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Sammanfattning  

Berättelsen om Harry Potter har lästs av miljontals människor världen över. Bokseriens 

sociala och kulturella genomslag har haft stor påverkan på generationen som föddes under 

1990-talet. Böckernas popularitet var tilltalade för många, men vissa läsare blev mer 

engagerade än andra och började engagera sig i fan-grupper och använde sig av internet för att 

kunna diskutera Harry Potter med andra fans. I den här uppsatsen undersöks det hur det kan 

vara att vara ett Harry Potter-fan och vad det har för betydelse för en individ. För att kunna gå 

in på djupet kring fenomenet ligger fokus på fandomet kring Harry Potter. Med fandom 

menas den typ av subkultur fans agerar inom. Syftet med studien är att genom kvalitativa 

intervjuer, bildanalyser och observationer, kunna förstå och kartlägga hur fandomet kring 

Harry Potter är uppbyggt, samt den inverkan det har på människorna inom det. För att ta reda 

på det analyserades resultaten med hjälp av deltagande kultur, Social Identity Theory och 

habitus. Resultatet vittnade om ett aktivt fandom med dedikerade medlemmar, fyllt av 

gemenskap med delad passion och nostalgi till barndomen.  
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1. Bakgrund 
 

År 2017 var det tjugo år sedan den första Harry Potter-boken publicerades. Det var en 

oansenlig bok, skriven av den  då okände och unga författaren JK Rowling som inte tidigare 

hade gett ut något. Den trycktes inte upp i många exemplar eftersom efterfrågan inte antogs 

vara så stor (Independent, 2017). Tio år senare släpptes den sjunde och sista boken i serien. 

Då såg det lite annorlunda ut. Utklädda fans världen över trängdes i nattöppna bokhandlar och 

räknade ner sekunderna till midnatt den 21:e juli, då de äntligen fick riva upp kartongerna 

med de efterlängtade böckerna (Pottermore, 2016). På bara 10 år och sju böcker hade ett 

världsomspännande fenomen utvecklats och påverkat en hel generation. Generationen som 

växte upp med Harry Potter. Med över 450 miljoner sålda böcker är det få födda under 90-

talet som inte vet vad Harry Potter är. Genom den breda spridningen formade Harry Potter en 

hel generation (The Spectator, 2017). 1999 kom den svenska översättningen av den första 

boken Harry Potter och de vises sten. Även i Sverige blev boken snabbt populär bland de 

yngre åldrarna och genom det blev Harry Potter närvarande i många barns liv tidigt. Under 

böckernas gång växte huvudkaraktären Harry upp från en elvaårig pojke till en ung man i 

ungefär samma takt som många läsare gjorde. Det har bidragit till känslan av att ha växt upp 

tillsammans med Harry och hans vänner Ron och Hermione, vilket gör det till en 

läsupplevelse som har berört många barn och vuxna. Att böckerna riktade sig till barn gjorde 

att många föräldrar läst böckerna för sina barn och genom det fick även vuxna en relation till 

Harry Potter.  För de som levt igenom Harry Potter-fenomenet är det svårt att tänka sig hur 

livet skulle se ut utan det. Det är djupt inkodat i så många människors medvetande. Det är lätt 

att utgå ifrån att alla har någon slags relation till Harry Potter, vare sig det är att ha sett alla 

filmerna eller att de har läst alla böcker flera gånger och sökt sig till andra forum för att få ut 

mer av böckerna. Även om man inte har läst en enda rad eller sett en enda filmruta, vet de 

flesta vad Harry Potter-böckerna handlar om. De vet vad Hogwarts är, att Voldemort är 

antagonisten och att Harrys bästa vänner heter Ron och Hermione. Men en del läsare stannade 

inte bara där, utan tog sitt intresse för Harry Potter steget längre. Att läsa böckerna och se 

filmerna var inte tillräckligt. Folk engagerade sig i Harry Potter-grupper, kommunicerade med 

andra Harry Potter-älskare på internet och klädde ut sig för att få utlopp för sitt intresse. Hur 

kunde detta ske?  

 

Harry Potter är varken det första eller det enda mediefenomen som engagerat många. I en allt 

mer globaliserad värld där ekonomi och teknologi flödar fritt över nationsgränser sker likande 
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processer med kulturella fenomen. Vi lever i en kulturell globaliseringsera där kultur, media 

och konst sprids över världen och når ut till allt fler människor (Crane, 2002: 9). Likt Harry 

Potter har filmer, tv-serier och böcker som Star Wars, Doctor Who och Sagan om ringen haft 

liknade utveckling, engagemang och entusiasm kring sig (Shefrin, 2004; Brabazon, 2008). 

Både Star Wars och Sagan om ringen är bra exempel på globala kulturella fenomen som 

väldigt många i världen känner till. Även om inte alla har sett filmerna eller läst böckerna så 

anses referenser till Darth Vader och Gandalf inte behöva någon vidare förklaring. I det 

avseendet är Harry Potter-fenomenet inte unikt; men det är ett av de största. Det kan därför 

fungera som ett bra exempel på hur ett modernt globalt fenomen har kunnat utvecklats och 

engagerat läsare, speciellt under internet-eran.  

Att Harry Potter blev så viktigt för många är spännande att reflektera över. Jag 

blev själv helt uppslukad av böckerna sommaren 2004. Jag var tio år gammal och det fanns 

fem stycken utgivna böcker på sammanlagt 3 101 sidor. Det är mycket för ett barn som precis 

hade lämnat lågstadiet. Men jag var långt ifrån ensam om att plöja igenom allt. Sommaren 

2007 kom den sista boken ut på engelska och ungefär samtidigt kom den femte filmen ut på 

bio (Harry Potter and the Order of the Phoenix, 2007). Jag gick och såg den med min kusin 

som också gillade Harry Potter. På kvällen sov jag över hos henne och innan vi somnade 

började vi diskutera Harry Potter. Efter den kvällen kunde jag inte sluta tänka på Harry Potter. 

Intresset lades sig inte förrän den sista filmen hade kommit ut (Harry Potter and the Deathly 

Hallows part 2, 2011). Jag var verkligen inte ensam i min dedikation, tvärtom. Vi var många 

så kallade fans som samlades i det som kallas ett fandom (Jenkins, 2013). Förenade genom 

vårt intresse träffades vi och klädde ut oss och pratade om böckerna. Det borde ha känts 

töntigt att ett gäng tonåringar gick ut på stan halvutklädda till trollkarlar och häxor, men det 

gjorde inte det. Vi var så många som höll på med det i vår fandom-bubbla. Man kände sig 

aldrig ensam eller utsatt. Fandomet blev en plats för unga att få växa i sig själva, i sitt intresse 

och få forma sin identitet tillsammans med andra. Genom ett gemensamt intresse kunde unga 

människor hitta nya sammanhang och skaffa sig nya vänner bortom sin skola och sin stad. Ur 

ett sociologiskt perspektiv blir det intressant att reflektera över de sociala processer som 

gemenskapen inom ett fandom kunde få för en individ. 

 

I den här uppsatsen använder jag Harry Potter-fenomenet för att försöka komma underfund 

med hur människor kan samlas kring ett intresse och på vilket sätt det formar dem som sociala 

individer. Jag vill undersöka det globalt kulturella och sociala fenomenet Harry Potter närmre. 

Hur letade trollkarlsvärden sig in i så mångas hjärtan och medvetande? För att få en utförlig 
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bild riktas fokus på Harry Potter-fans och deras relation till fenomenet. JK Rowling skrev 

böckerna, men det är fansen som håller dem levande genom sitt engagemang.  

I den här uppsatsen vill jag försöka fånga vad det är med Harry Potter som har gjort det så 

speciellt för många. Varför så många har dragits till historien, men framför allt, varför så 

många blev kvar.  

 

1.1. Syfte och frågeställning  

Det här är inte en uppsats om mig. Men det är en uppsats där jag vill undersöka vad som 

hände mig och så många andra. Syftet med uppsatsen är att studera Harry Potter som det 

enorma sociala och kulturella fenomen det kom att bli; att gå in på djupet i hur folks relation 

till Harry Potter ser ut och har sett ut under längre tid. Jag vill titta hur på engagemang i 

fandomet såg och ser ut. Vad gör fans för att underhålla sin relation till Harry Potter? Vad det 

var som drog dem till Harry Potter-fandomet, vad de har för känslor kopplat till det och vilket 

syfte fandomet har fyllt i deras liv. Hur har fandomet format dem som sociala individer?  

För att kunna fånga och studera detta för att få fram tillförlitliga slutsatser har jag ställt upp 

två stycken frågeställningar.  

 

– Hur ser fandomet kring Harry Potter ut?  

– Vilken betydelse har fandomet haft för människorna som deltog i det?  

 

Dessa frågeställningar ligger till grund för undersökningens design, teoretiska utgångspunkt, 

insamlingsmetod och för tolkning av resultat.  

 

1.2. Avgränsningar 

Den här uppsatsens syfte är inte att analysera innehållet i böckerna. Det jag vill studera är 

rörelsen runtomkring böckerna, inte böckerna i sig. Det ska även poängteras att när jag 

diskuterar Harry Potter-fenomenet så diskuterar jag det i bred bemärkelse. När jag skriver 

Harry Potter så innefattar det böckerna, filmerna, tv-spelen och det JK Rowling 

kommunicerar ut på internet. Det finns ingen poäng i att avgränsa till endast böckerna, eller 

endast filmerna eftersom allt som centrerar kring Harry Potter-sagan inkluderas i fandomet. 

Med fans och fandom syftar jag på Harry Potter-fans som på något sätt har organiserat sig för 

att kunna utvidga sitt intresse för bokserien i. Enkelt uttryckt, personer som tycker om Harry 
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Potter till den grad att de har sökt sig till internet, sociala sammanhang eller vänner för att få 

ut mer av böckerna.  

 

1.3. Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: Inledningsvis presenterades bakgrunden till 

uppsatsen tillsammans med syftesbeskrivning och tillhörande frågeställningar, följt av 

förtydligande kring uppsatsens avgränsning samt uppsatsens disposition. I uppsatsens andra 

kapitel presenteras forskning kring fans, fandoms och Harry Potter. Det tredje kapitlet 

presenterar de teorier med tillhörande begrepp som har använts i studien. Det följs sedan av 

ett metodkapitel som beskriver tillvägagångssättet under insamlingen av det empiriska 

resultatet. Efter det presenteras resultatet av det insamlade materialet, som följs av en 

diskussion kring materialet och avslutande slutsatser.  

 

2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras ett urval av den forskning som har bedrivits om fan-kultur. 

Inledningsvis läggs den forskning som lagt grunden till fandom-studier fram. Det följs sedan 

av studier med direkt koppling till Harry Potter. Sedan går forskningen mer specifikt in på 

Harry Potter-fandomet med tillhörande gemenskap, internets betydelse för sociala och 

kulturella fenomen, samt forskning kring ungas önskan om att använda sitt intresse för att 

bygga upp sin identitet genom kläder och fysiska uttryck. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning över forskningen och tillhörande tankar om Harry Potters framtid i den 

akademiska världen. Syftet med detta kapitel är att presentera den forskning som har legat till 

grund för det jag vill studera, alltså Harry Potter-fandomet. I kapitlet nedan förtydligas vad 

som menas med fandom, hur det kan se ut och vad att vara ett Harry Potter-fan. 

