; McLelland, 2006,

s. 1; Pugh, 2005, s. 91; Tosenberger, 2008b, s. 186). Berättelser med heterosexuella teman
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försågs då endast med upplysningen ”adult”. Snedstrecket har dock på senare tid kommit att

användas för alla pairings, oavsett sexuell läggning, för att tala om vilka karaktärer berättelsen

handlar om, men termen ”slash” syftar fortfarande bara på berättelser med pairings av

karaktärer av manligt kön. (Pugh, 2005, s. 91; Tosenberger, 2008b, s. 186). Heterosexuella

berättelser kallas i dag för ”het” i stället för ”adult” för att inte de inte ska förväxlas med slash.

Detta beror på att båda kan innehålla teman som är att anse som ”adult”. (Pugh, 2005, s. 91).

På 1960-talet publicerades fanfiction i inofficiella fanzines som skapades, producerades och

distribuerades av och mellan fansen själva. Slash ansågs kontroversiellt varför spridningen

begränsades till vuxna människor, det vill säga endast den med rätt kontakter för att få tillgång

till sådant material och ekonomiskt utrymme för att köpa fanzines och delta i konvent.

(Tosenberger, 2008b, s. 185, 188). Det var först 1978 som det första fanzinet som var helt

dedikerat till slash – med det passande namnet Thrust – gavs ut. (Pugh, 2005, s. 91). Även

slash-skribenter råkade ut för flaskhalsar i form av fanzine-redaktörers resurser och åsikter, än

mer så om skribenten producerade material med impopulära teman eller pairings. Dock så

försvann behovet av mellanhänder när internet infördes och detta lede till att tillgängligheten

ökade.

I det här sammanhanget är Harry Potter särskilt intressant eftersom serien, som dessutom är

ämnad för yngre läsare, sammanföll med allmänhetens tillgång till internet, vilket innebar att

ungdomar kunde läsa – och själva producera – berättelser som befinner sig utanför de

föreställningar och konventioner som finns kring ungdomslitteratur och då särskilt kring

sexualitet. Deltagarna i denna fandom har aldrig upplevt fanzinekulturen med sina flaskhalsar

utan har i samråd kunnat utveckla normer och konventioner i den gruppering där de verkar.

(Tosenberger, 2008b, s. 188-190).

Ovan redogjorde vi för några av de genrer som fanfiction, inte bara slash, kan delas in i. Men

slash har även en helt egen subgenre: mpreg handlar om män som blir gravida. Denna genre är

dock lite kontroversiell, eftersom den innebär ett visst förvanskande av karaktären. (Pugh,

2005, s. 101-102).

Det råder delade meningar kring omfattningen av slash. Sheenagh Pugh menar att slash bara är

en liten del av ett stort fanfictionuniversum (Pugh, 2005, s. 91) medan Catherine Tosenberger

(2008b, s. 186) vill påskina att slash är en av de mest populära genrerna i Harry Potter-
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universumet. Vår forskningsöversikt och undersökning visar att ingen av dem egentligen har

fel. När slash ännu var något som skrevs och delades analogt i fanzines som fansen själva satte

samman utgjorde slash endast en liten del av fandomen, ett hörn som dessutom inte var

tillgängligt för vem som helst, men i och med internet har slash blivit betydligt mer tillgängligt

och mer populärt.

Olika sorters slash
I slashens barndom ansågs kapten Kirk och dr Spock vara ett sant par, One True Pairing

(OTP). Att en sådan fanns berodde till stor del på att fankulturen var så liten och kontrollerad.

Internets intåg i kombination med Harry Potter-böckernas oerhörda popularitet och den stora

mängden karaktärer har gjort fandomen väldigt stor och väldigt fragmenterad, full av mindre

grupperingar där alla intressen ryms. Detta innebär även att föreställningarna om ”sanna par”

har försvunnit, eller i alla fall förpassats till ett konservativt hörn av fandomen, eftersom alla

karaktärer kan slashas och blir slashade. (Tosenberger, 2008b, s. 191). En konsekvens av detta

är att föreställningen om ”den sanna jämlikheten” sätts ur spel och nya subgrupper av slash

växer fram:

1. Buddyslash: Pairing av goda vänner eller samarbetspartners, till exempel kapten Kirk

och dr Spock. Tidigare den helt dominerande typen av slash.

2. Enemyslash: Pairing av två karaktärer som egentligen är ovänner eller rentav fiender,

till exempel Harry Potter och Draco Malfoy.

3. Powerslash: Pairing av karaktärer som per definition är ojämlika på grund av det

inbyggda maktförhållande som föreligger, till exempel Harry Potter och Severus Snape

som ju är lärare och elev. (Sudis, 2007; Tosenberger, 2008b, s. 191).

För att återknyta till jämlikhetsteorin kan powerslash förstås som ett sätt att utforska hur

karaktärer som har ett ojämlikt maktförhållande och där detta maktförhållande är konstruerat

snarare än av naturen inbyggt, såsom ett heterosexuellt förhållande kan anses vara, kan

överbrygga detta, i alla fall under den lilla stund som krävs för att ha sex. I alla händelser

omkullkastar enemy- och powerslash de tidigare föreställningarna om slash som ett sätt att

utforska en sann jämlikhet genom buddyslash. (Tosenberger, 2008b, s. 191-193).

I enemyslash blir hatet bränslet för de sexuella känslorna mellan fienderna och aggressionen en

metafor för åtrå. I buddyslash är det i stället huvudkaraktärens bearbetning av den egna
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homofobin eller rädslan för kompanjonens och omgivningens reaktioner på de sexuella

känslorna som skapar den spänning som driver berättelsen framåt. Jämlikhetsteorin är

applicerbar på båda dessa kategorier, men powerslash utgör, enligt Catherine Tosenberger, ett

problem eftersom det är en ”direkt motsägelse av jämlikhetsteorins förutsättningar”.

(Tosenberger, 2008b, s. 192-193; citat s. 193, vår översättning). Vi förstår hennes invändning.

Buddyslash och enemyslash involverar karaktärer som i termer om social status är jämlikar. I

powerslash kan den sexuella spänningen uppstå och späs på av karaktärernas olika status, men

trots att karaktärerna har samma kön kan jämlikhet aldrig uppnås, just på grund av att

skillnaderna i status per definition är ojämlik. Liksom maktspel är en ofta förekommande

ingrediens i erotik med heterosexuella teman, är det rimligt att anta att sådana även

förekommer i slash.

Catherine Tosenberger konstaterar dock att homofobi inte längre behöver vara en ingrediens i

slash alls. Som en anledning till detta anför hon en allt större acceptans för homosexualitet. I

tidig slash, som ju i regel var buddyslash med vuxna karaktärer, gjordes ofta en åtskillnad

mellan verklig homosexualitet och den manliga kärlek karaktärerna upplevde, ofta för första

gången. (Tosenberger, 2008b, s. 194). Dessa berättelser skulle alltså inte ses som berättelser om

homosexualitet utan snarare som föreställningar eller berättelser om heterosexuella män som

älskar varandra och råkar vilja utforska den kärleken genom att ha sex. (McLelland, 2006, s. 5;

Tosenberger, 2008b, s. 194). Dessa heterosexuella karaktärer av manligt kön paras ihop och har

sex för de kvinnliga skribenternas och konsumenternas eget höga nöjes skull, vilket inte ska

ses, som ibland sker, som en attack på, kritik mot eller trivialisering av homosexualitet

eftersom karaktärerna inte är homosexuella utan kan snarare betraktas som en sexuell fantasi

för kvinnor som närmast motsvaras av ”lesbiska” tjejer i den pornografi som marknadsförs till

män. (McLelland, 2006, s. 1, 5). Detta lite djupare perspektiv på manlig vänskap och kärlek är

dock ovanligt i Harry Potter-slash. Givet åldrarna på karaktärerna och den miljö de befinner

sig i är det rimligt att anta att de sexuella erfarenheter de skaffar sig är de första oavsett om

erfarenheten är homo- eller heterosexuell, samt att de befinner sig i en ålder då det är vanligt att

experimentera med och utveckla den egna identiteten och sexualiteten. Brittiska internatskolor

är heller inte, för författare, en okänd arena för erotiska äventyr. En annan skillnad mellan tidig

slash och den mer sentida Harry Potter-slashen är det underförstådda livskamratskap som ofta

föreligger i den tidiga slashen. Harry Potter kan slashas så också, men i regel skrivs snarare

den mer sentida slashen som pornografiska inhopp utan någon egentlig handling eller

anknytning till kanons tidslinje, det vill säga PWP. (Tosenberger, 2008b, s. 194).
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Forskningsöversikt
Föreställningar kring slash
Det råder i vissa kretsar av fans (och akademiker inom forskningsområdet) en föreställning om

att begreppet slash endast ska användas för pairings som är icke-kanoniska, alltså att en sådan

pairing ska sakna stöd i kanon. Catherine Tosenberger anser dock att en sådan föreställning är

problematisk av tre skäl:

1. Motsvarande begränsning saknas för fanfiction med heterosexuella pairings, som ju

kan ses som den binära motsvarigheten till slash. Het som denna motsvarighet kallas,

anges som het oavsett om den pairing som görs är kanonisk (har stöd i

ursprungsverket) eller inte.

2. Det saknas språkliga begrepp för att särskilja kanoniska och icke-kanoniska pairings

mellan karaktärer av samma kön.

3. Vad som är kanon och vad som inte är det, är inte alltid tydligt. Bortom det som

presenteras i texten finns tolkningar som varierar från person till person och som

debatteras hett mellan fans.

Ett exempel på konflikten kring vad som är kanon och inte kanon anför Tosenberger exemplet

med Albus Dumbledore och Gellert Grindelwald, som var barndomsvänner men som senare

blev fiender. Många pairings med dessa karaktärer baseras på att skribenten tolkar relationen

som kanonisk, trots att den inte finns uttalad i texten. (Tosenberger, 2008b, s. 186-187). Dessa

skribenter har sedermera fått stöd av författaren, J.K. Rowling, som bekräftade Dumbledores

homosexualitet och hans kärlek till Grindelwald tre månader efter att den sista boken om Harry

Potter, Harry Potter och dödsrelikerna, släppts. (Tosenberger, 2008a, s. 200; Tosenberger,

2008b, s. 187; Ahearn, 2007).

Dock uppstod efter Rowlings avslöjande en debatt om huruvida Dumbledores homosexualitet

och hans kärlek till Grindelwald är att anse som kanonisk: Räcker ett avslöjande från

författaren efter att boken getts ut för att något ska ”bli kanon” eller måste fakta finnas svart på

vitt i böckerna för att det ska gillas? Och är det kanon om det finns tillräckligt med information

för att läsaren ska kunna tolka in att det förhåller sig på ett visst sätt? En del fans blev till och

med riktigt uppretade och menade att J.K. Rowling genom sitt uttalande tog ifrån dem

möjligheten att låta fantasin ta vid där kanon slutat. (Tosenberger, 2008a, s. 201; Tosenberger,
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2008b, s. 196).

