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Abstract: The aim of this Master’s Thesis is to study readers and authors of 

Harry Potter fan fiction, in order to answer the question of why 
they read and write fan fiction about Harry Potter, and which 
factors determine what kind of fan fiction stories they read. The 
empirical material consists of three qualitative interviews with fan 
fiction readers and authors, and a textual analysis of four internet 
forums for discussions about Harry Potter and fan fiction. The 
theoretical background is based on reception theory and reader-
response criticism. 

 
The results show, that commitment to, and interest in, the source 
material is an important reason as to why the participants of the 
study read and write Harry Potter fan fiction. At the same time, 
most participants also feel frustration and dissatisfaction with the 
source material. Also, the results show that fan fiction can be a 
way of practising writing skills. Reading and writing fan fiction 
also attracts because it is fun, and because it gives an opportunity 
to explore how other Harry Potter fans have interpreted the source 
material.  
   There are many factors that determine which stories the 
participants choose to read. Characters, and how they are paired 
with each other, play a vital role, as well as genre, rating, plot and 
the author’s language and writing style. Many participants read 
popular stories, and have favourite authors. Personal interpretation 
of the source material is a very important factor, since it will 
determine what a participant likes and is willing to accept in fan 
fiction.  

 
Nyckelord: fan fiction, fankultur, Harry Potter, läsning, skrivande, internet, 

receptionsteori.     
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1. Inledning 
 
Harry loved Draco. He knew that. What he didn’t know was if Draco loved him back. Draco 

never said the words, and sometimes Harry wondered why Draco stayed with him. It wasn’t 

like he couldn’t find anyone else to be with. Draco was gorgeous. Men and women alike 

threw themselves at him. Harry, on the other side, wasn’t anything extraordinary. The only 

great thing he had done was rid the world of Voldemort, and he had been practically born to 

do that.1  
 
Citatet ovan är inte hämtat från någon av J.K. Rowlings världsberömda böcker om den unge 
trollkarlen Harry Potter, som börjar på trollkarlsskolan Hogwarts och bekämpar den onde 
trollkarlen Lord Voldemort. Det är ett stycke ur en berättelse om Harry och hans antagonist 
Draco Malfoy, Snowflakes, skriven av signaturen Eternal fire1 och publicerad på 
Fanfiction.net. Fan fiction är vad den här typen av berättelser kallas – dikter, noveller, 
kapitelberättelser, ibland även romaner, som hämtar karaktärer och miljöer från exempelvis 
kända böcker, filmer och tv-serier, men som skrivs och läses av fans. Dessa berättelsers 
handlingar skiljer sig ofta, men inte alltid, väldigt mycket från den bok, film eller liknande de 
är baserade på, och Snowflakes är ett bra exempel på just detta. I denna uppsats kommer jag 
att studera den fan fiction-kultur som finns kring böckerna om Harry Potter. Oavsett vad man 
kan tro, är detta inte något litet och marginellt fenomen – på Fanfiction.net, som är en 
paraplysajt där fan fiction baserad på otaliga böcker, filmer et cetera är arkiverad, finns i 
skrivande stund 368635 fan fiction-berättelser om bara Harry Potter.2   
   Mitt eget fan fiction-intresse kommer sig av att jag i flera år både läst och skrivit fan fiction, 
främst om just Harry Potter. Jag är oerhört fascinerad av hur dynamisk och kreativ fan 
fiction-kulturen är, och vilken bredd som finns inom genren. Det är också ett intressant 
faktum, att fan fiction är ett ämne som knappt har berörts inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen (B&I) över huvud taget. Vad detta beror på kan jag inte svara på – 
men det är min absoluta övertygelse att fan fiction är något som är mycket relevant för vårt 
ämne. Det är ett nytt sätt att läsa på, ett nytt sätt att skriva – en litterär genre som skapas av 
sina egna läsare och som bygger på annan mediekonsumtion, som tillåter en Harry Potter-
läsare som Eternal fire1 att skriva om Harrys och Dracos kärlek till varandra trots att detta är 
något som aldrig ens antyds i J.K. Rowlings böcker. Det är en mycket fri genre i den 
meningen – alla tolkningar av originaltexten är tillåtna, man behöver inte ”nöja sig” med det 
Rowling skriver om man inte vill. Fan fiction är också ett fenomen som idag främst finns på 
internet, och det är även på det sättet en ”ny” typ av läsning, där man kan kommentera 
berättelsen direkt efter att man läst den och ibland även få svar från dess författare. Läsningen 
är interaktiv och eftersom de flesta fan fiction-författare också är fan fiction-läsare, finns en 
jämbördig relation mellan dessa två grupper. Fan fiction kan sägas vara en del av den 
samhällsutveckling som går mot en alltmer interaktiv läsning, exempelvis i form av bloggar 
och andra former av hypertext på nätet. I Nationalencyklopedin definieras hypertext som ”en 
icke sekventiell text, dvs. en text med förgreningar (angivna med markörer) som ger läsaren 
möjlighet att välja sin egen väg genom texten.”3 Detta innebär att det inte är förutbestämt hur 
texten skall läsas, utan att det finns möjlighet för läsaren att exempelvis klicka sig vidare till 
andra texter, bilder et cetera med hjälp av så kallade hyperlänkar.4 I dagens samhälle möter vi 
                                                 