 

2.1. Forskning om fans och fandom  

Forskningsfältet kring fans och fan-kultur som socialt och kulturellt fenomen är inte 

outforskat. Särskilt väldokumenterad är den påverkan musik haft på ungdomar. På 1960-talet 

skrek ungdomar sig hesa och svimmade på the Beatles-konserter (Rohr, 2017). På 1970-talet 

växte subkulturen kring punkvågen fram (Levine och Stumpf, 1983). Det visar hur snabbt och 

omfattande ett fenomen kan växa och få en följarbas, speciellt när det riktar sig till tonåringar 

och unga vuxna. Grunden till fandom-studiefältet med fokus riktat mot fantasy och science 
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fiction-genren lades i boken Textual Poachers (Jenkins, 2013), vars första version utgavs 

1992. Jenkins syfte med boken var att få bort den nördstämpel som speciellt Star Trek-fans 

hade dragits med sedan 60-talet. Detta beskrivs i bokens första kapitel med den passande 

titeln ”Get a Life”, en titel Star Trek-fans intressant nog själva hade gett sig (2013: 19). Att 

barn höll på med sådant kunde accepteras, men vuxna fans fick länge dras med att få höra att 

vuxna människor borde veta bättre än att sitta och analysera tv-serier (2013:18). Boken går ut 

på att beskriva fans och fandoms. Vad är då ett fandom? Jenkins definierar fandom som 

subkulturer som grundas genom individers delade intresse för ett medieobjekt (2013: 1). Ett 

fan är en person som utöver att konsumera materialet även på något sätt deltar i det, i form av 

organiserade sociala aktiviteter, kommunikation med andra fans eller skrivande av fanfiction 

(fiktiva och fristående berättelser baserade på ett verks grundhistoria och dess karaktärer). 

Jenkins benämner det som deltagande kultur (2013: 23f.). Med sin bok ville Jenkins skapa 

ökad förståelse för fan-kultur och utmana de stereotyper och allmänna uppfattning av fans 

som enligt Jenkins hade gett en negativ stämpel på dessa (Jenkins 2013: 7). Vidare utforskade 

Hills fandoms i boken Fan Cultures (2002). Han spann vidare på Jenkins synsätt men höll 

inte riktigt med om att vara ett fan var något som ansågs som något negativt. Utöver det 

skiljer sig boken på en viktig punkt: nämligen internets genomslag som ny mötesplattform för 

fans. Internet hade revolutionerat hur fans kunde kommunicera med varandra (Hills, 2002: 

172). Under senare delen av 1990-talet fick människor successivt tillgång till internet. På kort 

tid förändrades fandom-kulturen från långsam kommunikation genom exempelvis insändare i 

fan-tidningar, till att kunna se det senaste avsnittet av en populär serie på tv och sedan 

omedelbart sätta sig vid datorn och diskutera avsnittet med andra fans (Hills, 2002: 174).  

Det är just denna typ av fandom-kultur jag vill studera, det vill säga, hur ett 

fandom organiseras, vilken typ av aktivitet ett fan kan ägna sig åt, beroende på vilket intresse 

hen har av deltagande i ett fandom och vad detta har för betydelse för individen. Som Jenkins 

(2013) och Hills (2002) beskriver det så består ett fandom av fans som enas kring ett 

gemensamt intresse av ett verk. Det kan röra sig om filmer, böcker, datorspel eller tv-serier. 

Den rörelse som uppstod kring Harry Potter är per definition ett sådant fandom. Harry Potter-

fandomet består av en skara människor där alla älskar Harry Potter och vill dela passionen 

med andra genom att delta i olika aktiviteter. Det kan yttra sig i att fans organiserar träffar där 

de klär ut sig och diskuterar Harry Potter, att fans möts på internetforum och skriver fan-

fiction eller rollspelar. Gemensamt för fansen är att de aktivt söker sig till fler aktiviteter än att 

bara läsa böckerna och nöja sig med det. Med det i åtanke är jag även intresserad av att 

undersöka vad som får människor att söka sig till fandomet, vilka bakomliggande orsaker som 
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motiverade dem till att söka sig till fandomet och vad det har haft för betydelse för dem som 

individer.  

 

2.2. Harry Potter som växande forskningsfält  

Att använda Harry Potter-fenomenet som utgångspunkt och studieobjekt i forskning blir allt 

mer vanligt förekommande. Det dyker upp fler och fler vetenskapliga arbeten om fenomenet 

Harry Potter, vilket är ett tydligt exempel på det genomslag böckerna fick. Forskningen 

inkluderar allt från religionsstudier (Feldt, 2016) som tittar på religiösa aspekter av bokserien, 

till pedagogisk forskning kring att lära ut med hjälp av Harry Potter (Riggs, 2014), samt vad 

som händer i hjärnan när en person läser känsloladdade ord; exemplifierat genom att läsa 

stycken ur Harry Potter (Hsu, Jacobs, Citron & Conrad, 2015). Likaså har teorier om fandoms 

använts i studier om politiskt engagemang. Dean (2017) hävdar att hängivna anhängare till 

politiker kan ses som en fan-rörelse med tillhörande fandom-kultur. Dean hade brittiska 

politikern Jeremy Corbyn som exempel. Genom att kombinera fandom och politik underlättas 

förklaringen av varför vissa politiker kan bli så populära och få följare, hävdar Dean (2017).  

Det har även visat sig gå att använda sig av fans hängivenhet till ett fenomen för att locka till 

politiskt engagemang. Hinck (2012) tar upp detta när hon skriver om den politiska, icke-

vinstdrivande organisationen The Harry Potter Alliance (HPA), som grundades 2005. Syftet 

med HPA är att genom användandet av Harry Potters värld och tillhörande budskap om 

kampen mot de onda, uppmuntra till politiskt engagemang i aktuella frågor. Med hjälp av det 

budskapet får HPA fans att donera pengar, ta kontakt med politiker och skriva på petitioner 

mot aktuella orättvisor. Det studien främst vill visa är att det är möjligt med social 

mobilisering bortom etablerade politiska partier, vilket Hinck hoppas inbjuder till att mer 

innovativa former av aktivism kan få politisk legitimitet (Hinck, 2012). Att Harry Potter-

böckerna och den kringliggande rörelsen används som förklaringsmodell inom forskning 

tyder på att Harry Potter som fenomen har en självklar plats i dagens kulturella kanon. 

Ovan nämnda studier är exempel på hur bred forskningen är kring ämnen som 

antingen är relaterade till Harry Potter eller har Harry Potter och fandoms som 

förklaringsmodell. Fortsättningsvis kommer jag inte gå in på djupet kring dessa ämnen, utan 

syftet med att nämna studierna var att visa på den kulturella påverkan Harry Potter har haft. I 

enighet med det jag studerar presenteras nedan forskning relaterad till Harry Potter som 

kulturellt och socialt fenomen och hur det har påverkat individer.  
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2.3. Harry Potter, fandom och social identitet  

Forskning kring social identitet och fandom ger indikationer på hur viktigt deltagande i ett 

fandom kan vara för en individs sökande efter identitet (Tsay-Vogel och Sanders, 2017; 

Groene och Hettinger, 2016). Tsay-Vogel och Sanders (2017) har undersökt hur engagemang 

i ett fandom går bortom sökandet efter bara en bra bok eller film, utan snarare kan ha en stark 

koppling till sökandet efter mening. Fandom är ett fenomen som enar folk baserat på deras 

intressen för en viss medieprodukt och med tiden leder det till att det utvecklas communities 

med tillhörande stark social identitet kopplat till produkten. Tsay-Vogel och Sanders menar 

att medlemskap i fan-communities ökar viljan till att söka sig till ytterligare fandom-relaterat 

material. Social identitet och identifikation bidrar till bättre självförtroende för en individ samt 

ger en känsla av att tillhöra ett större sammanhang. Vidare förklarar Tsay-Vogel och Sanders 

att, likt det Jenkins (2013) tar upp, innebär att vara ett fan att man inte bara är passiv 

konsument av det material man tar del av utan även producerar eget material. Detta sker 

exempelvis genom skrivande av fanfiction, inspelning av podcaster, skapande av hemsidor för 

nyheter och diskussion kring fandomet. Enligt Tsay-Vogel och Sanders är identifikation och 

känslan av att vara delaktig i ett community viktigt i ett fandom. Författarna föreslår att hög 

konsumtion av en medieprodukt kan vara relaterad till att personen sympatiserar med de 

värderingar historien har, vilket kan öka intresset för att söka sig till personer med liknade 

värderingar. Identitet och social identifikation spelar en kritisk roll, då fans baserar sin 

identitet på sökandet efter gemenskap genom delade värderingar och intressen med andra fans 

i fandomet.  En annan viktig aspekt för att bibehålla sin sociala identitet är att upprätthålla sitt 

engagemang, exempelvis genom att hålla sig uppdaterad om intresseområdet och att ha 

kunskap om sitt fandom. I det avseendet är internet en viktig social mötesplats. Studiens 

resultat visade att känslan av att vara medlem i en grupp kan bidra till att stärka en persons 

sociala identitet, vilket kopplas till starkare självkänsla och känslor av samhörighet med andra 

inom fandomet. De som var delaktiga i fandomet fick också ut mer glädje av att läsa 

böckerna. Läsupplevelsen begränsades inte till att bara få ta del av spännande böcker, utan 

den blev också meningsfullt (Tsay-Vogel och Sanders, 2017).  

   Även artikeln Are you fan enough? (Groene och Hettinger, 2016) tar avstamp i 

identitet och grupptillhörighet. Artikeln berör en studie på självidentifierade Harry Potter- 

respektive Twilight-fans. Twilight är en fantasybokserie skriven av Stephenie Meyer, riktad 

till ungdomar, vars första bok kom ut 2005. Trots att majoriteten av de fans som möts och 

diskuterar på internet inte träffas i verkliga livet, tror artikelförfattarna att de går att likna vid 

vilka sociala grupper som helst. Att ha ett gemensamt intresse med någon på internet kan ge 
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samma positiva effekter som för människor som träffas fysiskt. Fans på internet enas kring en 

delad passion för ett ämne och har ofta liknande värderingar, vilket kan få gruppkänslor att 

uppstå. Genom att ge fandomrelaterade uppgifter till fans ville Groene och Hettinger se hur 

fans reagerade på att få negativ eller positiv feedback tillbaka. Artikelförfattarna ville 

undersöka hur fans upplevde sin känsla av tillhörighet till sitt fandom om deras fan-identitet 

blev hotad eller bekräftad. Om en person fick negativ feedback på sin uppgift minskade 

personens lust till att engagera sig mer i fandomet, och de kände sig exkluderade från 

gruppen. De som fick positiv feedback kände fortsatt engagemang. Resultatet visade att Harry 

Potter-fansen reagerade starkare på att få negativ feedback, vilket Groene och Hettinger tror 

beror på att Harry Potter-fans har växt upp med böckerna och har genom det kunnat 

inkorporera böckerna och fandomet i sig själva och därför kunnat känna ett starkare band till 

det. Detta förklarar då en starkare reaktion när ens identitet som fan blir ifrågasatt (Groene 

och Hettinger, 2016).  

 

2.4. Harry Potter och internet 

Harry Potter-böckerna föddes och utvecklades i takt med internets intåg i människors 

vardagsliv. Vanligt folk började få internet och datorer hemma. Det har haft stor betydelse för 

spridningen av och kommunikationen mellan fans. Schwabach (2009) skrev i sin artikel om 

Harry Potter-fandomets relation till internet. Han jämför då Harry Potter med de fandom som 

han definierar som de andra stora fandomen: Star Trek, Star Wars och Sagan om ringen. Han 

tror att anledningen till att Harry Potter växte mycket snabbare än dem är internet. Genom 

internet kunde fans som förr bara skulle ha läst böckerna, sett filmerna och sedan diskuterat 

det med vänner, fördjupa sitt intresse på en helt ny scen. Fans kunde bringa ytterligare liv i 

den detaljerade värld de hade fått ta del av i böckerna genom att skriva fanfiction. Dock var 

fanfiction, som tidigare nämnt, inget nytt fenomen som uppstod med Harry Potter, utan en 

aktivitet som fans i olika fandoms länge ägnat sig åt. Det som blev det nya var att det kunde 

spridas snabbare på internet och därigenom nå fler läsare. Schwabach hävdade att det roliga 

med fandoms nödvändigtvis inte handlar om att läsa böckerna, utan att tjusningen är att få 

diskutera det med andra fans och att internet gjorde det möjligt på ett helt nytt sätt. Hur smalt 

och märkligt ens fandom kunde vara så gick det att hitta likasinnade att dela det med. Likaså 

hade vem som helst med en dator möjlighet att starta en fan-hemsida. Han förklarar även 

Harry Potters storhet med att delade upplevelser människor emellan skapar djupa band, och 

att en stor del av det berodde på fans utrymme till att mötas på internet för att få chans att 

diskutera sitt intresse tillsammans.  
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  Det är inte bara fansen som har dragit nytta av internet; även Rowling var en del 

av detta. Hon var tidig med att publicera fakta kring böckerna på sin hemsida, vilken även var 

en interaktiv plats med små spel och skattjakter efter extramaterial som rörde böckernas 

innehåll. Rowling var även tidigt positiv till fanfiction, vilket inte är en förutsättning för den 

som äger upphovsrätten. Undantaget var när det kom till publicering i kommersiellt syfte 

(Schwabach, 2009).  