Vem läser och skriver slash?
Catherine Tosenberger uppmärksammar att en stor del av forskningen om och kring slash

daterar till tiden före internet och att den pekar mot att slash skrivs av kvinnor (2008b, s. 189)

men även senare tids forskning pekar åt samma håll. (Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst,

2008, s. 342; McLelland, 2006, s. 1; Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 55). Tosenberger

säger inget explicit om dessa kvinnliga skribenters sexuella läggning (2008b, s. 189), men

Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst (2008, s. 342), McLelland (2006, s. 1) och Olin-Scheller

& Wikström (2010, s. 55) menar att de är heterosexuella. Daniel Allington (2007, s. 43-44)

menar dock att föreställningen om slash som en kultur dominerad av heterosexuella kvinnor

motsägs av en liten men ”signifikant minoritet av slashläsare och -skribenter som identifierar

sig själva som lesbiska eller bisexuella”. (Allington, 2007, s. 43-44; citat, s. 44, vår

översättning).

En konsekvens av den tidigare forskningen var att förekomsten av slash omkullkastade

föreställningen om att kvinnor endast är intresserade av romantiska berättelser med

heterosexuella teman. En annan konsekvens var att stereotypen av ett fan som en gråtmild

tonårig flicka eller vuxen men omogen hemmaboende man luckrades upp. Helt plötsligt

upptäcktes dessa starka och självständiga vuxna kvinnor som inte passivt bara konsumerade

media, utan även aktivt bearbetade den – genom att skriva slash. (Tosenberger, 2008b, s. 189).

Varför läser och skriver man slash?
Ofta anklagas slashare för att förvanska eller feltolka kanon, eller i bästa fall för att vara

motsträviga; att de motstår texten. (Tosenberger, 2008a, s. 202). Kulturellt motstånd, ett

begrepp som lanserades i början av 1990-talet (Allington, 2007, s. 44), innebär att

konsumenten vägrar vara en passiv mottagare och vägrar matas med färdiga tolkningar. När de

motstår texten, när de är motsträviga, tar de en aktiv roll och söker egna svar på luckor i

narrativet eller omformar texten så att den svarar på den verklighet de befinner sig i.

Tillsammans med det ursprungliga narrativet skapas en helhet. (Jenkins, Green & Jenkins,

2006, s. 60; Jenkins & Campbell, 2006, s. 111).

Relationen mellan meddelande, mottagare och mening har rönt mycket uppmärksamhet inom

en mängd akademiska forskningsområden. Inom denna del av receptionsforskningen finns ett

forskningsområde vars fokus är hur och var tolkningen av en text äger rum och detta har
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kommit att koka ner till två läger: textuell realism och läsarens idealism. Anhängarna av den

textuella realismen menar att textens mening och betydelse är objektiv och existerar av sig

själv, oberoende av den passiva läsarens eventuella tolkning; textens mening skapas inte av

läsaren – den upptäcks – och den sanna tolkningen är den som stämmer överens med de fakta

som kan utläsas av texten. De som hellre lutar sig mot läsarens idealism menar att texten är

passiv och att dess betydelse och tolkning är beroende av den aktiva och dominanta läsaren; att

mening inte är något som är av texten givet utan något som hittas och skapas av läsaren.

(Allington, 2007, s. 45; Mailloux, 1989, s. 5-6). En naturlig följdfråga är alltså om slashare, när

de motstår texten, hittar (textuell realism) homosexuella teman och homoerotiska betydelser i

kanon eller om de skapar (läsarens idealism) dessa på egen hand.

Daniel Allington menar dock att detta är fel sätt att undersöka slash. Rätt sätt, menar han, är att

undersöka hur föreställningar om och kring kanon och mottagare används av verkliga

mottagare i textdiskursen, alltså vad mottagaren kommunicerar och uttrycker om och kring

narrativ som konsumerats. Vad som händer före denna kommunikation är mindre intressant än

vad det (retoriska) resultatet är – det är kommunikationen som är viktig. (Allington, 2007, s.

45-46). Som stöd för sin tes anför han en diskussion mellan ett antal slashare som diskuterar

Härskarringen-filmerna i allmänhet och en scen i Sagan om konungens återkomst (Aragorns

kröning) i synnerhet. (Allington, 2007, s. 50-58). Han kommer till slutsatsen att

spekulationerna, sökandet efter dolda betydelser och diskussionerna däromkring är en viktig

del av slashskapandet – de hade aldrig ägt rum om Aragorn och Legolas hade porträtterats som

öppet homosexuella för då hade de inte varit lika intressanta att slasha. (Allington, 2007, s. 58).

Allingtons fynd styrks, i alla fall till viss del, av att sökningar på Fanfiction.net visar att

kanoniska pairings, till exempel Harry Potter och Ginny Weasley (som så småningom gifter sig

med varandra), resulterar i betydligt färre berättelser än pairings mellan till exempel Harry

Potter och Draco Malfoy.

Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst refererar till Janet Staigers summering av den dittills

gjorda forskningen kring slash i vilken hon har identifierat fyra anledningar till att skriva slash:

1. Kanon saknar en karaktär av kvinnligt kön som är trovärdig och som genom sin

existens möjliggör en identifikation med karaktärerna av manligt kön.

2. Sökandet efter jämlikhet.

3. Som ett sätt att utveckla karaktärer av manligt kön som på grund av den maskulina
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könsrollen är emotionellt underutvecklade. I slash får de leva upp och tillåts undersöka

och leva ut sina känslor.

4. Slash skrivs som ett sätt att kritisera den traditionella maskulina könsrollen. (Staiger,

2005, s. 103-104, refererad i Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst, 2008, s. 343).

Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst emotsäger inte dessa fynd, men förvånas av att

queerläsning inte har uppmärksammats, det vill säga att narrativet läses och dekonstrueras för

att hitta teman som befinner sig utanför det heteronormativa ramverket och att slash kan

skrivas för att hitta och utforska dessa teman. (Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst, 2008, s.

343). Olin-Scheller & Wikström vidrör ämnet queerläsning: ”I slash utforskas känslor som till

stor del är oartikulerade eller bara antyds i ursprungsverket.” (Olin-Scheller & Wikström, 2010,

citat s. 55). Det råder i övrigt konsensus mellan Olin-Scheller & Wikström (2010, s. 55-56) och

Staiger (2005) på samtliga punkter, medan Tosenberger väljer att fokusera mest på

jämlikhetsaspekten, alltså punkt två, även om också hon vidrör queerläsning: ”Det är inte

förvånande att vetenskapen presenterar slash som en potentiell arena för kvinnor att göra

motstånd mot den patriarkala, heteronormativa kulturens dominans.” (Tosenberger, 2008b, citat

s. 189, vår översättning). I en annan artikel går hon dock rakt på sak: ”Slashfans håller alltid

ögonen öppna efter spår av homoeroticism [i källtexten] som kan spinnas vidare på till en

berättelse.” (Tosenberger, 2008a, citat s. 200, vår översättning). Denna heteronormativa kultur

ger sig till känna genom att karaktärer per automatik antas vara heterosexuella och att andra

sexuella läggningar än heterosexualitet explicit måste påtalas i texten. (Tosenberger, 2008a, s.

202).

Sheenagh Pugh fokuserar på punkt ett och tre, men uppmärksammar att fans, från början och i

de fandoms som omgav tv-serier, försökte skapa egna karaktärer av kvinnligt kön att arbeta

med. Dessa har ju, som vi nämnde i introduktionen, en tendens att bli så kallade Mary Sues,

vilket så småningom ledde till en revolt mot användandet av egna karaktärer. När de inte längre

var önskvärda övergick fansen till att skriva slash i stället. Skribenternas mål var att göra

karaktärerna mer intressanta genom att göra dem mer sårbara och öppna för sina känslor. Enligt

denna synvinkel vill vissa göra gällande att slash uppstod från hurt/comfort- eller ångestgenren

snarare än den skapades från en sexuell utgångspunkt. Detta kan vara en orsak till att kanon

med starka kvinnliga karaktärer slashades. (Pugh, 2005, s. 93-94)
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Vad tycker författarna?
Att J.K. Rowling aktivt visat sitt stöd för fans som skriver fanfiction (Waters, 2004) och hennes

uttalande om Dumbledores sexuella läggning tolkas av en del som en eftergift till fansen, av

andra som ett sätt att försöka kontrollera hur hennes böcker ska tolkas. Rowling själv menar

dock att hennes avslöjande inte alls är en efterhandskonstruktion utan att Dumbledores

homosexualitet och kärlek till Grindelwald i allra högsta grad är närvarande i texten, men att

den kanske kan tolkas som vänskap av yngre läsare och vuxna som saknar det som kallas

queerkänslighet, alltså öga för att se förbi heteronormativitet och upptäcka queerteman i texter;

”queerglasögon”. (Tosenberger, 2008a, s. 201-202). Hon säger sig ha vetat från början att

Dumbledore var homosexuell. (Ahearn, 2007). Hennes kritiker menar att hon är naiv och ägnar

sig åt bögassimilering (”gay assimilation” är ett begrepp myntat av Cart & Jenkins, 2006,

refererad i Tosenberger, 2008a, s. 202), det vill säga att hon i en missriktad och överdrivet

liberal välvilja i sin berättelse infogar en karaktär som av en händelse råkar vara homosexuell,

utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser detta skulle ha om berättelsen inte hade varit fiktiv.

(Tosenberger, 2008a, s. 202). I verkligheten är det så att män som arbetar i förskola och skola

ofta ses med en viss skepsis och ibland misstänks ha dunkla motiv (Cox, 2008; Edling, 1998)

och ännu värre blir det för den som dessutom är homosexuell (Covarrubias, 2004; Fjelkner &

Almgren, 2009); Dumbledore har rentav pekats ut som pedofil: ”Slutligen uppstår de

uppenbara frågorna om varför en homosexuell man söker anställning som lärare bland barn i

skolåldern och tillbringar hela sitt vuxna liv där. Medan endast detta inte bevisar faktum så är

sådana livsval vanliga bland många homosexuella pedofiler.” (Ralph, 2007, citat, vår

översättning).

Bögassimilering var vanligt i ungdomslitteratur för 20-30 år sedan, men Rowling hanterar även

sin enda homosexuella karaktär på andra sätt som är karaktäristiska för homosexuella

karaktärer: Dumbledore är död och innan han dog levde han ensam och i celibat. (Tosenberger,

2008a, s. 202; Cart, 1996, s. 225-226, refererad i Tosenberger, 2008a, s. 203; Cart & Jenkins,

2006, s. 22-23, refererad i Tosenberger, 2008a, s. 203).