1 Eternal fire1 2006, Snowflakes.  
2 Fanfiction.net: Books.   
3 Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord ”hypertext”.  
4 Ibid. 
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många skiftande kulturyttringar – nuförtiden läser man inte enbart romaner eller ser filmer 
som är skapade för att läsas eller ses från början till slut, och detta är något exempelvis 
Skolverket tagit fasta på då de, i en text om kursplanens tillämpning i gymnasiets Svenska B-
kurs, menar att skolan idag inte bör sträva efter att ge elever ”literacy”, utan snarare ”media 
literacy”.5 6 Samma text tar också upp ”det vidgade textbegreppet”, vilket innefattar text, bild, 
film, video et cetera, och menar att skolan måste följa samhällsutvecklingen och inkludera 
många olika medier, som har stor betydelse för unga människor, i sin undervisning.7 En del 
av detta vidgade textbegrepp är datorspel, som är mycket populära bland unga och ofta har 
litterära förlagor, vilket kan kopplas till fan fiction och dess relation till ett källmaterial. Det är 
idag vanligt att populära böcker och bokserier – som Harry Potter – blir till datorspel.8 Dessa 
spel skiljer sig mycket från film och böcker, eftersom det i spelens värld är användaren själv 
som styr och bestämmer handlingen, inom vissa grundläggande ramar. Någon definitiv 
handling finns alltså inte. 9  På ett sätt liknar förutsättningarna i ett datorspel alltså 
förutsättningarna för fan fiction-skapande – makten finns i läsarens, användarens, händer. 
Kanske kan fan fiction faktiskt sägas ge mer makt åt läsaren/användaren än ett datorspel 
någonsin kan göra – alternativen och valmöjligheterna i ett datorspel är inte oändliga, men i 
fan fiction? Fantasin har, som bekant, inga gränser.  
 

2. Bakgrund  
 

Först i detta kapitel kommer ett avsnitt som behandlar fenomenet fan fiction. En kort historik 
finns där, liksom en introduktion till några av de vanligaste fan fiction-genrerna. Jag kommer 
också att redogöra för huruvida fan fiction är lagligt eller ej. Att jag valt att ta upp frågan om 
fan fiction i förhållande till upphovsrätt, beror på att denna uppsats skrivs i en biblioteks- och 
informationsvetenskaplig kontext, med förhoppningen att aktiva inom biblioteksvärlden ska 
få upp ögonen för fan fiction. Jag anser att det är viktigt att läsarna av denna uppsats får 
kännedom om att fan fiction sällan ses på med blida ögon av upphovsrättshavare och att 
genren kan ses som kontroversiell juridiskt sett, eftersom fan fiction kan vara av intresse inom 
biblioteksvärlden som ett verktyg för att exempelvis främja skrivintresse hos barn och unga.10 
 