Efter att sista boken hade släppts 2007 tog JK Rowling en paus från Harry 

Potter. Då och då dök det upp nya uppgifter och rykten om hennes löfte att skriva en Harry 

Potter-encyklopedi, men den fick till mångas besvikelse aldrig se dagens ljus (Schwabach, 

2009). Istället släpptes Harry Potter-internetplattformen Pottermore. På hemsidan fick fansen 

bland annat möjlighet att ta del av exklusivt material skrivet av Rowling själv, och 

användarna kunde sorteras in i elevhem och kommunicera med andra användare, samt spela 

spel. Brummitt (2016) skrev en artikel rörande Pottermores utveckling, som gick från en sida 

för fans, till att bli en marknadsföringskanal för Rowlings samlade publikationer; inklusive 

Harry Potter-filmerna (Warner Brothers). Sidan kom även att inkludera det nysläppta och 

kommande materialet kopplat till Rowling och hennes trollkarlsvärld. Syftet skiftades från en 

portal där fans kunde interagera, till något helt annat. Majoriteten av det interaktiva materialet 

togs bort och sidan fick ett helt nytt utseende och blev mer ett sätt att kommunicera nyheter 

till media, samt ett försäljningsställe (Brummitt, 2016). Enda sedan starten har Rowling varit 

bra på, samt mån om, att kommunicera med sina fans genom internet (Schwabach, 2009). Det 

är hon fortfarande, men baserat på Brummitts artikel så står hennes internetnärvaro inför en 

förändring.  

Ett angränsande område till fandom är dator- och tv-spelsvärlden, som redogörs 

för i en avhandling (Eklund, 2012). Eklund motiverar sin avhandling med att spelandet av 

spel har blivit en stol del av många människors liv och att det därför är viktigt att studera ett 

sådant fenomen; särskilt ur ett sociologiskt perspektiv eftersom det påverkar mångas vardagar 

och relationer människor emellan. Enligt Eklund speglar människors val av spel vilka de är. 

Hon beskriver vidare att spel inte, som många fortfarande tror, är en ensamaktivitet utan 

snarare en social aktivitet som ger mycket glädje. Främst spelar folk med familj och vänner, 

men även spel med främlingar på internet är vanligt (Eklund, 2012). Här kan paralleller dras 

till fandoms. Ett engagemang i ett fandom framstår fördomsfullt som något ensamt, vilket det 

inte alls är om man tittar på Groene och Hettingers (2016) studie. Människor behöver inte 

sitta ansikte mot ansikte och samtala för att det ska bli en meningsfull social interaktion 
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(2016). Likaså går det att hitta jämlikar genom att exempelvis vara intresserade av samma tv-

spel eller samma böcker (Eklund, 2012).  

 

2.5. Merchandise 

En stor del av ett fandom inkluderar de prylar, kläder och samlarföremål som kopplade till 

produkten. I fandom-sammanhang benämns det som merch, en förkortning av det engelska 

order merchandise som betyder handelsvara. Officiell merch produceras och säljs av de som 

äger upphovsrätten till produkterna som replikeras samt dess varumärke, det avser alltså 

produkter som marknadsförs tillsammans med varumärket Harry Potter (Brown, 2002).  

Nuttall (2009) studerade sambandet mellan unga människors känslomässiga 

koppling till ett band, artist eller musikgenre och hur de kan använda kläder och speciella 

märken för uttrycka sin identitet. Även om studien är gjord med musik som grund så är det 

applicerbart för fandoms. Att vara hängiven ett band och att vara en del av Harry Potter-

fandomet kan se väldigt likt ut i flera avseenden. Dels de känslor som personen investerar i 

det, men även i det engagemang de känner för produkten och att genom detta uttrycka och 

utmärka sig. Enligt Nuttall (2009) befinner sig unga i en kritisk punkt för sin utvecklig och i 

sitt identitetsskapande. Att konsumera produkter relaterade till sitt intresse kan bli en del i att 

förstärka sig själv. Nuttall förklarar det som ”identity shopper”, alltså att köpa sig till en 

identitet. Han trycker på att det är ett särskilt viktigt verktyg för ungdomar när de försöker 

bygga upp sin identitet och bibehålla en plats i den sociala miljö de befinner sig i, eller önskar 

tillhöra. Att konsumera och uttrycka sig genom sitt intresse kan bli ett viktigt sätt för 

individen att framföra vilken person den önskar vara. Individen vill genom att uttrycka sig 

med kläder och symboler kan kommunicera något och ge mening till andra, att utstråla att de 

delar samma värderingar och intresse. Detta används för att skapa sociala band. Specifika 

märken kan vara en del av de uttrycken. Likaså kan identitetsuttrycken användas för att 

differentiera sig från andra grupper. Genom att identifiera sig med en viss social grupp kan 

unga personer känna att de har egenmakt och möjlighet att bygga upp sitt sociala och 

kulturella kapital med hjälp av detta, i enighet med Bourdieus kapital-teori (1984). Genom 

investering i kläder eller produkter väljer personer hur de önskar att representera sig för att 

utmärka sin personlighet (Nuttall, 2009).  
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2.6. Sammanfattning av den presenterade forskningen 

Det finns redan mycket skrivet om fans och Harry Potter inom akademisk forskning. 

Forskningen som har tagits upp i den här uppsatsen är bara ett urval. Fandomsstudier är ett 

växande forskningsfält. Det märks genom att de forskare som studerar fältet efterfrågar fler 

studier kring fandom och sociala rörelser inom framtida forskning (Eklund, 2012; Tsay-Vogel 

och Sanders, 2017; Hinck, 2012; Dean, 2017). Forskningen som har presenterats i det här 

avsnittet har till syfte att visa hur bred forskning som på något vis har rört vid Harry Potter är, 

men även belysa allmän forskning kring fans och fandom. Denna forskning berör grundpelare 

för ett modernt fandom, det vill säga: gemenskap och samhörighet kring ett delat intresse, 

internet, och fysiska uttryck såsom smycken och kläder. Harry Potter är inte ett unikt 

fenomen, men det är ett av de största tillsammans med Star Wars, Star Trek och Sagan om 

ringen (Shefrin, 2004). Därför kan kopplingar lätt dras mellan Harry Potter och andra 

fandoms. Fandoms är hyfsat lika i hur de organiseras och vilken betydelse det har för 

människorna som tar del av det. Hur Harry Potters framtid inom det akademiska fältet 

kommer ser ut är en intressant fråga att fundera över. Bokserien och filmseriens sociala och 

kulturella avtryck på världen går inte att förneka. Harry Potter-fenomenet är så djupt 

integrerat i mångas liv att det blir viktigt att studera. Eftersom så stor del av världens 

befolkning består av unga människor är det viktigt att studera dem och deras intressen. Det är 

positivt att forskning om mediafenomen inte avfärdas som onödigt och oseriöst; att ämnet är 

fånigt och att det inte har någon plats inom akademin.  

Jag vill med den här uppsatsen på ett djupare och mer teoretiskt plan undersöka 

hur det kom sig att Harry Potter blev så viktigt för så många människor. Med bakgrund i den 

forskning som presenteras önskar jag att utvidga området med direkta vittnesmål från 

människor som var en del i skapandet av fenomenet. Eftersom fandom byggs upp av fans, så 

är deras perspektiv intressanta och det är det jag vill komma åt i den här uppsatsen.  

 

3. Teori  

Det här kapitlet redogör för de teorier och begrepp som ligger till grund för undersökningen.  

Efter att ha gått igenom forskningsfältet kring fandoms har jag, i enighet med mitt syfte valt 

att använda följande teorier för att kunna planera min studie och dra slutsatser av mitt 

empiriska material: Jenkins tankar om deltagande kultur, Henri Tajfels Social Identity Theory, 

Pierre Bourdieus teori om habitus. Nedan presenterar jag den del av teorierna och utvalda 

begrepp ur dessa som är relevanta för min studie.  
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3.1. Deltagande kultur  

Som redan presenterats i forskningsöversikten är Henry Jenkins en framstående forskare i 

fandom-studier. Han myntade begreppet deltagande kultur inom fandoms. Med deltagande 

kultur menar Jenkins att fans inte bara konsumerar materialet, utan att de även aktiv engagerar 

sig i det. Det är där skillnaden mellan att tycka om något och kalla sig för ett fan och att 

deltaga i ett fandom ligger. Enligt Jenkins är ett kriterium för att vara en del i ett fandom att 

aktivt vara delaktig i det. Det kan ta sig i uttryck på olika sätt, som exempel använder Jenkins 

att skriva fanfiction. Med att skriva fanfiction producerar fans eget material (2013: 23f.). I 

min undersökning blir deltagande kultur ett lämpligt begrepp att använda då många av de 

aktiviteter som fans ägnar sig åt är av deltagande karaktär. Att skriva fanfiction, rollspela, att 

producera egna podcaster och deltaga i konvent är tydliga exempel på fandom-aktiviteter där 

fans deltar aktivt i att reproducera materialet i produkten de är intresserade av. Deltagande 

kultur är applicerbart på det som fans i Harry Potter-fandomet ägnar sig åt.  

 

3.2. Social Identity Theory 

Genom att vara del av ett fandom blir individen också automatiskt del av en grupp. Med 

bakgrund i Groene och Hettinger (2016) samt Tsay-Vogel och Sanders (2017) och mitt syfte 

blir Social Identity Theory en bra teoretisk utgångspunkt för min studie. Eftersom jag vill 

studera Harry Potter-fandomet och medlemmar i det är det lämpligt att undersöka hur 

medlemmarna i ett fandom ser på sig själva och sitt deltagande i en grupp. Ett fandom kan ses 

som en social avgränsad grupp, precis som vilken annan social grupp som helst. Social 

Identity Theory presenterades av Tajfel i artiklen Social Identity and Intergroup Behaviour 

1974. Artikeln avhandlar social identitet hos individer och dess betydelse för individer samt 

hur grupper formas. Med hjälp av Tajfel kan det förklaras varför så många ansluter sig till 

fandom och vad det har för betydelse för deras identitet och självbild. Ett fandom bygger på 

en delad passion för produkten och den känslomässiga koppling de känner och på det sättet 

upprätthåller fans sin kultur själva (Hills, 2002: 90). Med det krävs mer än bara ett delat 

intresse för att skapa starka vänskapsband och gruppkänslor.  

Tajfel skriver att en av de största utmaningarna för en människa är att hitta sin roll och sin 

plats i samhället. Individer strävar efter att skapa en tillfredställande bild av sig själva. Enligt 

Tajfel måste vi förstå identitet som en del av en individs självuppfattning som härstammar 

från sin syn på sitt medlemskap i en grupp, tillsammans med den känslomässiga betydelsen 
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som är kopplad till medlemskapet. Grupp som begrepp anger en kognitiv enhet som är 

meningsfull för individen vid ett visst tillfälle och tidpunkt. Grupper är en social miljö i 

termer av sociala kategorier med människor som är meningsfulla för individen. 