Medan det finns författare som inte har något emot slash eller åtminstone generella

fanfictionberättelser så existerar emellertid de som är helt emot fanfiction över huvud taget –

särskilt slash. Ett exempel på en sådan författare är Anne Rice. Hon anser att hennes karaktärer

tillhör bara henne och att bara hon har rätten att kontrollera, ändra och utveckla sina karaktärer.

Rice använder sig av argumentet att det inte är det kommersiella som spelar någon roll för
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henne utan det är den emotionella aspekten som hon tänker på. Det är hennes karaktärer, varför

skulle någon annan då ha rätt att använda dem? (Rice, odaterat). Men man kan då ställa sig

frågan om detta är rättvist mot fansen? Fanfiction-skribenter tjänar ju inte något på det de gör

och de visar egentligen bara sin uppskattning för originalet, eller ser en större möjlighet i

berättelsen. Diskussioner kring vem som ”äger” karaktärerna dök inte upp i ljuset förrän de

första lagarna om äganderätt infördes på 1600-talet men diskussionerna har försvårats med

internets framväxt och via detta explosionen av fanfiction. Idag får författare som är emot

fanfiction jobba hårt för att hålla sina karaktärer och berättelser borta från fanfictionarkiv på

nätet och särskilt inom slashgenren. (Pugh, 2005, s. 15-16).

Vår undersökning av svenska läsare och skribenter
Som presenterat i inledningen kommer vår egen undersökning delas upp i tre delar. Den första

delen är en kvantitativ undersökning där vi tittar på ålder och kön hos svenskar som läser och

skriver slash på en stor, internationell mötesplats för fanfiction: Fanfiction.net. En del av

informationen till denna undersökning har vi fått reda på i kontakt med personer där, men det

mesta har vi lyckats utläsa av användarnas profiler på Fanfiction.net. Vi har inte tagit hänsyn

till sådan information som funnits tillgänglig på andra sidor som länkats från profilerna på

Fanfiction.net, till exempel Facebook-profiler eller bloggar, eftersom studien i alla fall till viss

del behandlar vilken sorts information användare delger om sig själva på just Fanfiction.net.

Undersökningens andra del utgörs av observationer av spontana diskussioner kring slash på

forum och i diskussionsfältet till en tidningsartikel. I den sista delen har vi ställt frågor till

användare på Fanfiction.net som vi tittar närmare på.

På Fanfiction.net är profilerna öppna vilket innebär att de går att titta på utan att vara inloggad,

men eftersom vi i e-postkontakt lovat total anonymitet kommer vi i den mån vi alls nämner

namn använda fingerade sådana, även för de användare vi inte har tagit kontakt med. Detta för

att minska risken för att enskilda personer identifieras.

Del ett: kvantitativ undersökning
För en detaljerad genomgång av hur Fanfiction.net är uppbyggd och hur arkivet fungerar

hänvisar vi till vår B-uppsats (Olsen & Persson, 2011, s. 11-14).

Från förstasidan på Fanfiction.net klickade vi in oss på ”Books” i den översta menyn och sedan

”Harry Potter”. Överst på sidan för Harry Potter-berättelserna finns en sökfunktion i vilken vi

matade in följande kriterier:
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 Sort: Publish date

 Genre: Romance

 Rated: M

 Language: Swedish

 Length: All

 Character A: All

 Character B: All

 Status: All

 World: All

Vår avsikt med denna sökning var att hitta slash på svenska att applicera våra frågeställningar

på. Den kvantitativa undersökningen av användarprofiler ägde rum under tiden 15-17 april

2011. Sökningen resulterade i 72 berättelser, från vilka vi plockade ut de skribenter, 17 stycken,

som hade skrivit berättelser där det omedelbart framgick att det var fråga om slash. I deras

profiler fanns länkar till andra berättelser de skrivit och i de kommentarsfält som tillhörde deras

slashberättelser på svenska tittade vi närmare på användarnas profiler. Inklusive skribenterna

(17 stycken) fick vi på detta sätt tillgång till totalt 122 öppna profiler (varav 105 som endast

kommenterat). Tre av profilerna var kollektiv, alltså flera personer bakom ett användarnamn,

och dessa behandlar vi som en användare. Fyra användare har medvetet angett ett diffust

åldersspann (exempel: ”någonstans mellan 10 och 75 år”) och dessa har vi inte tagit med i

beräkningen av genomsnittsålder. I en av kollektivprofilerna finns angivet ålder på samtliga

användare (olika, men närliggande, åldrar) och för att kunna behandla denna profil som en

användare har vi räknat ut medianåldern, vilket är den siffra vi använder i vår beräkning av

genomsnittsålder. Här vill vi förtydliga att vi räknar på den ålder som har angivits i profilen,

oberoende av hur många år som förflutit sedan profilen senast uppdaterades, eftersom det ger

en uppfattning om hur gamla användarna var när de var aktiva på Fanfiction.net. 30 användare

tillhandahöll en e-postadress på sin profil och till dem skickade vi den 18 april ett e-

postmeddelande med de frågor (se Bilaga I) som ligger till grund för vår kvalitativa

undersökning. I statistiken nedan har vi även inkluderat den information vi fick reda på i den

kvalitativa undersökningen, men av anonymitetsskäl anger vi inte hur stor andel av

informationen som kommer från profiler på Fanfiction.net och hur stor del som framkommit i

e-postkontakt med användare.
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Åldersskillnaden mellan den äldsta och den yngsta användaren är 19 år. Snittåldern på

användarna är 16,9 år, median och typvärde är 16 år. Detta stämmer delvis överens med vår B-

uppsats: I ett urval av 13 skribenter var åldersskillnaden mellan den äldsta och yngsta

användaren tolv år. Median och typvärde var även där 16 år. Snittålder räknade vi inte på.

(Olsen & Persson, 2011, s. 22).

38 användare har tydligt angett kön: 35 kvinnor och tre män. 17 användare (varav en

kollektivprofil) anger inte kön men presenterar sig med feminina namn och ytterligare tre

använder feminint klingande smeknamn (exempel: ”Du kan kalla mig ’Jötunn’” [fingerat

namn]); ingen presenterar sig med ett maskulint namn. Tre användare anger tydligt sådan

information som vi grupperar som ”intergender”; de kan eller vill inte erkänna sig till ett visst

kön. Detta ger att 45,08 procent av profilerna tillhör, eller rimligen kan antas tillhöra, kvinnor;

2,46 procent av profilerna tillhör män och 2,46 procent av användarna är av vad vi väljer att

kalla intergender. 50 procent av användarna har alltså inte angett någon information alls om

kön. Fem användare (4,1 procent) definierar sig som homo- eller bisexuella. Som vi tidigare

nämnt är vi medvetna om att de som har angett kön kan ha angett ”falsk” information, men

väljer att bortse från det eftersom vi anser att den egna identifikationen är viktigare.

Del två: undersökning av spontana diskussioner
För vår kvalitativa undersökning använde vi oss av Google för att hitta diskussioner om slash

och mötesplatser där sådana kunde äga rum, samt att vi besökte mötesplatserna Fefo.se och

Mugglarportalen.se, två mötesplatser med Harry Potter-fokus.

Dagens nyheter
I nätupplagan av Dagens Nyheter publicerades den 2 juni 2009 en artikel om slash med

rubriken ”I rymden kan ingen se dig hångla”. (Leopold, 2009). Vid tiden för vår undersökning,

den 20 april 2011, hade artikeln 26 kommentarer. Eftersom artikeln lätt kan hittas via Google

och kommentarerna ligger helt öppet omnämner vi här deltagarna med samma signaturer som

de använde där.

Signaturen Catharina uttalar sig lite nedlåtande och tycker att det där med slash är ett tecken på

att skribenterna ”har för lite att göra”. Alex gläds över artikeln och menar att slash är

”populärkultur när den är som bäst”. Signaturen Troll konstaterar att ungdomar inte längre kan

”läsa slash [och säga att de läser vanliga noveller]” och uttalar med glimten i ögat att ”föräldrar

är härmed varnade”. Efter denna lite trevande start får snart diskussionen lite mer djup, när
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signaturen Ankan delger sina teorier om varför ”man” skriver slash:

Enligt mig så är en av de stora anledningarna till att slash är så populärt att de

manliga karaktärerna vanligtvis är mer intressanta och bättre utvecklade av

författaren. Överlag finns det ofta färre kvinnliga karaktärer, och de som finns

tenderar även till att vara tråkigare, ytligare, och mer stereotypa. Ta Star Trek som

exempel. Uhura är den enda kvinnliga karaktären, bortsett från Spocks mamma (och

henne tar de livet av) som ägnas någon egentlig uppmärksamhet. Liknande

situationer finns i Sagan om Ringen och i Harry Potter. Gällande Harry Potter så

skulle jag tippa på att det mer än dubbelt så många viktiga manliga karaktärer som

kvinnliga. Grejen med ett par som Kirk och Spock är inte att de är män, utan att de är

starka karaktärer.

Serier som Buffy och Vampyrerna med starka kvinnliga karaktärer tenderar att ha en

jämnare balans mellan slash och heterosexuella par.

Denna kommentar stämmer väl överens med vad tidigare forskning har kommit fram till,

nämligen att slash skrivs i avsaknad av kvinnliga karaktärer att använda i sitt skrivande av

fanfiction. Ankan antyder även att det inte handlar så mycket om att experimentera med

homosexualitet och sex mellan män utan att slash snarare skrivs för att karaktärerna av manligt

kön är väl utvecklade, samt att fandoms med starka kvinnliga karaktärer har en ”jämnare

balans” mellan slash och het. Det skulle vara intressant att undersöka om så verkligen är fallet,

men vi konstaterar att det faller lite utanför vårt ämne. Netse är inne på samma spår som Ankan

när hen uttrycker åsikten att karaktärerna av manligt kön beskrivs mycket mer detaljerat än de

av kvinnligt kön. ”Remus/Sirius är ju nästan [k]anon” avslutar hen inom parentes. Signaturen

Susi vill dock inte alls hålla med om att slash är mindre förekommande inom fandoms med

starka karaktärer av kvinnligt kön; femslash är vanligare än vanlig slash menar hon och det är

vanligt att skribenterna är homo- eller bisexuella kvinnor. Som exempel på fandoms nämner

hon Xena och Buffy.

”I dag skrivs slash (fortfarande nästan uteslutande av straighta kvinnor)” skriver

artikelförfattaren och signaturen J håller delvis med; hen menar att långt ifrån alla är

heterosexuella eller ens bisexuella, att det finns ”många lesbiska kvinnor som skriver och läser

slash om män”. Kai menar att det är en ”missuppfattning” att det bara är kvinnor som skriver

slash och skyller detta på att tjejer som håller på med YAOI är de som syns mest. Annelie tror

att slash och Star Trek nog lockar många som är asexuella, som en motvikt till det i övrigt
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sexualiserade samhället, eftersom hjälten Spock är asexuell men för den sakens skull inte

oförmögen att ha romantiska relationer.