Jag kommer att avsluta kapitlet med att redogöra kort för det fenomen Harry Potter är, främst 
genom att presentera böckerna och deras författare, J. K. Rowling. Jag kommer också att ge 
en liten och mycket enkel överblick över böckernas handling och centrala karaktärer. I denna 
överblick har jag valt att fokusera på karaktärer som är viktiga inom fan fiction-kulturen kring 
böckerna, vilket innebär att karaktärer som är centrala i böckerna men som sällan blir 
omskrivna i fan fiction, inte nämns. Harry Potter-böckerna innehåller ett myller av mer eller 
mindre viktiga karaktärer, och jag har därför fått välja ut dem som jag anser vara mest 
relevanta att nämna i just den här uppsatsen.  
 

 

                                                 
5 Begreppet literacy skulle kunna översättas till läskompetens, och media literacy till mediekompetens. (Min 
övers.) 
6 Skolverket, Svenska kurs B, s. 5.  
7 Ibid.  
8 Gunder i Copier & Raessens 2003, As if by magic: On Harry Potter as a novel and computer game, s. 2. 
9 Carlquist 2005, Vampire: The masquerade, bloodlines som datorspel och gotik, s. 7.  
10 Ett exempel på hur fan fiction använts i biblioteksarbete finns i Halkinrud, Tina (2007). Harry Potter-fan 

fiksjon:  En utvidelse av det magiske universet, s. 40.   
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2.1 Om fan fiction  
 
Fan fiction är ett fenomen som kan härledas till sällskap för Jane Austen- och Sherlock 
Holmes-fans under 1920-talet.11 Men, som författaren Marianne MacDonald skriver i sin 
artikel Harry Potter and the fan fiction phenomenon, ”private fan fiction may be as old as 
fiction itself.”12 MacDonald utvecklar inte detta, men min tolkning är att hon syftar på att 
läsare alltid har spunnit vidare på berättelser som fascinerat dem, ibland också i skrift.13 Fan 
fiction har utvecklats inom media-fankulturen,14 som i sin tur uppstod inom science fiction-
fankulturen i mitten av 1960-talet. Den första tv-serie som fick en stor fankultur och som det 
började skrivas fan fiction om, var science fiction-serien Star Trek. Även tv-serien The Man 

from U.N.C.L.E. (Mannen från U.N.C.L.E.) fick många aktiva fans. Trots att den största delen 
av dessa seriers publik bestod av män, byggdes fankulturerna kring dem upp av kvinnor. Män 
deltog i fankulturerna på olika sätt, men de skrev inte fan fiction.15  
   Under 1970- och 1980-talen dök alltfler fankulturer upp, och fan fiction författades om 
bland annat Starsky & Hutch, The Professionals (De professionella) och Star Wars 

(Stjärnornas krig).16 I början av 1990-talet började alltfler fankulturer förlägga sina aktiviteter 
till internet, samtidigt som de traditionella mötesplatserna och fora – konvent, fanzines och 
brevväxling – fortfarande existerade.17 Under denna tid uppstod fankulturer kring exempelvis 
Highlander och Xena: The Warrior Princess (Xena: Krigarprinsessan). 18 Senare under 1990-
talet, då alltfler fick tillgång till internet, kunde många fler än tidigare bli en del av fankulturer. 
En av de mest populära fankulturerna, den kring Buffy the Vampire Slayer (Buffy och 

vampyrerna), dök upp vid denna tid.19  
   1998 startade det största fan fiction-arkivet, Fanfiction.net, som idag har hundratusentals fan 
fiction-berättelser samlade. LiveJournal.com, som är en sajt där alla användare har en 
personlig blogg, startade 1999 och började bli populär inom fankulturen omkring 2003. Där 
kan användaren publicera fan fiction antingen på sin egen personliga sida eller hos en viss 
grupp, vilket har blivit mycket populärt. Fankulturer som uppstått under 2000-talet är Lord of 

the rings (Sagan om ringen), Stargate: Atlantis samt Harry Potter.20 
 
Inom fan fiction-kulturen finns ett myller av mer eller mindre vanliga genrer, som används för 
att beskriva olika aspekter av en berättelse. I slutet av denna uppsats finns en ordlista där en 
del av de begrepp som finns tas upp och förklaras,21 men jag kommer här redogöra för några 
av de viktigaste och mest övergripande genrerna. 
   Gen, kort för general, är vad en fan fiction-berättelse utan några romantiska eller sexuella 