Gruppbeteende kan enligt Tajfel förklaras och befästas genom fortlöpande processer för 

självdefinition. Problemet med en individs definition av sig själv i en social kontext kan 

upprätthållas i termer av uppfattning om social identitet.  

Social kategorisering måste ses som en del i ett system som är riktat mot och skapar och 

definierar en individs plats i samhället. Social kategorisering är en process som sammanför 

sociala objekt och händelser i grupper som motsvarar individernas attityder, handlingar och 

synsätt. En grupps gemensamma karaktärsdrag och gemensamma miljö är det som gör att de 

känner att de skiljer sig från andra grupper, vilket möjliggör att gruppkänslor kan uppstå. 

Tajfel föreslår att en individs sociala identitet skapas genom dennes vetskap om att den tillhör 

en viss social grupp tillsammans med den känslomässiga betydelse och det värde individen 

tillskriver sitt medlemskap. Det kan förklaras genom att effekterna av social kategorisering 

delar upp en individs sociala miljö i ens egna grupper, och i andras. Så länge en grupp 

behåller sina positivt utmärkande drag som bidrar till en individs sociala identitet skiljer de 

sig från andra grupper. Tajfel skriver även att en individ blir kvar i en grupp, eller söker 

medlemskap i en grupp så länge gruppen på något sätt bidrar till att ge positiva effekter till en 

persons sociala identitet, alltså till de aspekter som ger tillfredställelse till individen. Det vill 

säga den tillfredställelse de får av att vara del i gruppen och stannar kvar så länge gruppen 

tillgodoser de behov individen söker (Tajfel, 1974).  

 

3.3. Habitus 

Av Bourdieus teorier kommer jag att använda begreppet habitus. Bourdieu beskriver 

begreppet habitus som ett uttryck för det som förenar en grupp. Habitus utgörs av uppkomna 

principer kring vad vissa grupper gör och hur de beter sig. De som agerar inom samma 

habitus har liknade åsikter, konsumtionsmönster och är intresserade av samma typ av 

aktiviteter. De delar samma livsstil. Likaså finns det tydligt rätt och fel inom samma habitus; 

gruppen förenas kring vad de gillar och inte gillar. I det avseendet är habitus både 

inkluderande och exkluderade. Det som anses rätt inom ett habitus är inte rätt i ett annat 

(1984: 170f.). Habitus kan användas för att förklara de gemensamma åsikter och intressen 

människor i en grupp kan dela. Vilka värderingar som är viktiga, vilka typer av kläder som 

används och vilket beteende som är förväntat. Begreppet är relevant i min studie för att förstå 

varför människor i samma grupper tenderar att vara lika varandra.  
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3.4. Diskussion kring de teoretiska begreppens användbarhet 

Ovan nämnda teorier och begrepp är lämpliga för min studie eftersom de kompletterar 

varandra och täcker in olika aspekter av det jag studerar. Deltagande kultur beskriver hur fans 

skiljer sig från de människor som endast konsumerar produkten utan tanke på att fördjupa sig 

i materialet. Deltagande kultur förklarar inte motiven bakom att vilja uttrycka sig och 

producera eget material utan att det är ett gemensamt utmärkande beteende för fans. För att 

förstå de gemensamma beteenden som uppstår kan habitus användas som förklaringsmodell. 

Social Identity Theory är användbar för att kunna förklara de sociala processer och 

gruppkänslor som sker inom ett fandom och hur det kan uppfattas som meningsfullt för 

individers självkänsla och identitet. Eftersom artikeln är gammal går det att anta att den främst 

syftar på fysiska grupper, men som Groene och Hettinger (2016) skriver i sin artikel är teorin 

applicerbar även på sociala grupper som formas på internet. Social Identity Theory blir 

särskilt viktigt i en studie som tar upp unga människors deltagande i grupper eftersom unga 

människor har behov av sökande efter en egen identitet. Jenkins skriver även om fans som en 

grupp som samlar stryka genom att identifiera sig som del av en grupp med gemensamma 

intressen och att det fungerar enande i fall där ens intresse blir ifrågasatt. I enighet med 

Jenkins teori om att vara ett fan är att vara i underläge gentemot vanliga människor kan en 

sådan identifikation bli viktig för en individs självkänsla (Jenkins, 2013: 23). Genom Social 

Identity Theory kan de sociala aspekterna, både gällande gruppkänslor och på individnivå, 

förklaras. 

Med att teorierna och begreppen kommer det empiriska resultatet att analyseras 

så att syftet och frågeställningarna kan besvaras på ett tillförlitligt och vetenskapligt sätt.  

 

 

4. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur uppsatsens empiriska material samlats in och bearbetats. 

Inledningsvis presenteras den metodologiska ansats som legat till grund för insamlandet av 

empirin. Sedan följer redogörelser för datainsamlingsmetod, urval, genomförande, 

databearbetning och analys, samt en diskussion kring studiens tillförlitlighet och 
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begränsningar. Avslutningsvis presenteras de etiska aspekter som har beaktats under 

datainsamlingens gång.  

 

4.1. Metodologisk ansats 

Till denna studie har tre olika datainsamlingsmetoder legat till grund för insamlandet av det 

empiriska materialet: kvalitativa intervjuer, visuell bildanalys och observationer i form av 

granskande av internetsidor om Harry Potter och samt ett besök på en bokhandel. Eftersom 

mitt syfte är att förstå Harry Potter som fenomen och den betydelse det har haft för människor 

har jag använt mig av en etnografisk ansats. En etnografisk ansats är lämplig när en forskare 

ska undersöka ett fenomen där det krävs att forskaren tar sig in i fältet för att med egna ögon 

se hur det fungerar, samt upptäcka vad fältet består av. I denna studie avser det att finna vad 

som pågår i Harry Potter-fandomet och försöka interagera, upptäcka och se vilka aktiviteter 

det innehåller och vad det betyder för människorna i det (Aspers, 2011: 37). Etnografiska 

studier är bra när en forskare vill kartlägga en subkultur, där tillträde till fältet blir avgörande 

för att studien ska bli så bra som möjligt (Gillham, 2008: 65f.). Eftersom jag har förkunskap 

kring forskningsområdet och därmed tillträde i den bemärkelse att jag vet hur jag ska gå 

tillväga för att få rätt information från rätt källor är etnografisk ansats lämplig för min 

undersökning. I en visuell analys är bilden det material som tolkas av forskaren. Det är 

användbart i samhällsvetenskapliga studier eftersom bilder förmedlar budskap på ett effektivt 

och lättöverskådligt sätt. Bilder kan används för att förklara komplicerade sammanhang eller 

erfarenheter och resonemang (Edling, 2004: 204f.). Jag har även använt mig av observationer, 

både digitalt på internet och en fysisk.  

 

4.2. Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som använts för att inhämta det empiriska materialet är utförandet 

av kvalitativa intervjuer, bildanalyser, observationer på internet och i en bokhandel. En 

kombination av dessa tre undersökningsmetoder gav en bra och heltäckande bild av 

fenomenet Harry Potter och dess fandom. Genom intervjuer får jag direkta erfarenheter av 

Harry Potter och fandomet från fans. Att få ta del av fans upplevelser är nödvändigt för att 

kunna närma sig och förstå fenomenet. Genom bildanalys tar jag del av och tolkar direkta 

källor från fans och fandomet. Genom observationer får jag direkt inblick i hur det ser ut i 

verkligheten, både på internet och ute i en butik. De olika insamlingsmetoderna skedde 

successivt och parallellt under arbetets gång, men planerades individuellt. Förarbetet med 
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intervjuerna gick ut på att tillsammans med mitt syfte, forskningsöversikten, teorierna samt 

det jag var intresserad över formulera ämneskategorier och frågor som skulle fånga det jag 

ville undersöka. Jag konstruerade frågorna efter ämnena och placerade dem i en naturlig 

frågeordning (Gillham, 2008: 42). Ämneskategorierna var uppdelade i tre teman; 

samhörighet, uttryck och canon (vedertaget begrepp på internet för den rätta tolkningen av ett 

material), inklusive inledande och avslutande del i intervjuerna. Detta fungerade som min 

intervjuguide. Enligt Trost (2010) är det viktigt med välplanerade intervjuer så att intervjuerna 

behåller sitt ursprungssyfte och är tydliga (Trost, 2010: 54). Att ha det i åtanke blev viktigt för 

mig eftersom jag redan hade en del kunskap kring mitt ämne. Då blir det desto viktigare att ha 

en tydlig mall så att det inte gick att sväva bort från ämnet. Intervjuerna följde alltså en 

standardiserad frågemall med öppna svar (Trost, 2010: 39).  

  Bildunderlaget inhämtades från olika ställen. Bilderna som presenteras är tagna 

av mig. Några stycken togs för några år sedan och några togs under arbetet med studiens 

gång.  

En observation genomfördes på en bokhandel. Besöket var inledningsvis inte 

planerat som en observation, utan tanken var att bilder till den visuella analysen skulle tas. 

Dock insåg jag på plats hur mycket intryck jag fick som kunde vara användbart i studien. En 

digital observation genomfördes även där material, bilder och intryck samlades in när jag 

surfade runt på internetsidor och internetforum om Harry Potter. Syftet med observation var 

att kunna samla in ytterligare data genom att närvara i fältet (Aspers, 2011: 109). Med fältet 

syftar jag alltså även på internet.  

  

4.3. Urval och presentation av intervjupersoner 

Eftersom jag vill undersöka Harry Potter som fenomen behövs personer som är eller har varit 

aktiva fans och som är insatta; det vill sägas att det förutsetts att de som intervjuas har viss 

kunskap kring ämnet. Jag behövde hitta informanter med kunskap kring ämnet för att få ut 

meningsfullt material. För uppsatsens resultat är det inte viktigt när personen var aktiv, utan 

att den har varit det i någon form. För att finna sådana informanter kombinerade jag 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Trost, 2010: 140f.). Först valdes personer jag anser 

vara lämpliga ut, sedan enligt snöbollsmetoden får jag tips från den jag intervjuar om en ny 

intervjuperson med kunskap om det jag avser studera (Trost 2010: 141).   

 

Presentation av intervjupersonerna (förkortas hädanefter som I.p.): 
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I.p.1: Kvinna, 24 år. Hon började läsa Harry Potter i åttaårsåldern och var aktiv 

inom Harry Potter-internet-fandomet mellan 2007 och 2011. Tycker fortfarande om Harry 

Potter, men identifierar sig inte som fan längre. Intervjun gjordes över videosamtal.  

I.p. 2: Man, 23 år. Började läsa Harry Potter i åttaårsåldern. Har till och från 

varit aktiv i fandomet och för tillfället aktiv som webb-administratör på en Harry Potter-

Facebooksida. 

I.p. 3: Kvinna, 23 år. Började läsa Harry Potter i sexårsåldern. Hon var mest 

aktiv inom fandomet i 14-årsåldern. Denna intervju skedde skriftligt av praktiska skäl.  

Personen fick samma frågor som jag ställt till de andra intervjupersonerna skickade till sig, 

svarade på dem skriftligt och skickade tillbaka svaren.  

I.p 4: Man, 22 år. Började läsa Harry Potter i 12-årsåldern. Har läst böckerna, 

sett filmerna och spelat tv-spelen och har varit aktiv på internet i mindre utsträckning. Hans 

engagemang har mest fungerat som en social aktivitet.  

 

4.4. Urval av bildmaterial 

Bildunderlaget till studien valdes ut successivt under arbetets gång. Tre av bilderna kommer 

från ett Harry Potter-konvent som ägde rum 2009, samtliga fotograferade av mig. De valdes 

ut för att visa hur det kan se ut när Harry Potter-fans möts. Sex bilder togs på Science Fiction-

bokhandeln i Malmö för att visa deras utbud av Harry Potter-relaterade produkter och hur de 

var placerade i butiken. Även dessa bilder var tagna av mig (2017). Resten av bilderna är 

skärmdumpar från internetsidorna Mugglenet.com och the-leaky-cauldron.org.  