Bandykullan läser inte slash själv men har vänner som gör det och hen menar de inte bryr sig

om sexet i slash, eller rentav inte vill att en pairing ska resultera sex alls, eftersom det är

relationen som är intressant. Detta stämmer överens med den uppfattning vi fått av den tidigare

forskningen: slash skrivs för att karaktärer av manligt kön ska utforska sina känslor.

Kan det vara så att sexscenerna bara blir en bieffekt av karaktärernas emotionella

efterforskningar, en avslutning som skrivs bara för att få ett bra avslut på berättelsen? A ger lite

tyngd till den uppfattningen när hen påtalar att erotiken naturligtvis är viktig, men att slash

även handlar om relationer och då helst i genrerna fluff (rosafluffigt och mysigt) och angst

(mörkt och ångestfullt).

Signaturen miss maddie är glatt överraskad av att se en artikel om slash i en av Sveriges största

dagstidningar, men tycker det är synd att den inte gick mer på djupet:

Oftare är det mångsidiga berättelser där familj, relationer, sorg, kärlek, svek, komik,

ja i stort sett hela det känslomässiga spektrumet utforskas, Och sex är ofta en del av

en helhet, så som sex är en del av helheten för de flesta vuxnas liv.

Detta är även ett underbart forum för opublicerade (vissa publicerade) författare att

utvecklas. Det finns mycket dålig fan fiction där ute, av låg kvalité, men det finns

ännu mer som är bra och en del som helt enkelt är fantastiskt skrivet, med sådan

nyans och djup att man aldrig vill att de ska sluta skriva.

Tindra vidareutvecklar detta resonemang och tycker att Dagens Nyheter borde skriva mer om

de subgenrer (vårt ordval) som slash kan delas in i. Som exempel på sådana nämner hon

twincest (incestuösa relationer mellan tvillingar), Real Person Slash (RPS) och male

pregnancy (mpreg) och berättar att dessa har en tendens att dela fans i två läger.

Ai vill inte hålla med om att pairings i YAOI och slashad animé och manga alltid är jämlik

eller syftar till att en sådan pairing ska mynna ut i något jämlikt, eftersom karaktärerna ändå

tilldelas olika roller: ”uke och seme”, alltså passiv och aktiv, något som Ai tycker är fånigt. En

annan anledning till att Ai inte vill hålla med om jämlikhetsteorin är den höga frekvensen av

”skitstövlar och sexuellt våld”; hen tror alltså inte på att animé/manga slashas eller YAOI
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skrivs för att låta karaktärerna utforska några känslosamma sidor. Kristina, som gillar vanlig

slash, håller med och konstaterar att förekomsten av våld och sexistiska stereotyper sannolikt

speglar kulturen i Japan. Även detta kan sägas vara en överensstämmelse med det vi har hittat i

tidigare forskning, då McLelland (2006, s. 6) konstaterat att det japanska samhället och den

japanska kulturen ännu är ojämlik och sexistisk. Det är rimligt att göra antagandet att fiktionen

i alla fall till viss del speglar verkligheten.1

Mugglarportalen
Då Mugglarportalens sökfunktion endast fungerar för inloggade medlemmar och vissa trådar

inte verkar gå att hitta via Google kommer vi i den här delen av undersökningen inte att

använda några namn. Vi inser att det trots det inte är särskilt svårt att hitta vem som har sagt

vad, eftersom forumet är litet, men vi hänger i varje fall inte ut dem.

Vi började med att den 18 april lägga ut en tråd i deras fanfiction-forum med frågor (se Bilaga

I) för att sedan använda deras sökfunktion för att söka efter diskussioner om slash.

Sökresultaten lovade gott, men när vi tittar närmare på trådarna behandlas slash endast i

förbigående. I en tråd om favoritpar nämner de flesta heterosexuella pairings, men en och

annan homosexuell dito dyker också upp, varpå trådstartaren frågar hur det kommer sig att man

gillar slash. Endast två användare svarar. ”Varför inte?” menar den första och förklarar att hen

gillar att leka med tanken på att karaktärerna är tillsammans med andra än vad som föreskrivs i

kanon. Vi får intrycket att ”det bara sker”, liksom utan ansträngning, då användaren skriver att

hen ”alltid gjort [så]”. Trådstartaren svarar att hen inte har intresset själv, att det inte känns rätt.

Den andra som svarar vet inte varför hen gillar slash, men hen tycker att het är så ”originellt”

(vi antar att det är fråga om en ordförväxling och att det är ”ordinärt” som avses, då användaren

även använder ordet ”tråkigt” i detta sammanhang). Detta icke-resultat, som även innebar att vi

inte fick något svar på vår tråd, som kan tolkas på två sätt:

1. Användare vill inte prata om sin konsumtion av slash. Vi kan se flera anledningar till att

det kan vara så: Man är nöjd med att konsumera utan att kommunicera; man vill hålla

1 Det japanska samhället är ännu mycket ojämlikt och rentav sexistiskt; kvinnans uppgift var länge att föda barn

och inte att vara jämlika och romantiskt involverade med sina äkta män. Fascinationen för homosexualitet kan i

ljuset av detta närmast ses som den logiska utvecklingen: att experimentera med kärlek och sex mellan män har

varit ett sätt att utforska den kärlek och sexualitet mellan jämlika parter som de japanska kvinnorna inte kan uppnå

i verkligheten. (McLelland, 2006, s. 6; Schulman, 1994, s. 245, refererad i McLelland, 2006, s. 6).
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det hemligt eller så är slash helt enkelt bara något som sker utan att djupare analyser

appliceras på konsumtionen eller skapandet.

2. De som är intresserade av slash söker sig till andra mötesplatser. Detta tror vi är den

mest troliga förklaringen då det inte står att finna några slashberättelser i forumet och vi

inte har fått några svar på den tråd vi själva postade i forumet.

Dock uppmärksammar vi att flera användare i olika trådar vittnar om vad konsumtionen av

fanfiction har gjort för deras betyg: flera talar om att deras betyg i engelska har stigit från en

termin till en annan på grund av deras läsande, genom vilket de utvecklar sina ordförråd. Vi ser

även att det publiceras en del fanfiction i det forum på Mugglarportalen som är avsett för detta,

dock ingen slash.

Däremot hittade vi en diskussion kring J.K. Rowlings tillkännagivande av Dumbledores

sexualitet och den är intressant därför att den visar på hur olika samma text kan tolkas beroende

på vem som läser den.

Tre användare konstaterar utan omsvep sitt ogillande och förstår inte alls hur någon kan tolka

kanon som att Dumbledore skulle vara homosexuell – och dubbelt så många, sex användare,

har en rakt motsatt åsikt. Flera användare uppmärksammar Dumbledores potentiella betydelse

för HBT-personer; att en så bra förebild är homosexuell bidrar till att synliggöra och

normalisera homosexualitet. Ingen tar upp frågan om vilka eventuella konsekvenser

Dumbledores sexuella läggning skulle ha haft om han existerat i verkligheten. Varför den

diskussionen har uteblivit kan vi bara spekulera i, men eftersom ingen i diskussionen uttryckte

några negativa åsikter om homosexualitet ligger det nära tillhands att göra antagandet att

homosexualitet av den uppväxande generationen ses som något lika naturligt och normalt som

heterosexualitet.

FFS
Vi kan inte hitta någon information om vad ”FFS” står för, men av deras forum

(http://ffs.egensajt.se/) kan vi utläsa att det är fråga om en mötesplats för fans som främst

befinner sig inom fandomarna Bleach, Naruto, Twilight, Harry Potter m.fl., om än en inaktiv

sådan: aktiviteten verkar ha avstannat helt i mitten av 2010. Det finns även forum för allmänna

diskussioner om manga/animé, film, science fiction m.m. Forumet är tillgängligt för läsning

utan inloggning och den tråd vi kommer att titta närmare på (”SapphireAngelsDevil”, 2009)
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går utan större svårigheter att hitta via Google, varför vi kommer att referera till de

användarnamn som används där. Diskussionen är utspridd över en månad i slutet av 2009.

SapphireAngelsDevil inleder diskussionen och är negativt inställd till slash. Hen är inte riktigt

säker på vad slash innebär och frågar om hen minns rätt i att det är homosexualitet och YAOI;

ogillandet ligger i skapandet av homosexuella relationer mellan karaktärer som inte har stöd i

kanon: ”... på ett visst sätt slaktar [man] ens favoritkaraktärer och gör dem till Mary Sues på ett

vis om man gör om i deras personlighet och liknande på det sättet.” Hen konstaterar att det är

vanligt att det sker i henoms fandom och att de som gör det i regel slashar karaktärer som inte

är uttalat kärleksfulla eller romantiska; det blir konstigt, menar SapphireAngelsDevil, när

karaktärer som lever ett hårt liv och har haft en kärlekslös uppväxt helt plötsligt blir

”jättegulliga och kärleksfulla”. Fast egentligen är hen neutral till slash, hen är bara emot när

skribenter inte tar hänsyn till karaktären de slashar. Några inlägg längre fram säger hen att det

är helt okej med slash så länge karaktärerna inte blir OOC, men konstaterar att de oftast blir det

ändå, särskilt när två dominanta karaktärer slashas och den ene då får ”agera lite som kvinna

och ta den svagare rollen [och] bli beskyddad av något”. Längre fram i samma diskussion

tycker hen sig se att slashare gärna slashar de karaktärer som är minst lämpliga att slasha och

att de bara därför placeras i en kontext där de är undergivna. Hen kan acceptera det om ”det

görs snyggt” (det är dock ingen i tråden som vill precisera mer konkret vad detta innebär) men

konstaterar att de flesta misslyckas med det och att ”man nästan sitter och förväntar sig att de

kommer upp till sin partner och säger att de vill göra könsbyte”.

Ett visst medhåll ger signaturen TheSwedishMystery som menar att alla sorters pairings, inte

bara slash, blir konstiga om det inte tas hänsyn till hur karaktärerna har framställts i kanon,

men att det visst finns bra och övertygande slash med karaktärer som i kanon är heterosexuella,

även om det är ovanligt eftersom ”95% av all slash [är] usel, precis som all annan fanfic som

rör sex eller romantik … [eftersom skribenten] inte har en aning om vad hon/han skriver om.”

Paragon Dragon skriver själv slash och menar att slash blir bra när skribenterna tar hänsyn till

kanon så att karaktärerna är ”helt in character” (d.v.s. motsatsen till OOC; Out of Character),

trots den homosexuella kontexten, och ”även tar hänsyn till hur män verkligen beter sig”.