                                                 
11 Derecho i Hellekson & Busse 2006, Archontic literature: A definition, a history, and several theories of fan 

fiction, s. 62.  
12 MacDonald 2006, Harry Potter and the fan fiction phenomenon, s. 28.  
13 Intressanta redogörelser för tidiga exempel på fan fiction-liknande litteratur, finns i Pugh, Sheenagh (2005). 
The democratic genre, samt i Derecho, Abigail (2006). Archontic literature: A definition, a history, and several 

theories of fan fiction.      
14 Media fandom.  
15 Coppa i Hellekson & Busse 2006, A brief history of media fandom, s. 43ff.  
16 Ibid., s. 48f.  
17 Ibid., s. 53.  
18 Ibid., s. 54.  
19 Ibid., s. 54f.  
20 Ibid., s. 57.  
21 Se Bilaga 1.  
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förhållanden mellan karaktärer kallas. Het, vilket är en förkortning av heterosexual, syftar på 
berättelser om romantiska/sexuella förhållanden mellan manliga och kvinnliga karaktärer, 
medan slash är vad romantiska/sexuella förhållanden mellan karaktärer av samma kön 
kallas.22 Majoriteten av den slash som finns handlar om manliga karaktärer.23 Slash mellan 
kvinnor brukar ofta kallas femslash,24 för att särskilja det från ”vanlig” slash.  
   Slash är den fan fiction-genre som fått överlägset mest uppmärksamhet från både media och 
den akademiska världen,25  och som ibland setts som en representant för all fan fiction. 
Genren ses som intressant och kontroversiell, eftersom den skrivs och läses nästan enbart av 
kvinnor.26 Många studier har gjorts,27 där forskare försökt hitta orsaken till varför kvinnor, 
huvudsakligen heterosexuella, väljer att skriva och läsa romantiska/sexuella berättelser om 
förhållanden mellan män, och resultaten av dessa studier har varit mycket varierade. Hur 
vanlig genren är skiljer sig mellan olika fankulturer, men slash-fans får ofta finna sig i att bli 
ifrågasatta och ibland verbalt attackerade av slash-motståndare.  
 
2.1.1 Fan fiction och upphovsrätt 
 
Hur är det då med fan fiction i förhållande till upphovsrättslagstiftning? Det finns inget 
absolut säkert svar på den frågan – juridikprofessorn Rebecca Tushnet skriver att det inte är 
tydligt till vilken grad enskilda karaktärer i ett verk kan skyddas, och att de lagar som 
behandlar detta är förvirrande. 28  Hon menar dock att fan fiction bör skyddas av lagen 
eftersom den produceras i ett icke-kommersiellt syfte samt ger mening och underhållning till 
sina läsare och författare.29  
   Många upphovsrättsinnehavare delar dock inte Tushnets uppfattning. Redan 1977 hotade 
Paramount att stämma några fans som producerat ett Star Trek-fanzine. Paramount drog dock 
tillbaka detta hot, sedan de fått veta att fanzinet inte var någon professionell publikation. 1981 
fick även ett Star Wars-fanzine innehållande sexuellt explicita fan fiction-berättelser motta 
hot om stämning, eftersom upphovsrättsinnehavaren LucasFilms Ltd inte tolererade fanzines 
med pornografiskt innehåll. Den gången ledde det till att fanzinet slutade publiceras.30 Då 
fankulturen flyttade från konvent, fanzines et cetera till internet, blev fan fiction allt vanligare 
och enklare att hitta. Att fenomenet blev synligare gjorde också att många hemsideägare fick 
motta hot om stämning från upphovsrättsinnehavare. Dock har inte ett enda fan fiction-fall 
någonsin tagits till domstol.31 
   Slash är en genre som är väldigt avskydd bland många upphovsrättsinnehavare, eftersom de 
är rädda för att deras karaktärers rykten ska ta skada av sådana berättelser.32 Som Anupam 
Chander och Madhavi Sunder, båda professorer i juridik vid University of California, skriver 