 

4.5. Urval av observationsobjekt  

Till internetobservationerna tittade jag på några av de aktiviteter som enligt forskningen var 

vanligast och det som intervjupersonerna vittade om. Jag avgränsade det till att titta på 

fanfiction och nyheter på populära internetsidor. Besöket på Science Fiction-bokhandeln 

grundades i butikens nischade profil och att jag visste att de hade ett stort utbud av Harry 

Potter-relaterade produkter. Jag besökte Malmöbutiken.  

 

4.6. Motivering av mängd insamlad data  

Till studien gjordes fyra stycken intervjuer. Jag gjorde bedömningen av att det gav tillräcklig 

information. Det finns tre anledningar till det. Dels att jag hade mycket förkunskap om ämnet, 

vilket underlättade min förståelse för vad intervjupersonerna pratade om. Av egna 
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erfarenheter kunde jag bedöma att intervjupersonerna hade tagit upp de relevanta aspekter jag 

behövde till min studie. Det betyder dock inte att jag bara samlade in den information jag 

själv ville komma åt, utan jag såg också till att områden jag inte hade kunskap om täcktes. 

Den andra anledningen var att de som intervjuades var kunniga och insatta i fandomet, samt 

att de hade skilda erfarenheter av fandomet och hade varit verksamma inom olika områden i 

olika omfattning. Den tredje anledningen var att jag samlade in annan typ av data för att 

befästa det som intervjupersonerna tagit upp. Den ytterligare datan bestod av bilder, 

observationer och internetsidor om Harry Potter. Enligt Gillham är det i studier om sociala 

fenomen bra att ha belägg som kompletterar varandra (2008: 220).  

 

4.7. Genomförande av intervjuerna 

Till studien genomfördes fyra stycken kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var ca 40-55 

minuter långa. Intervjuguidens frågor följdes och användes som stöd under processen med 

utrymme för följdfrågor. Intervjuerna spelades in med intervjupersonernas samtycke. Två 

stycken skedde ansikte mot ansikte, en via videosamtal och en skedde skriftligt. Eftersom en 

intervju var skriftlig var frågemallen till stor hjälp då det underlättade jämförelsen med de 

andra intervjupersonernas svar.  

 

4.8. Databearbetning av intervjuerna  

För att hantera den insamlade datan transkriberades, kodades och analyserades materialet.  

Första steget i processen var transkribering av de tre intervjuer som hade spelats in. 

Intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ner ord för ord för att sedan kunna kodas. 

Intervjuerna transkriberades var för sig. Transkriberingarna, inklusive den skriftliga intervjun, 

kodades inledningsvis individuellt. Syftet med kodning är att dela upp materialet, i olika 

koder och för att urskilja teman. De används för att sedan lättare kunna analysera resultatet 

(Aspers, 2011: 165). Den kodningsmetod som jag använde var marginalmetoden. Det är en 

enkel men framför allt tydlig metod som går ut på att det transkriberade materialet skrivs ut på 

papper och sedan identifieras teman och stryks under med färgpennor, där varje tema får en 

viss färg (Aspers, 2011: 185). Anledningen till att marginalmetoden användes är för att den är 

tydlig, simpel att utföra och lätt att utläsa och jämföra resultatet.  
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 4.9. Analys av det insamlade materialet 

Under kodningsarbetet för intervjuerna växte tio stycken teman fram ur det empiriska 

materialet. Teman användes sedan för att analysera och sålla det material som skulle komma 

att användas i resultatet för att få en djupare förståelse och betydelse för citaten och ställa dem 

i relation till teoretiska begrepp (Aspers, 2011: 195). De teman som jag kunde urskilja ur 

materialet var: 

- Internet och fandom-aktiviteter 

- Identitet 

- Gemenskap och grupptillhörighet 

- Värderingar och budskap  

- Elevhemstillhörighet 

- Merch och uttryck 

- Negativ attityd gentemot Harry Potter-världens framtid 

- Positiv attityd gentemot Harry Potter-världens framtid 

- Social aktivitet 

- Sentimentalitet och tid  

 

Med hjälp av dessa teman och kategorier kunde jag jämföra de fyra intervjuerna och hitta 

likheter och skillnader i det som intervjupersonerna tog upp. Efter att ha jämfört intervjuerna 

och de teman som togs upp i respektive intervjuer kunde jag välja ut de citat som bäst fångade 

mitt material för att sedan kunna presentera dem i resultatet på ett så tydligt och strukturerat 

sätt som möjligt. 

Bilderna analyserades på ett liknande sätt, men utan skriftliga teman. Vid analys 

av bilderna så hade jag mina tilltänkta kategorier i huvudet när jag arbetade med bilden och 

eftersom bildmaterialet var framför mig så kunde jag hålla varje enskild bild i huvudet. 

Kodningen och framtagning av teman för att analysera intervjuer fungerar till stor del för att 

kunna sålla ett rikligt material och den typen av sållning behövdes inte till bilderna. De hade 

redan ett tydligt syfte när jag antingen tog bilden eller valde ut baserat på lämplighet. En bild i 

en samhällsvetenskaplig analys kan användas som både ett analysverktyg och ha en 

förklarande ambition (Edling, 2004: 206). I min undersökning har bilderna mer av ett 

förklarande och beskrivande syfte.  
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4.10. Materialets tillförlitlighet och begränsningar 

I denna studie användes flera olika intervjumetoder av praktiska skäl. Idealet hade varit att 

alla intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte. Trots fördelarna med ansikte mot ansikte-

intervjusituationer så ska även fördelarna med ny teknik utnyttjas. Exempelvis videosamtal 

tillåter forskare att bredda urvalsramen så att den inte bara täcker intervjupersoner inom ett 

snävt geografiskt område. Även om forskaren och intervjupersonen inte rumsligt befinner sig 

i varandras närhet så gör videofunktionen att det ändå går att läsa av ansiktsuttryck och 

kroppsspråk (Gillham, 2008: 130). Att intervjuerna följde en frågemall höjde även resultatens 

tillförlitlighet, då det förenklade jämförelserna av intervjupersonens svar. Eftersom en intervju 

var skriftlig gjorde det att svaren blev tydligare i jämförelse med de andra intervjuerna, 

jämfört med om intervjuerna hade varit ostrukturerade. Hade intervjuerna varit ostrukturerade 

hade en skriftlig intervju varit mindre lämplig. Att en intervju skedde skriftligt, via e-post, var 

av praktiska skäl enligt intervjupersonens önskan. Trots att mycket av interaktionen vid en 

fysisk intervju försvinner finns det även fördelar med skriftliga intervjuer som väger upp. 

Antingen för att kunna nå personer som inte har möjlighet att träffas på något annat sätt, bor i 

annan stad eller land. Eftersom intervjupersonen var viktig för studien fick alltså intervjun 

genomföras på detta sätt. Skriftliga svar utesluter inte heller att svaren inte är målande, 

utförliga eller beskrivande, tvärt om kan intervjupersonen ha mer utrymme till att kunna 

formulera reflektiva och personliga svar (Gillham, 2008: 149f.).  

Något som kan ses som antingen ett problem eller en tillgång för en studies tillförlitlighet är 

när forskaren redan är insatt i ämnet, vilket jag påstår att jag själv är. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara en begränsning. Problematiken kring att känna en känslomässig 

koppling är något det självidentifierade fanet och tillika akademikern Jenkins (2013) resonerar 

kring. Enligt honom är det viktigt att själv vara medveten om den koppling forskaren har till 

ämnet och att ett sätt att försöka hålla sig objektiv är att låta opartiska läsa igenom ens texter 

(2013: xiii).  

En annan begränsning med min insamlade data från intervjuerna var att 

intervjupersonerna av en slump var i ungefär samma åldrar. Det kan förklaras genom det 

genomslag Harry Potter hade på generationen som föddes under det tidiga nittiotalet, och att 

den generationen utgör och utgjorde en stor del av Harry Potter-fandomet. Därför är de 

överrepresenterade i fandomet, men i en studie kan det ge en lite för snäv bild än vad som 

hade varit önskvärt.  
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4.11. Etiska överväganden  

Etiska aspekter måste beaktas i alla forskningssammanhang (Aspers, 2011: 83). Eftersom jag 

använder mig av intervjuer är det viktigt att beakta vad jag kan göra för att mina 

intervjupersoner ska kännas sig trygga. För att säkerställa att forskning går rätt till i alla 

berörda fält har Vetenskapsrådet (2017) har lagt upp etiska riktlinjer som forskare är skyldiga 

att följa. I enighet med riktlinjerna har jag beaktat de etiska aspekter som krävs vid en 

intervjusituation av min karaktär samt de rättigheter intervjupersonerna har. Jag hanterade 

dessa etiska krav genom att ge mina intervjupersoner information om studien innan de 

tackade jag till sitt deltagande, frågade om de godkände till att intervjun spelades in. Jag 

gjorde det tydligt att intervjuerna var frivilliga och att deras deltagande och deras citat skulle 

presenteras anonymt vid publicering av uppsatsen, samt var den skulle komma att publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2017). Jag upprepade även innan intervjutillfället att intervjun var frivillig 

och bad återigen om samtycke till att intervjun skulle spelas in. Jag frågade även om det var 

okej att deras ålder och kön var med i uppsatsen. De etiska dilemman som intervjusituationer 

kan medföra var inte lika aktuella i min studie, eftersom jag inte samlade in någon känslig 

information. Det utesluter dock inte att jag inte har varit noggrann i hanterande av mitt 

material. Alla namn som nämndes under intervjuerna togs bort under transkriberingen.  

Likaså beaktade jag etiska dilemman vid urvalet av bilderna till studien. De 

valdes ut på ett sådant sätt att ingen person kunde identifieras, bortsett från en bild där jag går 

att urskiljas. Jag ville inte att några personer skulle synas på bilderna eftersom jag antog att 

inte alla vill ha sitt ansikte med i en uppsats. Eventuella bilder med personer skulle därför 

medföra att jag behövde ta kontakt med personerna och be om lov. Bilderna som togs på 

Science Fiction-bokhandeln gjordes efter att jag hade frågat en i personalen om det var tillåtet 

och informerade om att bilderna skulle användas till en kandidatuppsats. Även 

observationerna som gjordes digitalt har präglats av ett etiskt tillvägagångssätt.   

 

5. Resultat  

Det jag ville undersöka med uppsatsen var: Hur ser fandomet kring Harry Potter ut och vilken 

betydelse har fandomet haft för människorna som deltog i det? För att få svar på det har jag 

intervjuat fans, analyserat bilder från ett konvent, besökt en science fiction-butik och varit ute 

på internet för att fånga den rätta bilden. Det är den information som ligger till grund för 

resultatet. Resultatet kommer att presenteras enligt teman och inte baserat på 

insamlingsmetod. I slutet av kapitlet sammanfattas resultatet.  
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5.1. Harry Potter-fans på internet  

Det var ett tag sedan jag aktivt var inne på Harry Potter-hemsidor så för att känna pulsen på 

fandomet och få en bild av det besökte jag olika typer av Harry Potter-hemsidor och forum för 

att se hur fandomet organiseras. Det första jag gjorde var att går in på två av de mest populära 

och långlivade Harry Potter-nyhetssidorna för att se vilka typer av nyheter som vanligtvis 

publiceras. Mugglenet.com lanserades 1999 och är enligt sin hemsida världens största Harry 

Potter-nyhetssida (Mugglenet, 2018). Den andra hemsidan är The-leaky-cauldron.org som 

lanserades 2000 som en hemsida för Harry Potter-entusiaster. Nu fungerar den främst som en 

nyhets- och diskussionssida (About The Leaky Cauldron, 2007). 