Signaturen Susumi, som själv skriver slash, tycker också att slashare ska ta hänsyn till kanon så

att inte karaktärerna blir OOC, men konstaterar att många skribenter ”kör på alla vanliga
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[stereotypa] homosexuella roller, att en kille måste vara mer feminin, för annars kan ju ingen

skilja på deras roller i förhållandet.” Hen menar att den föreställningen är helt fel eftersom det i

verkligheten är så att människor är ”switchers” (Susumis ordval, därför citationstecken, ett

begrepp vi tolkar som att makt, i den mån sådan alls är närvarande i ett förhållande, är något

som parterna turas om med att ha), men att det är något som slashare helst vill bortse ifrån. Hen

avslutar med att tala om att det är helt i sin ordning att para ihop vad eller vilka som helst så

länge resultatet är bra och realistiskt, för är det inte det blir det dåligt oavsett hur väl skribenten

håller sig inom de ramar som stipulerats av kanon.

Längre fram i diskussionen säger hen att slash ger mer kreativt utrymme än att skriva om

relationer som redan finns i kanon, eftersom det kan vara så att de slashade karaktärerna, enligt

kanon, inte ens känner varandra sedan tidigare. SapphireAngelsDevil vill inte riktigt hålla med,

utan menar att man om man håller sig till kanon ”vet … vad man har” och kan utveckla det;

kanon blir en grund att bygga vidare på. Signaturen SoDesuKa tar saken med en klackspark

och har inget emot att karaktärerna blir litegrann OOC. En bra berättelse med en bra intrig

räcker långt, menar hen. Avslutningsvis konstaterar SapphireAngelsDevil att många skribenter

antingen har svårt att hålla sig till de gränser som stipuleras av kanon, eller så ”bryr de sig inte

så länge som de kan skriva ut sina fantasier … [vilket väl är] bra men kanske inte alltid bra att

… alla kan läsa.”

Huruvida diskussionen ovan är representativ för människor som inte är insatta i slash är

omöjligt att uttala sig helt säkert om, men den är ändå intressant på så sätt att den illustrerar hur

människor som inte är insatta i slash kan tänka och tycka kring slash och den sätter även

heteronormativt tänkande på pränt. Därmed inte sagt att den är representativ för allt

heteronormativt tänkande heller, men den ger en insikt i hur heteronormativa tankegångar kan

arta sig och hur homosexualitet kan tolkas ur ett heteronormativt perspektiv och hur texter kan

konsumeras av den som inte har ”queerglasögon”. Slash kan skrivas för att dominanta och

råbarkade typer ska få utforska sina emotioner, varför de kan tillskrivas känslor och beteenden

som har litet eller inget stöd i kanon, vilket visar på vilken balansgång slash kan vara mellan

vad som är kanon och vad som är förvanskning, där det senare är något som är i det närmaste

förbjudet.

Susumi sätter fingret på en vanligt förekommande (och något heteronormativ) föreställning om

makt som en nödvändig komponent i parförhållanden, som i homosexuella förhållanden då ska
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manifestera sig genom att parterna ”spelar ett visst kön”, d.v.s. man (=mer dominant) eller

kvinna (=mer undergiven). (”Anonym [undrar]”, 2010; Björn, 2006; Larsdotter, 2010; ”suvi”,

2006). SapphireAngelsDevil ramlar i just denna heteronormativa fälla när hen uttalar att hen

nästan ”förväntar sig att [karaktären] … vill göra könsbyte”. Paragon Dragon uttalar dessutom

att hen tycker att slashskribenter helst ska ta hänsyn till ”hur män verkligen beter sig” – utan att

närmare specificera hur sådana manliga beteenden manifesterar sig eller vilken sorts

handlingar som är typiska och särskiljande för det manliga könet.

Fefo
Fefo består egentligen bara av flera forum med olika ämnesinriktningar. Gemensamt för alla

forum är att de har Harry Potter-anknytning, om än inte lika tydligt som Mugglarportalen.

Större delen av denna mötesplats kräver inloggning (för vilken man betalar tio kronor som en

engångskostnad). Tyvärr lyser slashen och diskussionerna kring slash med sin frånvaro här,

vilket förstärker vår uppfattning om att svenska slashare har sökt andra arenor för sitt intresse:

publiken är större för den som skriver på engelska. Med tanke på att det är hela tolv år sedan

den första boken om Harry Potter (De Vises Sten) kom ut på svenska, så bör många fans vara i

20-årsåldern nu och i den mån de skriver fanfiction ännu är det rimligt att göra antagandet att

de känner att de har ”växt ur” de svenska mötesplatserna som mest befolkas av tonåringar. Det

är också rimligt att anta att svenska ungdomar i dag börjar läsa och skriva fanfiction på

engelska tidigare än vad som var fallet för tolv år sedan – vi lever i ett samhälle med ständiga

influenser från det engelska språket och sannolikt har detta en påverkan på språkinlärningen.

En möjlighet är att det svenska språkområdet inte är stort nog för flera Harry Potter-tematerade

mötesplatser; kanske får Fefo, som saknar sökfunktion och ger ett ”plottrigt” intryck, stryka på

foten till förmån för Mugglarportalen som är betydligt mer lättnavigerat. Frågan är också hur

länge det går att hålla liv i en stängd kanon (en kanon där inga nya verk publiceras), särskilt i

ett mediesamhälle som ständigt brusar och det alltid finns något nytt att kasta sig över när det

gamla blir tråkigt.

Skaparforum
Skaparforum.se är egentligen inget forum för fanfiction eller Harry Potter, i stället är det ett

allmänt forum där man kan diskutera allt från politik, film, litteratur, musik, filosofi med mera.

Vi fann emellertid en tråd, Fanfiction – fantasilöst eller kreativitetsbefrämjande? (”Zinnith”,

2005), som handlar om fanfiction i allmänhet och var aktiv mellan 2005 och 2007. I denna

tråd, som påbörjades av Zinnith, kunde vi finna några användare som hade gett intressanta

kommentarer om slash. Av dessa kommer vi att ta upp de tre mest intressanta. Vi kommer att
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referera till användarnamnen eftersom tråden är åtkomlig via Google och öppen för läsning

utan inloggning.

Det första citatet är av en användare som går under aliaset Misericorde och dök upp i tråden i

maj 2007.

[…]Egentligen tycker jag inte slash är ett så underligt fenomen egentligen. Om jag ser

till mina egna anledningar till att jag gillar slash, så handlar det först och främst om

att jag är en drama-queen när det gäller fanfics. Och mest drama, unresolved sexual

tension och komplikationer kan bara ett slashfic ge! (det är också anledningen till att

jag alltid söker mig till opposites-attract slash i olika universum, för att det hela ska bli

så dramatiskt som möjligt (exempelvis Harry/Draco och Snape/Black i hp-fandomet))

En annan anledning är att slash fic ofta håller en högre standard än hetfic. Folk som

skriver slash är vanligtvis lite äldre. Eller har i alla fall genomskådat hela Mary Sue-

estetiken...

Som en sista anledning till att jag läser slash får väl sägas vara att jag ofta blir mäkta

trött på het-kärlek och het-relationer som de skildras i populärkulturen idag.. Eller

kanske kärleken överhuvudtaget, som den skildras i populärkulturen idag! Den är så,

förbannat formstöpt, för att passa kapitalistiska intressen. […]

Som man kan läsa ut ur inlägget så var orsaken till hens intresse att slash var något nytt och

oanvänt sen tidigare. Det följde inte stereotyperna och man kunde skriva och läsa om saker

som inte var utslitet av att ha använts så många gånger tidigare, vilket heterosexuellt

förhållande enligt hen är. Medan vi, likt Misericorde, anser att nyhetens behag är en av

faktorerna till att många skriver och läser slash så tror vi dock att detta inte är det enda som

ligger bakom valet att skriva och läsa. Andra faktorer som kan påverka är personlighet,

intresse, mentalt och biologiskt kön, och samhällets uppbyggnad med mera. Vi anser dock att

anledningarna är olika för envar och endast personen i fråga kan förklara varför de väljer att

befatta sig med slash.

Något annat som hen kommenterade är att hen är trött på den heterosexualitet som skildras i

populärkulturen idag och mycket av det som skildras är ojämlikt i förhållandet mellan parterna

i ett heterosexuellt förhållande, vilket man kan undvika i ett homosexuellt. Dagens samhälle är

väldigt heteronormativt och det är vanligt att man per automatik faller in i detta tänkande när
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det inte framgår vilket kön eller sexuell läggning någon har. I längden blir detta ett väldigt

upprepande och enformigt tankesätt som är svårt att bryta sig ur.

Något annat man kan utläsa ur inlägget är intresset för hatkärleksförhållanden. Hen är

intresserad av förhållande mellan par som är jämlika men antingen är ovänner eller fiender.

Detta kan ledas tillbaka till forskningen runt vilka slags slash som existerar, där hens intresse

kan klassificeras som enemyslash. Här kan man dock ställa frågan om vad hen läser; är det ren

enemyslash eller har det skiftat in i någon annan genre som ännu inte är definierad? Detta beror

på att allteftersom fanfiction växer, uppkommer också nya idéer och sätt att skriva som inte

längre passar in i de tre definitionerna enemyslash, buddyslash och powerslash. Detta gäller

både svensk fanfiction och fanfiction på vilket annat språk som helst.

Nästa inlägg är från Saknas och lades upp i tråden i augusti 2005:

[…] Inom vissa fandoms, exempelvis Harry Potter, tror jag att det blir extra mycket

slash, mest av den anledningen att det inte finns så många intressanta kvinnliga

karaktärer.

Denna kommentar stämmer överens med tidigare forskning om slash, exempelvis Pugh.

Det sista inlägget vi kommer att ta upp är av Zinnith (april 2006):

Slash överhuvudtaget är ett intressant fenomen. Jag har inget principiellt emot slash, i

vissa fandom är det nästan bara slash jag läser, men sen finns det viss slash som jag

vägrar befatta mig med. PotC, Lord of the Rings och Harry Potter till exempel. Finns

det något tråkigare än HP-slash? Allt är gjort hundra gånger om.

Sen finns det förstås vissa författare som lyckas med slash som jag normalt inte skulle

komma på tanken att läsa. […]

Som man kan se i detta inlägg så är Zinnith väldigt splittrad i förhållande till slash. Medan hen

kan tänka sig att endast läsa slash inom vissa fandoms, så är andra fandoms helt otänkbara.

Zinniths kommentar om Harry Potter-slash, att det har använts så många gånger att det blivit

ointressant, motsätter sig Misericordes tanke att slash är något nytt och inte har haft

möjligheten att bli utslitet. Men detta kan bero på vad olika personer tänker och tycker när det
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kommer till vissa saker. Något som är värt att påpeka är att alla läser in olika saker i texten och

därför ser saker olika.

Del tre: kvalitativ undersökning av medlemmar på Fanfiction.net
Av de 30 användare på Fanfiction.net som vi kontaktade via e-post var det sex som svarade,

detta ger en svarsfrekvens på 20 procent. Detta innebär att 80 procent av de tillfrågade inte

svarade. Det kan finnas flera orsaker till ett så stort bortfall, men om man ser till våra

spekulationer kring icke-resultatet av några av undersökningarna i del två ligger det nära till

hands att tolka de uteblivna svaren som en ovilja att diskutera intresset.