                                                 
22 Hellekson & Busse 2006, Fan fiction and fan communities in the age of the Internet,  s. 10.  
23 Shave 2004, Slash fandom on the Internet or is the carnival over? 
24 Pugh 2005, The democratic genre: Fan fiction in a literary context, s. 242.  
25 Ibid., s. 91.  
26 Salmon & Symons 2001, Warrior lovers: Erotic fiction, evolution and female sexuality, s. 70.  
27 Exempel på studier som undersökt kvinnors slash-intresse, är Salmon, Catherine & Symons, Donald (2001). 
Warrior lovers: Erotic fiction, evolution and female sexuality och  Jung, Susanne (2004). Queering popular 
culture: Female spectators and the appeal of writing slash fan fiction.  
28 Tushnet 1997, Legal fictions: Copyright, fan fiction and a new common law, s. 659.  
29 Ibid., s. 654.  
30 McCardle 2003, Fan fiction, fandom and fanfare: What’s all the fuss?,  s. 441f.  
31 Ibid., s. 442.  
32 Ibid., s. 444.  
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angående ett fall där DC Comics själva producerade en alternativ seriestripp där Batman var 
ond, men hotade att stämma en konstnär som porträtterade Batman och Robin som ett 
par: ”An evil Batman, it seems, is more palatable than a gay one.”33 34 
 

2.2 Om Harry Potter 
 

Författaren bakom böckerna om den unge trollkarlen Harry, Joanne K. Rowling, föddes 1965 
strax utanför den brittiska staden Bristol, och började skriva om Harrys värld redan under 
1980-talet. Den första boken i serien, Harry Potter and the Philosopher’s stone (Harry Potter 

och de vises sten) publicerades 1997, och därefter följde Harry Potter and the Chamber of 

Secrets (Harry Potter och hemligheternas kammare) 1998, Harry Potter and the Prisoner of 

Azkaban (Harry Potter och fången från Azkaban) 1999, Harry Potter and the Goblet of Fire 

(Harry Potter och den flammande bägaren) 2000, Harry Potter and the Order of the Phoenix 

(Harry Potter och Fenixorden) 2003, Harry Potter and the Half-blood Prince (Harry Potter 

och Halvblodsprinsen) 2005 och slutligen Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry 

Potter och dödsrelikerna) 2007. Samtliga böcker i serien sålde i mängder, och har översatts 
till över 60 språk. Det har även sagts att de har främjat barns och ungas läsning. Rowling 
skrev också två kompletterande böcker med anknytning till Harrys värld 2001, där intäkterna 
gick till välgörenhet. De första fem böckerna i serien har blivit film, och även i detta medium 
har berättelsen gjort stor succé.35   
 