 

  

 

Den första bilden kommer från www.mugglenet.com. De två andra bilderna kommer från 

www.the-leaky-cauldron.org. Det två första bilderna är exempel på typiska nyheter som har 

publicerats hittills i år (februari 2018). Den första bilden från Mugglenet är en nyhet som att 

teateruppsättningen Harry Potter and the Cursed Child har vunnit ett teaterpris. Den andra 

bilden från the-leaky-cauldron gratulerar skådespelare från Harry Potter-filmerna på deras 

födelsedag. Den första nyheten är relevant om läsaren är intresserad av The Cursed Child, en 

teaterpjäs som följer generationen efter Harry Potter. Den andra nyheten behöver 

nödvändigtvis inte betyda att det råder nyhetstorka, utan visar mer på den långtgående 

relationen mellan Harry Potter-fans och skådespelarna som porträtterade populära karaktärer i 

filmerna. Den sista bilden kommer också från the-leaky-cauldron.org och är reklam för ett 

konvent de kommer att anordna på Irland under 2018 och en länk till biljettköp. Att hemsidan 

http://www.the-leaky-cauldron.org/
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anordnar ett konvent visar på att Harry Potter-fandomet är så pass stort att det är lönsamt att 

anordna ett stort konvent och att det drar folk. Mugglenet och The Leaky Cauldron är 

fandom-institutioner (Schwabach, 2009). Båda har snart existerat i två årtionden och sidorna 

uppdateras fortfarande frekvent. 

Som tidigare nämnt är läsande och skrivande av fanfiction ett populärt sätt för 

fans att utvidga sitt intresse och få utlopp för sin kreativitet samtidigt. För att få en bild av hur 

mycket fanfiction som cirkulerar på internet besökte jag två stycken fanfiction-forum; 

Fanfiction.net (lanserad 1998) och archiveofourown.com (lanserad 2009). Undersökningen 

gjordes den sjätte februari 2018 klockan halv två eftermiddagen. Jag skrev in Harry Potter i 

båda sidornas sökrutor och på archiveofourown fick jag 166 119 träffar, varav 11 lades upp 

det senaste dygnet. På fanfiction.net fick jag 85 655 stycken träffar på Harry Potter, varav 14 

hade publicerats det senaste dygnet.  

En stor del av Harry Potter-fans kommunikation äger rum på internet. I 

intervjuerna dyker detta upp flera gånger. Under tidigt 2000-tal fanns en svensk interaktiv 

Harry Potter-hemsida som hette Hogwarts.nu. Hogwarts.nu:s naturliga målgrupp riktade sig 

till barn eftersom böckerna under den tiden fortfarande klassades som barnböcker. Sidan hade 

2004 ca 700 000 medlemmar, vilket då gjorde den till den tredje största internet community-

sidan (Hogwarts.nu, 2017). Hogwarts.nu var alltså en naturlig plattform för unga Harry 

Potterläsare. Det framkom i tre av intervjuerna, där intervjupersonerna berättade om hur 

Harry Potter-intresset tog dem till Hogwarts.nu och ut på nätet. Nedan presenteras två citat. 

 

Anledningen till att jag tog mig till internet var Hogwarts.nu. Så jag skapade en mejladress, det var ett jättestort 

steg…. Jag tror att jag skapade mitt internetpersona för att kunna diskutera Harry Potter. i.p. 2. 
 

När jag var liten var jag medlem på Hogwarts.nu och sprang runt med en trollstav som alla andra barn gjorde 

2001, men jag växte ifrån det lite grann. i.p. 3 
 

Harry Potter var alltså många barns första möte med internet, som i.p. 2. och i.p. 3 vittnar om 

var Hogwarts.nu var något alla höll på med tidigt 2000-tal. I takt med att Harry Potter fans 

blev äldre, så utvecklades också fandomet på internet. Fansen aktiverade sig på 

diskussionsforum, skrev fanfiction, lyssnade på och gjorde egna podcaster och ägnade sig åt 

rollspel. 

 Bilderna från The Leaky Cauldron och Mugglenet, tillsammans med det höga 

antalet publicerade fanfictions på archiveofourown och fanfiction.net och citaten från mina 

intervjupersoner illustrerar den deltagande kultur som Jenkins (2013) beskrev i Textual 

Poachers. Fans har ett behov att få utlopp för sitt intresse. De har ett behov av att få diskutera 
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med andra, de har ett intresse av att läsa nyheter, rollspela och internet blev den perfekta 

plattformen till det. Träffa nya vänner, enas kring till intresse tillsammans.  

Mugglenet och The Leaky Cauldron hade antagligen inte publicerat nyheter om 

ingen läste dem. Likaså är konventet som The Leaky Cauldron anordnar det yttersta exemplet 

på deltagande kultur. För att delta i konventet måste personer betala pengar och resa till en 

plats där de kan interagera med andra fans. I fallet med fanfiction och podcaster kombineras 

intresset för ett medialt fenomen med kreativitet och behovet av att få skapa något, även om få 

tar del av resultatet. I.p. 1 hade en Harry Potter-podcast och när jag frågade vilka som 

lyssnade svarade hon: Haha, ingen. I.p. 1 

 

5.2. På besök i Science Fiction bokhandeln 

 

 

 

Denna syn möttes kunderna som besöker Science Fiction-bokhandlen i Malmö av under 

julhandeln 2017 när de gick in i butiken. Uppställningen av Harry Potter-böckerna i diverse 

utgåvor, litteratur kring Harry Potter-världen, leksaker och målarböcker är det första kunderna 

möts av. Det blev påtagligt hur relevant Harry Potter fortfarande var. När jag ställde mig för 

att fråga en ur butikspersonalen om jag fick ta foto i butiken hade jag förhoppningen om att 

ställa lite frågor kring hur försäljningen av Harry Potter-relaterade produkter såg ut. Det fanns 

det inte tid eller utrymme för, kassapersonalen var väldigt stressade över mängden kunder. 

Personen jag frågade hade precis kommit från en låst monter där de mest dyra produkterna i 

butiken fanns, med en trollstav som hen plockat ut till vad jag antar var en förälder på 

julklappsjakt. Den synen gjorde mig glad och nostalgisk. Jag kastades bakåt i tiden till när jag 



29 

 

själv packade upp en julklappstrollstav. Bilden nedan visar några av trollstavarna som låg i 

den låsta montern.  

 

             

 

 

Jag noterade att många av kunderna handlade Harry Potter-relaterade produkter. Det var svårt 

för mig att komma åt och ta bra bilder eftersom det stod så mycket folk i vägen. Jag var 

förvånad över det stora utbudet och önskade att det hade funnits när jag var ett stort fan. 

Bilden nedan visar utbudet av Harry Potter-dörrmattor och en del av en Harry Potter-

produkttäckt vägg.  

 

 

 

 

Att köpa Harry Potter-produkter är ett vanligt sätt att visa samhörighet med Harry Potter-

fandomet. Genom att uttrycka det med sin klädsel eller med accessoarer kan fans visa upp sin 

grupptillhörighet och subtilt kommunicera med varandra. Som det framkom ovan så råder det 
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ingen bristvara på sådana produkter på marknaden. Varför köper fans merch? Vad är syftet 

med det och vilken funktion fyller det? Den frågan ställde jag till mina intervjupersoner.  

 

Jag har alltid gillat att visa min nördighet. Jag har alltid köpt merch som jag har hängande på rummet och sånt 

där. I.p. 2 

 

I citatet ovan berättar intervjupersonen att han trivs med sin nördighet och gärna visar upp det 

för andra. Merch kan användas för att uttrycka sin personlighet. Symbolerna och prylarna har 

personlig betydelse för bäraren, men det får även en kommunikativ funktion. Det gör det 

möjligt att urskilja andra fans. Det behöver inte betyda att fans stannar varandra på gator, utan 

det fungerar mest som en tyst hälsning.  

 

När man gå omkring så möter man alltid någon och ba ”åh du är också ett fan! Ja! Kul!” Jag har inget mer att 

prata med dig om, men jag har noterat ett fan, någon som tycker som mig och det är kul att se det i världen. I.p. 

2 

 

En av intervjupersonerna har en Harry Potter-tatuering. Förutom den personliga betydelsen 

tatueringen har så kan den också attrahera och intressera personer som tycker om Harry 

Potter.  

 

Jag har en Harry Potter tatuering. Många blir väldigt glada när dom ser den, och jag brukar tänka att den är ett 

väldigt bra sätt att hitta bra människor, för alla som är Harry Potter fans är bra människor. Tatueringen i sig är 

bara ett uttryck för min kärlek till magi och hela trollkarlsvärlden och allt den representerar. i.p.3 

 

Att möta andra Harry Potter-fans och notera likasinnade upplevs som något positivt och 

enade, det blir ett uttryck för det gemensamma habitus Harry Potter-fans agerar inom. Det blir 

viktigt för fans att kunna uttrycka sitt medlemskap i fandomet via kläder och symboler. Citatet 

nedan beskriver hur en intervjuperson skulle resa till London och att en av sakerna som 

lockade var att kunna få köpa Harry Potter-prylar som inte gick att få tag på i Sverige.  

 

…man köpte ju väldigt mycket merch också det var ju en jättegrej, jag kommer ihåg när jag åkte till London och 

det var liksom the main mission, att hitta merch. I.p. 1 

 

Hon fortsätter att beskriva hur viktigt det kändes att kunna få köpa merch, att hon ville ha så 

mycket som möjligt och vilken glädje de gav. Genom att köpa och äga diverse Harry Potter-

prylar kände hon att hon kunde bygga upp sin personlighet och identitet.  
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Haha, ja man ville ju dels ha posters, man ville även ha Hermiones time turner, såna grejer. Smycken, små 

figurer, man ville ha en Ron (figur) liksom. Man ville liksom ha allt möjligt (…) och man kände lite grann att de 

där sakerna på något sätt, dom blev ju som en del i det man ville va. Man blev ju helt överlycklig över att ha en 

Harry Potter-poster, kände liksom att det är så himla jag, det blev som i en del av att man bygger på sin 

identitet, för som sagt, i den åldern vet man inte vem man är ordentligt så det blev kanske ett sätt att veta det. I.p. 

1.  

 

Harry Potter-prylar betyder mycket för fans både på ett personligt och socialt plan. Det 

fungerar som ett uttryck för ens personlighet samtidigt som det kommunicerar vilken typ av 

människa hen är till likasinnade. Utbudet på Science Fiction-bokhandeln reflekterar det 

behovet.  

 

 

5.3. Relation till och engagemang i fandomet  

Samtliga intervjupersoner har någon typ av relation till Harry Potter-fandomet. Som tidigare 

framkommit i uppsatsen så råder ingen brist på utbud av fan-aktiviteter. När jag frågade dem 

vilka aktiviteter de ägnade sig åt i fandomet fick jag spridda svar. En av mina intervjupersoner 

är aktiv inom fandomet som admin på en Harry Potter-facebooksida. Han beskriver att hans 

primära intressen i fandomet är att få diskutera, tolka och reflektera böckernas innehåll och 

karaktärer tillsammans med andra.  

 

Ja, och iom att jag är admin i gruppen har jag satt igång så jag får massa notifikationer varje gång någon 

postar något i gruppen så att jag har koll, då blir det ju väldigt mycket att jag försöker vara med i dom för att 

jag tycker att det är kul. Så mycket blir ju online. Och sen är det ju… Harry Potter fans är ju ganska duktiga på 

att arrangera saker med filmmaraton, temakvällar, nationer har Harry Potter-klubbar ibland, att försöka passa 

på att vara på sånt och diskutera. Jag har fixat en Newt Scamander cosplay som jag hade på Comic Con. Det 

blir ju inte så mycket diskussion då, det blir lite annat men att man upprätthåller att träffa fans. i.p. 2 

 

Han beskriver hur han i sin roll som admin passar på att delta i diskussioner eftersom det är 

kul. Vidare berättar han om andra typer av Harry Potter-aktiviteter han passar på att delta i när 

tillfälle ges. Intervjuperson 1 var mest aktiv på internet, hon var med i en podcast och deltog i 

Harry Potter-chattgrupper. Nedan beskriver hon behovet av att få prata om Harry Potter med 

folk.  