De svar vi ändå fick bekräftar till viss del den misstanke vi gav uttryck för i inledningen: vi får

intrycket att skribenter och konsumenter har ett ganska avslappnat förhållande till sitt intresse

(”jag engagerar mig i slash för att det är kul”) och därför inte har några särskilda tankar kring

sitt slashande; funderingarna kommer till när vi med våra frågor ”tvingar” dem att aktivt tänka

på sitt intresse.

Här kan det vara på sin plats att vi utlovade total anonymitet just i hopp om att öka deltagandet.

På grund av detta löfte kommer vi inte att nämna namn eller ålder; kön nämner vi endast när

detta är relevant.

Vår första fråga handlade om när och hur man upptäckte slash och nästan alla svarande

berättade att de upptäckte slash av en slump. Denna upptäckt skedde i regel strax före eller i

början av tonåren. För de flesta förflöt det även en tid från det att de upptäckte slash tills de

började skriva själva, i den mån de alls skriver slash. Någon berättar hur de jämnåriga

kompisarna har hittat och förfärats av slash och hur den svarande själv snarare tyckt att det

verkat intressant och sökt efter mer information och mer slash på egen hand. En annan berättar

hur hen skapade fanfiction, men inte nödvändigtvis slash, långt innan hen visste att fanfiction

existerade.

Anledningarna till att läsa och/eller skriva slash är många och flera av de svar vi får korrelerar

med vad den tidigare forskningen har kommit fram till. En svarande menar att slash så att säga

är en del av dennes verklighet och att vederbörande utgår från sig själv i skapandet av slash.

Jenkins, Green & Jenkins (2006, s. 60) och Jenkins & Campbell (2006, s. 111) är inne på

samma spår när de konstaterar att textuell motsträvighet är ett sätt att anpassa texten till den
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egna verkligheten. Att heterosexuella pairings är tråkiga och förutsägbara är det flera

användare som tycker. En annan påtalar bristen på intressanta karaktärer av kvinnligt kön som

en anledning att skriva och konsumera slash och detta perspektiv har ett brett stöd i den tidigare

forskningen (Olin-Scheller & Wikström, 2010, s. 55-56; Pugh, 2005, s. 93-94; Staiger, 2005, s.

103-104, refererad i Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst 2008, s. 243). En tredje användare

berättar att denne skriver slash för att undersöka hur mer konservativa karaktärer bemöter och

handskas med homosexualitet och även för att slå hål på fördomar om homosexuella som finns

i verkligheten. Hen får medhåll av en annan användare som konstaterar att ”slash är kontraster,

friheter och politik”. Flera användare lockas av att det homosexuella är lite förbjudet, antingen

för att homosexualitet ännu inte är helt accepterat i samhället eller för att relationen mellan de

karaktärer som slashas är omöjlig och förbjuden. Även sexscenerna lockar. En svarande av

kvinnligt kön konstaterar att sexet är en del av spänningen eftersom hon ju omöjligt kan

uppleva sex mellan män – men om det bara är sex är det inte bra, vilket flera användare håller

med henne om.

Vi undrade hur användarna angriper texten, om de hittar homosexuella teman eller skapar dem

själva och om karaktärernas relation i kanon påverkar hur de används i slash, och fick svar över

hela skalan. Från att det inte spelar någon roll om en pairing är kanonisk eller inte, till att

skribenten i alla fall måste skapa en konstruktiv och trovärdig bakgrund till en viss pairing, till

att en pairing måste vara närvarande i texten. Det visar sig att ”närvarande” inte per automatik

behöver betyda att relationen i kanon är romantisk eller ens positiv. Denna användare anför

Draco Malfoy och Harry Potter som exempel: Karaktärerna är ärkefiender. Av födsel och

ohejdad vana måste de hata varandra, de har inget val eftersom de aldrig lärt känna varandra –

så vad händer om de får göra det? Två användare berättar att de finner att vissa pairings är helt

uppenbart närvarande i kanon. En av dem förtydligar: ”Slash, på sätt och vis, handlar om att

[utgå] från en relation som redan finns där [och addera] en sexuell dimension och [sedan gå]

vidare med det [men utgångspunkten] behöver inte [vara] en vänskapsrelation.” Denna

användare är inne på samma tanke som Catherine Tosenberger (2008b, s. 191) har om enemy-

och powerslash.

En användare resonerar kring J.K. Rowlings karaktärsskapande och noterar hur en del saker

verkar ha skrivits – eller inte skrivits – medvetet subtilt för att läsarna ska kunna skapa sin egen

uppfattning och tolkning, och att Rowling på det sättet lyckats skapa normbrytande karaktärer

utan att göra sig till måltavla för samhällets konservativa grupperingar.
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Daniel Allington menar att läsaren söker en viss anonymitet; en strävan efter att inte ge

intrycket av att de tillskriver det de läser en viss mening eller vissa tolkningar, eller i varje fall

inte vara först med att yttra sin tolkning. Att tillskriva texten en tolkning innebär att andra

läsare kan hålla med – eller anklaga den som gjort tolkningen för att ha förvanskat och feltolkat

narrativet. (Allington, 2007, s. 45-46). Därför frågade vi användarna vi tog kontakt med om de

någonsin kände rädsla för att deras tolkning skulle vara ”fel”, men i svaren vi fick kunde vi inte

se minsta spår av sådan rädsla. Flera svarande har inte ens tänkt tanken på att deras tolkning

skulle vara fel och samtliga som utvecklar sina svar ytterligare menar att var och en har rätt till

sin tolkning och att ingen tolkning någonsin kan vara fel. Slash är inte utan kontrovers och

detta är användarna medvetna om, men de menar att det är omöjligt att göra alla nöjda och tar

eventuell kritik med en klackspark. Här finns alltså en diskrepans mellan den tidigare

forskningen och vår undersökning.

Är rädslan för att tolka ”fel” något som är kulturellt betingat, något som är vanligt

förekommande i det anglosaxiska språkområdet men inte i det svenska? Om så är fallet, vad

beror det på? Eller hänger detta resultat ihop med de svar vi inte fick: Är den som är villig att

prata om sitt intresse även mer benägen att göra egna tolkningar och stå för dem? Tyvärr är vårt

urval för litet för att kunna dra några slutsatser kring denna motsägelse.

De flesta som svarade är försiktiga med vem de delger sitt intresse. Hälften av dem har ingen

alls eller bara ett fåtal vänner som känner till deras intresse och några av dessa vänner verkar

inte heller särskilt positivt inställda till slash. Den andra hälften är desto öppnare, men kan ändå

känna en oro för vad nya bekantskaper, arbetsgivare och äldre släktingar ska tycka.

På frågan om det finns något positivt med slash uppmärksammas den viktiga informella

lärmiljö som fanfiction i allmänhet utgör och det konstateras även, om än något tveksamt, att

slash kan synliggöra och öppna för diskussioner kring homosexualitet. Det ses även som

positivt att slash erbjuder fler perspektiv på samma bok, liksom den glädje, kreativitet, och

gränslöshet som dessa perspektiv är källa till.

Apropå diskussioner kring homosexualitet konstaterar en användare, liksom vi har gjort,

avsaknaden av diskussion i svenska berättelsers kommentarsfält.
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Vi frågade även om det finns något som är negativt med slash och här anfördes, av två

svarande, de konflikter som kan uppstå kring slash på grund av att läsaren finner berättelsen

stötande (och läser – trots att det framgår av sidhuvudet att det är fråga om slash). Lättheten för

minderåriga att komma över slash anförs också som något negativt.

Eftersom den tidigare forskningen bara nämner genrerna mpreg och incest i förbigående

frågade vi de användare vi tog kontakt med vad de tycker om dessa genrer. Ingen av de

svarande tycker om genren mpreg; åsikterna och känslorna kring denna genre går från skepsis

till avsky. Flera användare ogillar mpreg för att det är overkligt och en av de svarande

konstaterar att berättelser i denna genre i regel håller låg kvalitet och ger uttryck för klyschiga

föreställningar om graviditet och föräldraskap. Incest är betydligt mer accepterat: användarnas

åsikter rör sig i ett spektrum från acceptans till neutralitet och endast en användare är negativ

till denna genre. Vi har under studiens gång fått uppfattningen att dessa genrer utgör en mycket

liten del av slashgenren och några av de som har svarat på våra frågor vittnar om att så är fallet.

Däremot var det överraskande att, med förbehåll för att vårt material är väldigt litet, attityderna

till berättelser med incesttema var så positiva. Att incest är fel är något som de flesta lär sig i

unga år, varför vi trodde att attityderna skulle vara negativa i betydligt större utsträckning. En

användare ger oss svar på varför det kan vara så: berättelser är fiktiva och således utmärkta för

att utforska okänd mark.

Sammanfattning, analys och diskussion
Vi inledde vår uppsats med att konstatera att nästan all forskning kring slash har bedrivits

utanför Sverige, närmare bestämt i det anglosaxiska språkområdet, och att det därför fanns en

lucka. Vi konstaterade även att vi inte ensamma kan fylla den, men att vår uppsats i alla fall

kan utgöra en språngbräda för fortsatt forskning. För att skapa utgångspunkter för vår egen

undersökning började vi med att göra en forskningsöversikt.

Nedan kommer vi kort att redogöra för de svar vi funnit på våra frågor.

Finns det olika kategorier/genrer av slash?
De genrer vi har funnit i forskningen omnämns även i det svenska översiktsverket Författande

fans (Olin-Scheller & Wikström, 2010), de användare vi har haft kontakt med känner till de

mer ovanliga genrerna mpreg och incest och PWP förekommer som term i sidhuvuden till

svenska slashberättelser. På Fanfiction.net är hurt/comfort en sökbar genre, men inte fluff eller

dark (däremot finns angst). De olika kategorier som slash kan delas upp i – buddy-, enemy-
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och powerslash – var däremot helt nya för oss och de omnämns inte heller i några andra källor

än Sudis (2007) och Tosenberger (2008b).

Vi får intrycket att de flesta inte reflekterar så mycket över jämlikhetsfrågan utan att de bara

skriver, för att det är kul eller av ingen särskild anledning alls, och att de därför inte heller

reflekterar över att det kan finnas olika kategorier av slash. De genrer som finns, till exempel

hurt/comfort och PWP, fyller det behov som svenska slashare kan tänkas ha av att kategorisera

sin slash – fler behövs inte. Detta stämmer även överens med vår uppfattning av att svenskar

som läser och/eller skriver slash inte verkar applicera några djupare analyser på sitt intresse. De

verkar heller inte särskilt intresserade av att prata om sitt intresse och en följd av det kan vara

att det inte skapas några nya genrer eller kategorier eller att skribenterna inte undersöker de

genrer och kategorier som redan finns men som de inte använder sig av.