2.2.1 Böckernas handling och centrala karaktärer 
 

Harry Potter är berättelsen om en föräldralös pojke som vuxit upp hos några ytterst otrevliga 
släktingar, och som en dag får veta att han är en trollkarl. Detta leder till att Harry får börja på 
trollkarlsskolan Hogwarts, där han möter sina två bästa vänner, Hermione Granger och Ron 
Weasley. Hermione kommer från en icke-magisk familj (mugglare), medan Ron är ett av 
många barn i en gammal trollkarlsfamilj. Bland de övriga barnen i familjen finns tvillingarna 
Fred och George, samt Rons lillasyster Ginny. Hogwarts rektor, Albus Dumbledore, blir en 
av de viktigaste vuxna förebilderna för Harry under hans skoltid. På Hogwarts finns många 
lärare, bland dem trolldrycksläraren Severus Snape, som inte tål Harry och som i sin tur är 
hatad av honom på grund av detta. Det finns fyra elevhem på Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, 
Hufflepuff och Ravenclaw. I Harrys klass går bland andra Neville Longbottom, medan Luna 
Lovegood är en flicka i Ravenclaw som dyker upp i de senare böckerna. Harrys främste 
antagonist bland eleverna, är den rike och arrogante Draco Malfoy som tillhör Slytherin. 
Dracos mor heter Narcissa, och hans far Lucius har ett stort inflytande både på Hogwarts och 
i hela trollkarlsvärlden. Lucius är också anhängare till Lord Voldemort, trollkarlen som 
dödade Harrys föräldrar, James och Lily, och som Harry på ett eller annat sätt måste besegra 
i varje bok. Voldemort har en gång haft makt över trollkarlsvärlden och gjort fruktansvärda 
saker, men har besegrats och försöker under den tid då berättelsen utspelar sig på olika sätt 
återta makten. Harry är inte ensam i kampen mot ondskan; på hans sida finns bland andra 
Dumbledore, samt Harrys gudfar Sirius Black, som var bäste vän med Harrys pappa innan 
denne dog. Vän med dem var också Remus Lupin, som är lärare på Hogwarts under ett läsår 

                                                 
33 Chander & Sunder 2007, Everyone’s a superhero: A cultural theory of “Mary Sue” fan fiction as fair use, s. 
623.  
34 För ett utförligt resonemang om fan fiction i förhållande till svensk upphovsrättslagstiftning, hänvisas läsaren 
till Holm, Hans (2000). Litterär stöld eller återupplivad berättartradition? Fan fiction ur ett moraliskt och 

juridiskt perspektiv. Lund: Lunds Universitet. (Examensarbete i allmän rättslära) 
35 Encyclopaedia Britannica Online, sökord J.K. Rowling. 
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men som tvingas lämna skolan på grund av att han är en varulv. Förutom dessa tre är Ron 
Weasleys föräldrar Arthur och Molly, den unga häxan Nymphadora Tonks, samt många 
andra aktiva motståndare till Voldemort.    
 

2.3 Fan fiction om Harry Potter 
 
J.K. Rowling är en av få upphovsrättsinnehavare, som uttalat sig positivt om fan fiction och 
som även erkänt att hon läst det.36 Rowling ser det som smickrande att fans skriver egna 
berättelser om hennes karaktärer, men har också påpekat vikten av att fan fiction inte skrivs i 
kommersiellt syfte37 samt att ”the stories [are] not obscene and [are] credited to the author 
and not to JK Rowling.” 38  Det har dock förekommit att även Harry Potter-fan fiction 
drabbats av hot om stämning, men inte främst från J.K. Rowlings håll utan från den andra 
upphovsrättsinnehavaren till Harry Potter, Warner Bros. Det amerikanska filmbolaget har 
hotat att stämma flera ansvariga för fansajter tillägnade Harry Potter, men något allvar av 
hoten har ännu inte gjorts.39 Warner Bros är som många andra upphovsrättsinnehavare extra 
avogt inställda till slash, vilket de ser som en oanständig kränkning av en ”icon whose target 
audience is children.”40  
 
Harry Potter-fankulturen är en av de allra största på internet, med otaliga fan fiction-arkiv 
tillägnade endast Harry Potter eller till och med enskilda karaktärer eller par (pairings). På 
FictionAlley.org, den sajt vars forum kommer att analyseras i denna studie, är de fem 
vanligaste pairings som förekommer, ordnade efter antal berättelser: Ron/Hermione, 
Harry/Ginny, Draco/Harry, James/Lily och Sirius/Remus.41 Av dessa är tre het och två slash, 
och det är även intressant att notera att samtliga het-pairings är sådana som är etablerade 
redan i J.K. Rowlings böcker. Jag vill dock påpeka att FictionAlley.org är en enskild fan 
fiction-sajt och att fördelningen av pairings i andra arkiv kan se annorlunda ut. Marianne 
MacDonald skriver om Harry Potter-fan fiction att ”although the ‘het’ stories may still 
outnumber the slash stories, this would be a close call.”42   
 