 

Man ville kunna snacka om det med folk, man ville kunna dela med sig av sånt som har hände och sånt. i.p. 1 

 

Även intervjuperson 4 värdesätter diskussion för att få utlopp för sitt intresse och dela det med 

andra, med internetmötesplatsen Hogwarts.nu som exempel. 
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Jag tror att såna saker (Harry Potter) växer när folk kan diskutera, som hogwarts.nu måste ha varit när det kom. 

i.p.4 

 

I citatet nedan beskrev intervjuperson 3 sin breda erfarenhet inom Harry Potter-fandomet med 

ett särskilt intresse för att skriva. Hon beskriver hur hon tillsammans med andra rollspelade 

olika karaktärer från Harry Potter-böckerna på internet och hur de tillsammans byggde upp en 

hel värld. Hon tar även upp hemsidan MuggleSpace, en social mötesplats för Harry Potter-

fans.  

 

Jag började på MuggleSpace, men insåg snabbt att jag hade ett stort intresse för att skriva också. Jag skrev lite 

fanfictions, men fastnade för MuggleNet Interactive, vilket var ett rollspelsforum för Harry Potter. Där skrev 

man inlägg på ett par hundra ord utifrån sin karaktärs perspektiv. Det var väldigt roligt. Dels fick man fördjupa 

sig inom trollkarlsvärlden och applicera all sin kunskap inom sitt skrivande, men det var också som 

skådespeleri. Vi antog verkligen våra karaktärer och gick in i rollen, vilket var roligt. Jag spenderade många 

många timmar med att skriva. Där träffade jag även många andra vänner som inte hängde på MuggleSpace. Jag 

tror inte att mina vänner på MuggleSpace visste om hur mycket tid jag spenderade med att rollspela. Det var 

min egen grej liksom. Min och mitt crew. Tillsammans så skapade vi hela trollkarlsvärlden och skrev om deras 

historia. Vi skrev om Marodörerna och deras era, vilket för oss var outforskat. Vi hade basfakta från böckerna 

och vi lydde alla regler som JK skrivit, och gick därifrån. Vi hade listor med vem som kände vem, vem som ägde 

vad och vilka tidslinjer som gick ihop med andra. Vart var Narcissa i juni 1963? Det hade vi stenkoll på. Där 

utvecklade vi verkligen vår fantasi och skrivförmåga. Jag känner fortfarande en tillhörighet med mina 

karaktärer, och skulle förmodligen kunna plocka fram dom på en sekund. i.p. 3  

 

Samtliga intervjupersoner vittnar om ett intresse för att kunna diskutera Harry Potter med 

andra fans, men på lite olika sätt. Det kan sammanfattas som att i.p. 2 och 4 är intresserade av 

att diskutera innehållet i böckerna, i.p. 1 vill diskutera Harry Potter men med ett större fokus 

på den sociala kontakten och i.p. 3 använde fandomet som både en social funktion, men även 

för att få utlopp för sin kreativitet.  

 

5.4. Gemenskap och identitet 

 

Genom att vara en del av det sociala sammanhang som ett fandom är, blir känslan av 

gemenskap central. Att känna gemenskap med medlemmarna i en grupp är viktigt för att en 

person ska känna sig önskad och inkluderad. Under intervjuerna diskuterades graden av 

upplevd gemenskap inom fandomet.  

Jag tror inte att jag har upplevt något annat än gemenskap inom fandomet. Varenda Harry Potter -fan man 

träffar känner man en koppling till. Vi har en brinnande passion för magi, kärlek och äventyr, och det är väldigt 

speciellt. i.p. 3 
 

Citatet ovan beskriver samhörigheten i fandomet och hur den delade passionen får en speciell 

betydelse. Vidare berättar i.p. 3 om hur väl mottagen hon kände sig när hon deltog i Harry 

Potter-chattgrupper på internet och den positiva känsloeffekt det fick. Hon berättar också om 

att hon fick riktiga vänner i fandomet.  
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Det bästa var ju när man kom in på chatten och alla ba ”ahhhhh (namn)”, och då kände man sig.. asså vi var 

inga populära kids i skolan, det kan man inte säga, så att det var ju väldigt härligt att komma in i någonting och 

bli så himla väl mottagen, det kändes som att man var någon och det var ju väldigt trevligt, så dels det och sen 

så var det också att vi träffade x,x och x och liksom bildade riktiga vänskaper. i.p. 1  

 

Ett återkommande tema i svaren var att kopplingen de känner till andra fans är grundad i 

gemensamma värderingar, passion och intresse. Genom det blir det lättare att hitta nya 

bekantskaper att dela sitt intresse med.  

 

Det självklara är att alla har ett gemensamt intresse och alla som tagit sig till fandomet och till 

diskussionsforum är ju ute efter att diskutera. Så det är en väldigt självklar grund. Och sen tycker jag att det är 

värt att stanna där inte bara för diskussionen utan för att väldigt många har bra värdegrund. Jag vet inte om det 

finns någon faktiskt korrelation eller om det bara är att jag tycker det. Men det känns så positivt. För att det är 

ju ett positivt diskussionsämne, tillskillnad från vad politik ofta blir. Det värsta är att någon säger ”jag gillar 

Snape, nä jag gillar inte Snape, jaha men om vi pratar om en annan karaktär då.” det brukar inte vara så 

mycket konflikter. Väldigt positiv stämning. i.p 2. 

 

Citatet ovan beskriver hur det gemensamma intresset ger en gemensam grund för diskussion. 

Likaså upplever han att Harry Potter-fans delar en liknade värdegrund, något som alla 

intervjupersonerna också uttryckte under intervjuerna. Intervjupersonerna har genomgående 

en känsla av att Harry Potter-fans är bra människor. Ett gemensamt intresse kan även innebära 

trygghet. En av mina intervjupersoner spekulerade kring detta. Eftersom Harry Potter är så 

populärt och utbrett är det ett samtalsämne många kan engageras i.  

 

Jag tror verkligen att det kan vara en trygghet att ha, som det jag sa om min syster, att alltid kunna ha det som 

samtalsämne. Det är ett bra sätt om man är introvert att kunna söka kontakt om man har ett samtalsämne på 

förhand. Och en plan för vad man ska göra. Så det kan ju vara ett jättebra sätt att öka sin sociala gemenskap. 

i.p.4 

 

Intervjupersonen menar att Harry Potter som samtalsämne kan användas i sociala situationer 

där en person känner sig lite osäker och om personen då vet att en annan person också gillar 

Harry Potter kan det vara något att diskutera utan att det känns konstigt. Det blir ett neutralt 

ämne att kunna ta upp. Två av mina intervjupersoner förklarade att deras deltagande i 

fandomet hade en identitetsstärkande funktion. Båda deltog i fandomet när de var i tidig tonår, 

en enligt dem viktig tid för deras sökande efter en egen identitet. De beskriver sina 

upplevelser i de två citaten nedan.  

 

…och sökte sig till internet då, för man ville vara del av något. Jaaa… så mycket som… jag allt man kunde få 

liksom, bara för att man på något sätt ville bygga ut sin egen identitet med allt det. Det var ju lätt att säga hej 

jag heter x och jag älskar Harry Potter, än att säga jag heter x och jag vet inte vad jag gillar. i.p 1 

 

Som sagt var det mitt återupptäckande av böckerna som drev mig till forumen. Jag tror också att jag var den 

perfekta åldern för fandom. Jag sökte nog efter mig själv, försökte hitta intressen och en ”plats”, och jag kände 

mig väldigt hemma i Harry Potter. Online kunde man liksom vara så cool som man ville, även om man inte var 
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det IRL. Det var väldigt positivt för en ung tjej att få ta plats och vara den man faktiskt var. Tillsammans kunde 

man sitta och bonda över serien som man älskade så mycket. Vi ville nog alla egentligen bort från där vi var, 

och Harry Potter och dess fandom var vår escape. När vi pratade om Harry Potter tillsammans kände det nästan 

som att vi var där. i.p 3 

 

Båda två befann sig i en ålder där de sökte efter sig själva och Harry Potter-fandomet blev en 

plats att göra det på. Genom att identifiera sig som ett Harry Potter-fan och kunna diskutera 

det med andra stärktes deras sociala identitet när de fick en tydlig roll i en grupp och vågade 

ta plats. På internet var det möjligt att bli del av något större och få växa i det. Enligt Tajfel så 

söker sig individer till grupper som ger positiva effekter till deras sociala identitet. Individer 

blir kvar i en grupp så länge den känner ett behov av det (Tajfel, 1974). Båda 

intervjupersonerna berättar om hur de inte längre känner att de har ett behov av Harry Potter-

fandomet eftersom de redan har fått ut allt det kan från det.  

 

5.5. Rivalitet på Harry Potter-konvent 

 

 
 

Ovan presenteras ett fotografi på mig, taget av mig på ett svenskt Harry Potter-konvent 

sommaren 2009. Konventet ägde rum under några dagar där cirka hundra personer samlades 

för att leva och andas Harry Potter. Deltagarna i konventet delades in i olika elevhem, precis 

som på trollkarlsskolan Hogwarts i Harry Potter. På bilden tar jag ett fotografi på en spegel 

där tre stycken lappar är uppsatta. På lappen högst upp står det ”at least our fandom doesn´t 

sparkle”. Översatt till svenska blir det ungefär ”vårt fandom glittrar åtminstone inte”. Det var 

en pik mot Twilight-fandomet. Under den här tidsperioden var boken Twilight (Meyer 2005) 

väldigt populär och den sågs som en rival till Harry Potter. Dels för att den delvis riktade sig 

till samma unga tonårsmålgrupp som Harry Potter-läsarna och dels för att den marknadsfördes 
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som ”nya Harry Potter”. Konsensus bland Harry Potter-fansen var såklart att Harry Potter var 

bättre och att Twilight var fjantig och framför allt hade dålig litterär kvalitet. Ordet ”glittrar” 

refererar till att vampyr-karaktärerna som figurerar i boken glittrar när de står i solljus. På 

lappen längst ner till vänster står det ”we have all the hot boys”; ”vi har alla snygga killar” 

med namnen på snygga killar som tillhörde elevhemmet Slytherin, signerat konventets 

Slytherinmedlemmar.   

Bilden längst ner till höger summerar i princip varför alla var på konventet. 21 

juli 2007 kom den sista Harry Potter boken ut, Harry Potter and the Deathly Hallows. Det var 

ingen slump att konventet var lagt kring det datumet två år senare. Datumet fungerar som en 

känsloladdad symbol för fansens dedikation och kärlek till bokserien.  

Bilden nedan visar banderoller för elevhemmen: Hufflepuff, gul och Gryffindor, 

röd. Banderollerna gjordes under konventet för att deltagarna skulle framhäva sina elevhem 

och stärka gruppkänslan. Hufflepuffs banderoll inkluderar även en bäver, vilket är 

elevhemmets djur. En stor del av Harry Potter-böckerna utspelar sig på trollkarlsskolan 

Hogwarts där alla elever delas in i fyra elevhem är det i princip omöjligt att vara en del av 

fandomet och inte ha lojalitet mot ett av elevhemmen, det man ”skulle” ha tillhört om man 

själv hade gått på Hogwarts. Notera även mitt gröna linne på förra bilden, som visar min 

tillhörighet till mitt tilldelade elevhem Slytherin. Grönt är Slytherins elevhemsfärg. 

Indelningen baserar på karaktärsdrag som matchar elevhemmet.  

 

Det som presenteras ovan visar på hur olika gruppformationer kan användas för att stärka 

band och öka samhörigheten mellan medlemmarna. Tanken med elevhemmen på konventen 

var att skapa vänlig konkurrens mellan grupperna. Bilden på Twilight visar även på habitus 

uppdelning, där Twilightfandomet utmålas som det dåliga.  
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5.6. Det speciella med Harry Potter  

Något jag försökte fånga i mina intervjuer var vad det speciella med Harry Potter är. 