Vilka föreställningar och konventioner finns om och kring slash?
I vår egen undersökning fann vi att jämlikhetsargumentet inte var särskilt närvarande alls, i alla

fall inte uttalat. Vi såg heller inga önskemål om eller argument för att slash-begreppet endast

borde innefatta icke-kanoniska pairings. Däremot fick vi lite insyn i hur slash kan uppfattas ur

ett heteronormativt perspektiv: hårdföra karaktärer görs feminina, helt utan känsla för och

hänsyn till hur män är, och placeras i en feminin könsroll eftersom någon ju måste spela kvinna

i ett homosexuellt förhållande. Detta perspektiv förekommer inte i någon av den tidigare

forskning som vi lutat oss emot och det verkar inte heller vara särskilt vanligt förekommande.

Överlag möts vi i vår undersökning i stället av en positiv och tolerant attityd till

homosexualitet.

Vem läser och vem skriver slash?
Kvinnor dominerar slash. Så är det i både det anglosaxiska språkområdet och Sverige: i vår

undersökning visade det sig att 55 personer, av de 61 vi kände till könet på, definierade sig som

eller rimligen kunde antas vara av kvinnligt kön. Alltså råder konsensus mellan vår

undersökning och den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen menar även att dessa

kvinnor i hög grad är heterosexuella, men i vår undersökning var det ingen som explicit

definierade sig som heterosexuell, så här finns en skillnad. Detta kan bero på att vi inte ställde

några frågor kring sexuell läggning, men det kan även bero på att den tidigare forskningen har

bedrivits ur ett heteronormativt perspektiv: heterosexualitet är underförstått och antas föreligga

om inget annat påtalas. Ett litet antal definierade sig öppet som homo- eller bisexuella, men av

anonymitetsskäl redogör vi inte för dessa personers könstillhörighet. I de diskussioner kring
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slash som vi studerade framkom här och var föreställningar om att det inte bara är, som det ofta

påstås, heterosexuella kvinnor som slashar karaktärer av manligt kön utan att även många bi-

och homosexuella kvinnor gör det. Vi kan vare sig verifiera eller avfärda den åsikten.

Bland de 61 användarna fann vi även ett litet antal män och intergender som läste och/eller

skrev slash och dessa grupper lyser med sin frånvaro i den tidigare forskningen. En intressant

upptäckt är att gruppen intergender är lika stor som gruppen män, trots att intergender utgör en

liten och osynliggjord grupp i samhället.

Varför läser och skriver man slash?
I vår egen undersökning, i vilken vi studerade mer eller mindre spontana diskussioner kring

slash och även tog kontakt med några användare på Fanfiction.net, fann vi följande anledningar

till att skriva slash:

 Karaktärerna av manligt kön är intressantare och bättre utvecklade; karaktärerna av

kvinnligt kön är tråkiga, ytliga och stereotypa.

 Männen i kanon ska utforska sina känslor.

Båda anledningarna har ett brett stöd i den tidigare forskningen, men vi hittade även

anledningar som inte tagits upp i den tidigare forskningen:

 Slash läses och skrivs för att berättelserna ofta är dramatiska, med sexuell frustration

och förvecklingar om vartannat, något som inte förekommer lika mycket i

heterosexuella pairings (som här och var i de diskussioner vi tittat på omtalas som

”tråkiga” och ”förutsägbara”).

 Slash håller högre kvalitet och innehåller inte lika mycket Mary Sue-karaktärer.

 Heterosexualiteten har kidnappats av kapitalistiska intressen.

 Identifikation med genren.

 Spännande och lite förbjudet med sexualitet mellan män.

 Det är roligt att experimentera med andra pairings än de som stipuleras av kanon.

 För att slå hål på fördomar om homosexualitet och undersöka mer konservativa

karaktärers reaktioner på homosexualitet.
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Den sista punkten har delvis stöd i den tidigare forskningen: i buddyslash kan sådana motiv

vara framträdande, men sannolikt kan även enemy- och powerslash skrivas på dessa teman.

Vi ser även en tendens till att användarna inte alls reflekterar över eller analyserar sitt intresse

djupare: att läsa och skriva slash för att det är kul är ju en anledning så god som någon, men

den är helt osynlig i den tidigare forskningen.

Allmänna analyser av och diskussioner kring slash

Om och kring vår undersökning
I vår undersökning var samma personer som var negativa till mpreg betydligt mer positiva till

incest-genren, trots att incest utgör ett så stort tabu i verkligheten. Overklighet, låg kvalitet och

klyschigt är anledningar som ges till varför mpreg är så illa sett. Att incest möts med en

betydligt positivare attityd tror vi beror på att det förbjudna lockar, en spekulation som grundar

sig i att flera av de tillfrågade användarna säger sig gilla slash för att det homosexuella är lite

förbjudet. En annan anledning, som en av de svarande anger, är att den litterära formen är ett

utmärkt sätt att utforska okänt (och kanske lite förbjudet; vår spekulation) territorium; den

litterära formen kan således även vara ett sätt att problematisera och resonera kring incest.

Incest har ju även en viss verklighetsförankring, till skillnad från mpreg.

Vi finner det även intressant att det i vår undersökning var lika många användare av manligt

kön som av intergender som läste och/eller skrev slash. I en befolkning är, om vi endast ser till

juridiskt möjliga kön, gruppen män till antalet mer eller mindre lika stor som gruppen kvinnor

– i Sverige var kvinnorna drygt 36 000 fler den första november 2010 (Statistiska centralbyrån,

2010) – och hela samhället är uppbyggt och uppdelat kring dessa två definierade kön; gruppen

intergender befinner sig sannolikt i minoritet i förhållande till dessa två grupper, varför det är

intressant att de i vår undersökning utgör lika stor del av användarna som en majoritetsgrupp.

Att vara intergender är att vara både man och kvinna, befinna sig mellan man och kvinna, eller

befinna sig utanför man/kvinna-definitionerna. Kan slash vara ett sätt att utforska och

problematisera könsroller för den som inte vill erkänna sig till ett givet kön men ändå påtvingas

sådana definitioner av samhället? Detta förklarar inte den kvinnliga dominansen inom genren

slash, men det kan förklara varför gruppen män är en sådan minoritet – en majoritetsgrupp som

är nöjd med sin könstillhörighet och sexuella läggning saknar incitament för att problematisera

och ifrågasätta detta. Om könsfördelningen är densamma inom femslash vet vi tyvärr inte, men

det hade varit intressant att veta för att se om vårt resonemang passar in där också.
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Heterosex är tråkigt!
Ofta förekommande i vårt undersökningsmaterial är åsikten att slash är mer intressant än het

eftersom heterosexuella teman är tråkiga och repetitiva och att slash har ett nyhetens behag

som het saknar. Den idén har vi inte stött på i tidigare forskning men vi anser att det finns en

viss sanning i den. När vi betraktar vårt samhälle med queerglasögon ser vi att det fortfarande

är väldigt heteronormativt. Attityden till homosexualitet är tolerant och accepterande, men det

heteronorma och könsbundna tänkandet är ständigt närvarande. Som exempel på detta kan

nämnas att ”vad blev det?” fortfarande är den första frågan en nybliven förälder får och vi blir

fortfarande osäkra i mötet med en person som vi inte omedelbart kan könsbestämma. Vi

behöver könsbestämma vår omgivning för att personerna där ska passa in i vår världsbild och

vi ska veta hur vi ska bemöta dem. När vi väl vet vilket kön människorna vi möter tillhör – då

gör vi antagandet att de är heterosexuella; alla andra sexuella läggningar måste påtalas explicit.

När vi läser böcker med okönade karaktärer eller karaktärer med könsneutrala namn så

tillskriver vi gärna karaktären ett kön per automatik; det är rentav så att okönade karaktärer

upplevs som problematiska. Detta vill vi illustrera med två citat från en recension av, och

diskussion kring, barnboken Jag vill ha baklava av Kalle Güettler där några av karaktärerna är

okönade:

Min enda invändning är att det krånglar till det att man inte får säga han eller hon

om folk i boken, varken huvudpersonen eller dess syskon har något bestämt kön.

(”Klara”, 2011).

Och naturligtvis är det bara att dra till med ett han eller hon - men som sagt: då är

det ju jag som bestämmer... Det är ju lite bekvämare om författaren gör det åt en.

Det är självklart ingen som säger att jag inte FÅR göra det, men lika självklart

reflekterar jag över problematiken. Därför att kön har betydelse. Det är en av de

saker som gör oss till den vi är, till en person. Inte till en särskild sorts person, det

menar jag inte, men till just den personen jag eller du är. (”Klara”, 2011).

Dessa citat illustrerar hur svårt det kan vara att frångå det heteronormativa tänkandet och

behovet av att könskategorisera omgivningen. I svenskan har vi inte ens något könsneutralt

pronomen vilket däremot finns i flera andra språk (bland annat i finskan där personer i tredje

person singular omtalas som ”hän” [Mälardalens högskola, 2008]). Detta innebär att vi måste

könsbestämma de personer vi pratar om – eller kalla dem för ”det”, och vem vill bli kallad för

en ”det”?
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Som vi ser det försöker slashare ta steget från en heteronormativ samhällsordning, även om

många av de användare vi träffat på anser att detta inte sker och att det är svårt att lyckas. Om

syftet med slash är att söka jämlikhet och kritisera den traditionella maskulina könsrollen så är

det många, såväl skribenter som läsare, som anser att få lyckas. Snarare än jämlikhet blir

resultatet Out of Character eller så fastnar skribenterna i föreställningen om att en av

karaktärerna måste anta rollen av relationens svagare part (”spela kvinna”), där det senare utgör

den raka motsatsen till jämlikhet. Här ställer vi oss frågan varför homosexuella, vare sig det är

verkliga par eller fiktiva karaktärer, antas spela roller? Vi kan inte se någon annan anledning än

att heteronormativiteten är så djupt rotad i oss och i det kollektiva medvetandet att vi inte

riktigt vet hur vi ska hantera samkönade par. I heterosexuella par finns en kvinna och en man

och sannolikheten är stor att vi även kan upptäcka vissa mönster i deras beteende som gör att vi

vill kalla vissa beteenden för ”manliga” och andra för ”kvinnliga” – alltså måste homosexuella

par göra samma sak, men eftersom paret är samkönat måste en spela det motsatta könet. I

själva verket är det ju så att de allra flesta, i alla relationer och oavsett sexuell läggning, är vad

Susumi på forumet FFS kallar för ”switchers”; man kompromissar och turas om. Om man ska

ha några föreställningar alls om homosexuella relationer så borde det rimligen ligga närmast

till hands att anta att de är mer jämlika än heterosexuella par eftersom de är av samma kön?