3. Problemområde 
 

Som nämndes i inledningen, är fan fiction ett ämne som i stort sett förbigåtts av biblioteks- 
och informationsvetenskapen. Det är dock ett fenomen som det forskats mycket kring, men 
denna forskning har då bedrivits inom andra områden, exempelvis media och kommunikation. 
Jessica F. Kem, som skrivit en amerikansk magisteruppsats inom B&I om fan fiction-kulturen 
kring tv-serien Buffy the Vampire Slayer, skriver att möjliga orsaker till att fan fiction aldrig 
eller sällan studerats inom B&I, kan vara att bibliotekarier medvetet ignorerar genren eller att 
de helt enkelt är omedvetna om att den existerar.43 Hon menar att bibliotekariers eventuella 
motvilja gentemot fan fiction kan bero på att mycket av den fan fiction som skrivs baseras på 

                                                 
36 Pugh 2005, s. 124.  
37 Ibid., s. 125.  
38 Waters 2004, Rowling backs Potter fan fiction.  
39 Noxon 2003, When Harry met Smutty.  
40 Ibid.  
41 FictionAlley.org, Ship Listing.   
42 MacDonald 2006, s. 28.  
43 Kem 2005, Cataloging the Whedonverse: Potential roles for librarians in online fan fiction, s. 3.  
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tv-serier, samt att genren kanske inte uppfyller bibliotekariernas krav på kvalitativ och 
värdefull litteratur.44  
   Oavsett vilken orsaken till det ringa intresset för fan fiction från B&I-forskningens sida än 
må vara, hoppas jag med denna uppsats kunna bidra till att åtminstone någon får upp ögonen 
för genren och finner den intressant. Jag tror, att kunskap och förståelse är nödvändigt för den 
som vill lära sig att uppskatta och se värdet i nya, okända fenomen – i det här fallet 
bibliotekarien, som möter det nya och främmande i form av fan fiction. Det är min 
övertygelse att bibliotekarier, för att kunna möta alla användargrupper och framstå som 
trovärdiga i sitt yrke, bör ha kunskap både om traditionella och moderna litteraturformer. Det 
man annars riskerar, är att somliga grupper upplever att de inte har någon plats på biblioteket, 
och att bibliotekarierna inte värderar det man inom gruppen intresserar sig för.  
   Denna studie undersöker fan fiction ur ett litterärt perspektiv, då genren är intressant ur den 
vinkeln bland annat eftersom de båda rollerna läsare och författare här i de flesta fall går in i 
varandra. Detta står i skarp kontrast mot hur majoriteten av litteraturgenrer fungerar, och på 
grund av detta förhållande inkluderas både läsare och författare av fan fiction i denna studies 
syfte. En stor anledning till att studera fan fiction inom B&I – framförallt ur ett 
användarperspektiv – är också just att läsarna, användarna, av fan fiction också är dess 
författare. Det jag kommer att undersöka i studien, är vilka drivkrafter som ligger bakom 
läsande och författande av fan fiction. Varför lägger deltagarna sin tid på detta, vari ligger 
lockelsen? Här kommer både orsakerna till varför man läser eller skriver fan fiction i sig att 
studeras, men även vad som avgör vilka fan fiction-berättelser deltagarna läser. Att jag väljer 
att undersöka detta, beror på att drivkrafterna bakom läsandet är en grund, som är intressant 
att studera eftersom den kan säga mycket om kulturen och dess deltagare.  
   Läsningen av fan fiction skiljer sig till stor del från ”vanlig” läsning. Författarens och 
läsarens roll går här, som redan nämnts, in i varandra, och några absoluta gränser mellan fan 
fiction-läsare och -författare existerar därför inte. Fan fiction är en litterär genre som har sin 
grund i en redan existerande originalberättelse, som människor samlas kring, tolkar och 
diskuterar. Man skulle kunna säga att skapandet av fan fiction tar sin början redan då den 
enskilde läsaren läser och tolkar en originalberättelse, och att det sedan fortsätter då läsaren 
diskuterar berättelsen med andra, får tillgång till nya tolkningar och införlivar vissa av dessa i 
sin egen privata tolkning. Samme läsare kan sedan skriva fan fiction baserad på 
originalberättelsen, publicera sina alster på internet och få respons från andra. Genom att 
fortsätta läsa och skriva fan fiction, fortsätta diskutera med andra och givetvis också genom 
att läsa originalberättelsen igen och upptäcka nya saker, tolkar och omtolkar den enskilde 
läsaren ständigt originalberättelsen. På detta sätt är fan fiction en speciell, och fascinerande, 
litterär genre. 
   Det är här viktigt att för läsaren påpeka att jag som forskare är en del av den kultur jag 
kommer att studera. Jag har i ett antal år både läst och skrivit fan fiction, främst om Harry 