Gemensamt i svaren var att Harry Potter har varit med dem så länge. I de två första citaten 

jämför intervjupersonerna Harry Potter med Star Wars och Sagan om ringen, två andra 

långlivade fandoms. Det som intervjupersonerna anser sticker ut är att berättelserna 

fortfarande tilltalar även om lång tid har passerat och att hur viktiga budskapen i berättelser 

kan vara. 

 

Asså väldigt mycket att det har vart en stor del av mångas liv så pass länge. Jag känner lite samma med Star 

Wars, såna där äldre franchises att folk tar sig tid. Att nyhetens behag har lagt sig men man uppskattar det 

fortfarande. Och att det har varit del av ens barndom. Det är väl en väldigt stor del. Sen pratar man ju också 

med folk som inte har haft det i barndomen. Men det har varit speciellt, så det är väl någonting mer. Men för 

mig är det väldigt mycket…. Att det har varit så långvarigt. i.p. 2 

 

Jag tror att Star Wars till viss del men kanske främst Sagan om Ringen fandomen är rätt så lik Harry Potter. 

Båda har upplevt känslan av att vara unika, otroligt populära och banbrytande. Harry Potter är inte unik bara 

på grund av hur stort fenomen det blev, men också på grund av sitt budskap. Hela serien handlar om kärlek, 

förståelse och acceptans. Jag tror att, på grund av att så många växte upp med dessa budskap, så blir 

upplevelsen väldigt unik. Dumbledore lärde oss att kärlek övervinner allt, och jag tror inte att någon annan 

fandom pratar med sina fans på samma sätt. i.p.3 

 

Nästkommande två citat beskriver hur det kan vara att växa upp med en berättelse och hur 

speciellt det kan kännas.  

 

Nä men från att det var liksom en vanlig bok när man var liten till att det började bli mer och mer och sen kom 

ju internet och det blev en helt annan värld. Det känns som att i takt med att vi växte upp och världen 

förändrades så blev det också en helt annan relation till Harry Potter. Det var ju från att vi var sju till att vi var 

fjorton/femton. En konstant relation som utvecklades. i.p. 1 

 

Det är ju verkligen dom viktigaste böckerna skönlitterärt som jag har läst, så det är absolut speciellt och man 

var ju liksom en del av en generation som växte upp med Harry Potter, så det är jättespeciellt. i.p. 4 

 

Harry Potter har betytt mycket för intervjupersonerna och oavsett hur aktiva och engagerade 

de är i Harry Potter-fandomet så känner de ändå en stark koppling till Harry Potter. Den 

långvariga relationen till bokserien gör att det blir svårt att koppla bort sig känslomässigt från 

Harry Potter och den betydelse berättelsen har haft under olika skeden i personernas liv.  
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6. Diskussion 

I detta avslutande kapitlet presenteras en diskussion kring studiens resultat i förhållande 

undersökningens syfte och frågeställningar, hur resultatet förhåller sig till forskningsfältet och 

de teoretiska valens påverkan på resultatet. Jag för även en diskussion kring studiens 

metodval och hur min studie kan tillämpas. Slutligen ger jag förslag på vidare studier inom 

fältet. Uppsatsen avslutas med en kort reflektion.  

 

6.1. Summering av resultatet i förhållande till syfte och frågeställningar  

I uppsatsens inledning formulerades studiens syfte med tillhörande frågeställningar. Syftet 

och frågeställningarna var baserade på det jag var intresserad av att studera, genomgång av 

det befintliga forskningsfältet samt teoretiskt ramverk och vägledde sedan 

undersökningsprocessen. Frågeställningarna löd:  

 

– Hur ser fandomet kring Harry Potter ut?  

– Vilken betydelse har fandomet haft för människorna som deltog i det?  

 

Svaret på den första frågan, om hur fandomet ser ut, kan sammanfattas som följande. Harry 

Potter-fandomet består av självidentifierade fans som har sökt sig till andra fans för att 

tillsammans kunna dela sitt intresse för Harry Potter. Det kan tas i uttryck på olika sätt. Vissa 

fans vill träffa andra fans, går på gruppträffar och besöker konvent. Vissa vill diskutera Harry 

Potter och gör det på diskussionsforum över internet. Vissa är intresserade av att få uttrycka 

sig och spelar in podcaster om Harry Potter, rollspela eller skriva fanfiction. Vissa nöjer sig 

med att lyssnar på andras podcaster och läsa andras fanfiction-historier. Vissa gör bara en av 

ovan nämnda aktiviteter, och vissa gör alla. Det ser lite olika ut, men oavsett hur engagerad 

och aktiv en person är så är den en del av fandomet om den själv anser sig vara det. Det finns 

inga rätt eller fel aktiviteter att ägna sig åt. Baserat på det mina intervjupersoner sagt det jag 

såg när jag gjorde observation på bokhandel, samt den aktivitet jag observerat på internet så 

verkar Harry Potter-fandomet vara stabilt över tid.  Antagligen sker viss variation i 

engagemangs intensitet, men på det stora hela får Harry Potter-fandomet anses som konstant 

aktivt. Att en stor del av böckerna och prylarna på Science Fiction-bokhandeln handlade om 

Fantastiska vidunder och var man hittar dem (en ny filmserie skriven av JK Rowling som 

utspelar sig cirka 50 år innan Harry Potters födelse, den första kom ut 2016) tyder på att 

fandomet möjligtvis håller på att utvecklas till något större och annorlunda. Möjligtvis 
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kommer fandomet nå ut till nya målgrupper i takt med att trollkarlsvärlden utvidgas bortom 

karaktären Harry Potters historia. 

 Den andra frågeställningen berörde individerna i fandomet och vilken betydelse 

fandomet hade haft för dem. Mina intervjupersoner berättade om vad Harry Potter hade haft 

för betydelse för deras liv. För två av mina intervjupersoner hade Harry Potter-fandomet en 

identitetsbyggande funktion, där de vill hitta sin plats i världen och bygga upp en identitet. 

Fandomet hjälpte dem med det och sen fyllde inte den plattformen någon viktig funktion 

längre. De två andra var mer intresserade av diskussion för att fördjupa sin kunskap om 

böckerna genom att diskutera med andra. För dem har Harry Potter mer en social och 

intellektuell funktion.  Slutligen enades alla intervjupersoner kring att Harry Potter har varit 

väldigt viktiga böcker för dem, att det är ett ständigt samtalsämne att ta upp. Samtliga anser 

att människor som gillar Harry Potter har bra och liknade värderingar och är således ”bra 

människor”. Alla ansåg att de hade växt upp med Harry Potter-böckerna och det gör att de får 

en nostalgisk och sentimental relation till böckerna.  

 

6.2. Diskussion av resultatet i förhållande till teori och forskning  

Med annat teoretiskt ramverk hade andra slutsatser kunnat dras, men då hade studiens syfte 

och fokus fått en annan inriktning. Exempelvis hade studien kunnat få ett större fokus på hur 

Harry Potter växte globalt om teorier om kulturell globalisering hade använts (Crane, 2002). 

Då hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Det hade varit intressant, men inte i linje med 

undersökningens syfte.  

 I relation till forskningen som presenterats skulle jag placera min studie nära 

Tsay-Vogel & Sanders (2017), Groende & Hettinger (2016) och Schwabach (2009). De två 

förstnämnda låg nära teoretiskt, medan Schwabachs innehåll bättre matchade det jag också 

vill närma mig. Det som skiljer min studie från de som presenterades i forskningskapitlet är 

att min undersökning går mer in på djupet kring fans upplevelser.  

Under arbetet med uppsatsen har jag haft ett källkritiskt förhållningssätt. Den 

forskning som presenteras i tidigare forskning och teorikapitlet har jag tagit från Uppsala 

Universitetsbibliotek, både det fysiska biblioteket och det som finns att söka efter på 

databasen. Artiklar som jag läst kommer från diverse tidskrifter. Eftersom jag hade 

förkunskap kring ämnet kunde jag utläsa att det var bra källor rent informationsmässigt.  

Angående övriga källor, som artiklarna från The Spectator, Independent och Pottermore har 

jag valt ut för att få underlag till saker jag redan hade kännedom om. Jag visste om att 

utklädda människor köade utanför bokhandlar, men jag behövde en källa för att bekräfta det. 
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Jag har arbetat källkritiskt genom att utvärdera alla källor och att inte betrakta alla böcker om 

populärkultur som forskning; även om de gick att finna på biblioteket och var skrivna 

akademiker. I det fall jag har använt Wikipedia har det varit i brist på andra källor.  

 

6.3. Diskussion av metodval i förhållande till resultatet  

En studies resultat påverkas av vilken insamlingsmetod som har använts. I den här studien 

använde jag kvalitativa metoder med ett etnografiskt arbetssätt och på det sättet kunnat få 

fram ett smalt, men heltäckande resultat. För att få mer bredd i undersökningen hade jag 

kunnat använda mig av enkäter, men då hade jag gått miste om mina intervjupersoners direkta 

upplevelser. Jag hade fått fler deltagare till undersökningen, men inte lika djupa och 

reflekterade svar. Djupet och komplexitet i svar är fördelen med kvalitativ metod, vilket var 

passade till denna studien. 

 

6.4. Uppsatsens användbarhet och förslag till vidare forskning  

Resultatet av den här uppsatsen kan användas för att förstå fans. Tidigare forskning har berört 

fandom som övergripande tema (Hills, 2002; Jenkins, 2013). Den här undersökning går mer 

in på djupet när jag bara diskuterar Harry Potter. Jag presenterar tidigare bedriven forskning 

och kopplar det till direkta vittnesmål och egna observationer. Även om resultatet berör Harry 

Potter kan det lika gärna kunna appliceras på liknande fandoms, exempelvis tidigare nämnda 

fandoms som Star Trek, Star Wars och Doctor Who. Fandoms är ganska lika i hur de är 

organiserade, vilka aktiviteter som är populära och människors motiv till att vilja ansluta sig 

till det.  

Den forskningslucka som jag tydligast kunde identifiera efter att ha gått igenom 

forskningsfältet, och som även är en brist i min egen studie, är åldersvariabeln.  

I en större undersökning hade åldersaspekten bland fans varit intressant att undersöka. Att 

fråga fans i olika åldrar, som upptäckte böckerna vid olika tidpunkter hur de kom i kontakt 

med fandomet och varför de sökte sig dit. Det hade varit spännande att se vilka skillnader det 

finns. Speciellt hur unga upptäcker bokserien när den inte längre är lika aktuell som den var 

för tio år sedan. Genom en åldersjämförelse så skulle det kunna gå att utläsa vilka skillnader 

det finns i att upptäcka en bokserie i olika skeden i livet och hur mycket tid som läggs på 

intresset.  
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6.5. Avslutande reflektioner  

I den här studien har jag undersökt Harry Potters påverkan på människors liv. Under mina 

intervjuer svarade alla intervjupersoner samma sak på en av mina frågor: frågan om det känns 

som de har växt upp med Harry Potter. Alla fyra svarade kort ”ja”. Enligt mina 

intervjupersoner är det just den aspekten som är det unika med Harry Potter, långvarigheten, 

känslan av nostalgi och förhoppningen om att barn fortsätter att upptäcka Harry Potter. 

Baserat på vad jag kunde se på Science Fiction-bokhandeln behöver inte mina 

intervjupersoner oroa sig. Inget som har framkommit under uppsatsen tyder på att Harry 

Potters position som en av de mest lästa och älskade barn- och ungdomsböckerna är hotad. 

Harry Potter betyder onekligen mycket för de som har läst böckerna och fenomenet har gjort 

ett stort kulturellt avtryck både på individer och på samhället. Harry Potter symboliserar 

trygghet och nostalgi. Jag avslutar uppsatsen med ett citat från en av intervjupersonerna som 

jag tycker beskriver den känslomässiga betydelse fandom kan ha för en individ.  

 

Jag tror att fandomen är lite som Narnia – man kommer dit och är där så länge som man behöver, sen åker man 

hem igen.  I.p. 3 
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