Enemyslash – eller kanske något annat?
En fråga som uppstod under arbetet med vår studie var den om gränsdragningen mellan de

olika kategorierna av slash. I exemplet Harry/Draco är dessa karaktärer fiender enligt kanon,

alltså faller en pairing av dem i kategorin enemyslash. Men vi har uppmärksammat att många

berättelser med denna pairing vill göra gällande att Draco egentligen bara är en väldigt

missförstådd karaktär, antingen på så sätt att han helt enkelt bara är missförstådd, eller att han

kan anses spela en roll eller gömma sig bakom en ondskefull fasad. Är en sådan slashberättelse

fortfarande att anse som enemyslash då, eller faller den inom någon annan kategori? Finns det

slashkategorier som bara väntar på att få skapas? Är det kanon eller läsarens tolkning av den

som avgör vilken kategori en berättelse hamnar i? Vi anser att slash är så varierande och

skiftande att det finns plats för fler kategorier, eller åtminstone underkategorier till de

kategorier som redan finns, samt att de kategorier som finns bör förklaras och definieras

närmare. Inget av detta ligger dock på vårt bord då det är något som måste diskuteras mellan

och gemensamt bestämmas av de som läser och skriver slash, i alla fall vore ett sådant

förfarande det idealiska. Ur en praktisk synpunkt tror vi att genrer i stället skapas genom att en
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eller ett par personer kommer på en idé som andra sedan hakar på (till exempel Dira Sudis

[Sudis, 2007]), vilket tyvärr betyder att sådana försök ibland faller platt för att andra skribenter

inte är intresserade just då eller så försvinner idén i den stora, och ständigt ökande, mängden

fanfiction, vilket även kan vara anledningen till att det finns så få kategorier och genrer att

bedriva forskning på: de genrer som fyller ett behov växer, övriga glöms bort.

Kvinnors intressen problematiseras
Att kvinnor fascineras av män som har sex med män och dessutom lever ut denna fascination

höjer ett och annat ögonbryn och engagerar många akademiker, trots att det egentligen inte är

särskilt märkvärdigt: att män fascineras av kvinnor som har sex med kvinnor och att pornografi

som görs av och för män är fullproppad med kvinnor som har sex med kvinnor är ett närmast

vedertaget faktum, något som även Mark McLelland (2006, s. 1, 5) konstaterar. Att män

konsumerar sin lesbiska pornografi visuellt, genom fotografiska och rörliga bilder, och att

kvinnor konsumerar homosexuell pornografi i skriftlig form, stämmer även väl överens med

den allmänt förekommande föreställningen om män som visuellt/visuospatiellt orienterade och

kvinnor som verbalt orienterade, däremot råder det delade meningar varför den skillnaden finns

(om den ens gör det) och svaret kommer vi nog inte att se under vår livstid eftersom det inte

ens råder någon konsensus inom de vetenskapliga fält som berörs. Är det arv eller miljö;

biologi och hormoner eller uppfostran och förväntningar? (Passer & Smith, 2007, s. 340). Mark

McLelland konstaterar även att män i allmänhet verkar bemötas av en betydligt mer tillåtande

attityd och få ett betydligt större utrymme för sin sexualitet än kvinnor; medan kvinnors

intresse för homosexuella män möter ifrågasättande och problematisering ses det snarast som

något av naturen givet att män dras till lesbiska teman i pornografi. (McLelland, 2006, s. 6).

Oavsett vad människor fascineras av så ser vi här en gemensam nämnare: en fascination för det

man själv inte kan uppleva fullt ut och därför egentligen bara kan ha föreställningar om. Slash

kan således ses som berättelser där karaktärer av manligt kön agerar ut de föreställningar som

skribenter och konsumenter av kvinnligt kön har.

Angående problematiseringen av kvinnors intresse för slash så konstaterade vi att flera

användare verkar ha en avslappnad inställning till sitt slashande: de läser och/eller skriver slash

”för att det är kul”. En antydan till att analysera det egna intresset syns först när en sådan

analys efterfrågas; när vi ”tvingar” dem att tänka på sitt slashande. Av detta syns inget i den

tidigare forskningen, med undantag för Mark McLellands forskning kring kulturella uttryck för

homosexualitet och könsöverskridande kultur i Japan. Han problematiserar och analyserar
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också, i och för sig, men som vi ser ovan konstaterar han att denna vilja att problematisera,

tolka, analysera och förstå i regel bara riktas mot kvinnors konsumtion av narrativ med

homosexuella teman och inte mot mäns dito.

Förlagens och författarnas roll
I inledningen kopplade vi samman vårt utbildningsområde (förlags- och bokmarknadskunskap)

med vårt val av uppsatsämne. I uppsatsen har vi redogjort för två författares attityder till

fanfiction och slash – med exemplet J.K. Rowling illustrerade vi den accepterande författaren

och med exemplet Anne Rice visade vi på hur motståndarsidan kan resonera – och vår tanke är

att attityden sannolikt står i korrelation till kunskapen om och insikten i fankultur. För

förläggaren kan dessa uttryck för uppskattning, som fanfiction och slash i grund och botten är,

vara viktig ur marknadsföringssynpunkt och de väcker även intressanta frågeställningar om

copyright. Fankulturens betydelse som informell lärmiljö ska inte heller underskattas: i en av

de diskussioner vi studerade vittnade flera ungdomar om den inverkan konsumtionen av

fanfiction haft på deras betyg. Vår uppsats erbjuder en insikt i fanfiction och slash och kan på

så vis utgöra en brygga mellan läsare, författare och förläggare.

Fortsatt forskning
Först och främst konstaterar vi att det krävs mer forskning på svensk slash och även på

femslash. En C-uppsats är begränsad i omfång och tid och hade vi hunnit och kunnat hade vi

gärna tittat på slash i andra fandoms än Harry Potter och vi hade även studerat femslash, till

exempel för att ta reda på om den kvinnliga dominansen är lika stor inom alla fandoms och

även inom femslash, eller för att ta reda på om det någonsin sker att mjuka, känsliga karaktärer

av kvinnligt kön femslashas för att utforska sin ”maskulina sida”.

I kommentarsfältet till ”I rymden kan ingen se dig hångla” (Leopold, 2009) i nätupplagan av

Dagens Nyheter konstaterar signaturen Ankan att kanon med starka karaktärer av kvinnligt kön

i har en jämnare balans mellan slash och het; vi finner att det hade varit intressant att se om så

verkligen är fallet.

En stor del av forskningen, både i Sverige och utomlands, fokuserar på konsumenter och

skribenter av kvinnligt kön. Det är en logisk konsekvens av att alla studier pekar mot att det är

just kvinnor som skriver och läser slash. Men vi vet att det finns män som läser och skriver

slash också och det hade varit intressant att få se deras perspektiv.
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Slutsats
Slash domineras av kvinnor, både här och i det anglosaxiska språkområdet, om den saken råder

det konsensus. Vidare märks det tydligt att homosexualitet är betydligt mindre kontroversiellt

här än i de länder där den tidigare forskningen bedrivits: med något enstaka undantag är

attityden till homosexualitet genomgående positiv och tolerant i det material vi har använt till

vår studie. En annan skillnad vi ser är att slash som en metod att söka efter och utforska

jämlikhet är betydligt mer framträdande i den tidigare forskningen, men knappt närvarande i

vår egen studie. Vad detta kan bero på kan vi naturligtvis bara spekulera i, men en möjlighet är

att behovet inte finns eftersom Sverige, i förhållande till många andra länder, har kommit

väldigt långt i sitt jämställdhetsarbete. Detta är den största likheten och de största skillnaderna

mellan den tidigare forskningen och vår egen studie.

Vår egen slashteori
Vi är ense om att Hermione borde ha blivit tillsammans med Harry, deras personligheter passar

ihop och de blir redan i början av serien goda vänner, men i slutet av serien blir hon

tillsammans med Ron och Harry blir tillsammans med Ginny. Med utgångspunkt från detta

exempel, och med bakgrund av vetskapen om att skribenter av fanfiction sällan skapar pairings

mellan kanoniska par, vill vi anföra en egen teori till varför slash skrivs:

Karaktärerna kan vara bra och trovärdiga och mångfacetterade, men i kanon bildar de par med

karaktärer som de inte passar ihop med personlighetsmässigt. Därför tror vi att slash kan

skrivas för att göra pairings mellan kompatibla personligheter, lite som en protest. Att det då

blir slash i stället för het kan bero på att kanon inte ska förvanskas, vilket ju sker om Harry och

Hermione bildar par.

Styrkor och svagheter
Uppsatsens styrkor ligger i att vi har ”samlat ihop” forskningen och skapat utgångspunkter för

fortsatt forskning, samt att vi har jämfört denna tidigare forskning med svenska förhållanden.

Vi känner även att vi, som en bieffekt av vår studie, har synliggjort den heteronormativitet som

genomsyrar samhället och att vi, i och med vårt tilltag att omtala personer som ”hen”,

förhoppningsvis har öppnat dörren för att ett könsneutralt pronomen inlemmas i vårt språk.

Uppsatsens svagheter består i att vi helt bortsåg från femslash och att vårt

undersökningsmaterial kanske borde ha varit större. Det senare innebär att det är lite svårt att

generalisera; det enda vi kan se är antydningar och trender. Det kan också ses som en svaghet

att vi utförde vår kvantitativa studie på användare som primärt rör sig inom Harry Potter-
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universumet; även om den tidigare forskningen talar emot det, så kan vi ju inte säkert veta att

all slash av svenska skribenter domineras av kvinnor.
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Bilaga I: Frågor kring slash
Dina svar kommer endast att användas till den här uppsatsen och alla svar kommer att

anonymiseras och behandlas högst konfidentiellt.

Allt deltagande är helt frivilligt och om du ångrar dig efter att du svarat är det bara att säga

ifrån så tar vi bort dig från materialet. Alla frågor är frivilliga så du får svara på hur många eller

hur få du vill. Kanske kommer fler frågor efterhand. Vill du inte svara alls är det bara att

ignorera det här mailet.

När upptäckte du slash? Hur gick det till? Om du skriver slash: började du skriva egen slash

direkt, eller tog det ett tag?

Varför skriver/läser du slash?

Hur ”angriper” du texten när du skriver slash? Upptäcker du en pairing direkt när du läser

boken, alltså är den redan närvarande i texten enligt din tolkning? Påverkar karaktärernas

relation i texten hur du sedan använder dem när du skriver slash?

Känner du dig någonsin rädd för att din tolkning av den text som slashas ska vara ”fel”?

Vet din omgivning (familj, släkt, kompisar) om att du läser/skriver slash? Hur ställer de sig till

det? Vad tycker de om slash?

Vad är positivt med slash?

Vad är negativt med slash?

Vi har uppmärksammat två genrer inom slash: ”male pregnancy” och ”incest”. Vad tycker du

om dem? Vad är din uppfattning om andras åsikter om dessa genrer?

Och så avslutningsvis (frivilligt): kön och ålder?