Potter men också inom flera andra fan fiction-kulturer. Detta gör att jag har stor inblick i 
kulturen och är mycket bekant med ämnet, men det innebär också att det finns viss risk 
för ”hemmablindhet”. Den problematiken är jag dock mycket medveten om, och kommer 
självklart sträva efter att förekomsten av eventuell subjektiv påverkan blir så liten som möjligt.     
   I denna uppsats vill jag lägga störst vikt vid fan fiction-genren i sig, som litteratur, och dess 
betydelse för läsare och författare, och inte vid det faktum att genren idag främst är 
internetbaserad och att den mesta interaktionen sker på nätet. Detta är inte oviktigt, men andra 
har studerat fan fiction-kulturen ur de aspekterna, och för att kunna studera fan fiction som 
litterär genre har denna uppsats en annan vinkel. Jag tror att kärnan i fan fiction-kulturen är 
berättelserna i sig och diskussionerna kring dem, och att de särskilda förutsättningar som finns 

                                                 
44 Kem 2005, s. 6.  
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för kommunikation via internet, är av sekundär betydelse. Detta innebär dock inte att jag inte 
kommer ta hänsyn till internet-aspekten – det kommer jag i högsta grad att göra, men jag 
anser det vara viktigt att påpeka att syftet med denna studie inte är att undersöka ungas 
interaktion i fan fiction-kulturer på internet generellt.  

 
3.1 Syfte och frågeställningar 
 
Denna studie undersöker drivkrafterna bakom fan fiction-läsande och -författande om Harry 

Potter. Syftet med detta är att bidra till ökad förståelse för och inblick i denna kultur, vilken 
endast i liten mån undersökts inom B&I. Att just drivkrafterna bakom deltagandet i fan 
fiction-kulturen kring J.K. Rowlings böcker studeras, beror på att dessa utgör en del av 
grunden till kulturen i sig – vad som är centralt inom kulturen, och vad som lockar deltagarna 
till den. Det är också intressant att undersöka den urvalsprocess som sätts igång då deltagarna 
bestämmer sig för vilka fan fiction-berättelser de vill läsa, för att få en bild av vilka kriterier 
som, utifrån de enskilda deltagarnas perspektiv, bör vara uppfyllda för att en berättelse ska ses 
som läsvärd.  
 
Detta kommer studeras med hjälp av två frågeställningar, där den första mer generellt syftar 
till att undersöka varför deltagarna i studien över huvud taget läser och skriver Harry Potter-
fan fiction, och den andra handlar om vad som får deltagarna att läsa specifika fan fiction-
berättelser, vad som styr deras val. Målet med uppsatsen är att erbjuda läsaren en inblick i fan 
fiction-kulturen, men samtidigt generera ny kunskap som kan vara av intresse också för den 
som redan har erfarenhet av fenomenet. Detta kommer jag att göra genom att, med 
utgångspunkt i Louise M. Rosenblatts lästeorier, intervjua tre svenska läsare och författare av 
Harry Potter-fan fiction, samt göra en textanalys av fyra internetforum för diskussioner om 
Harry Potter-fan fiction.         
 
Frågeställningarna är följande: 
 
1. Varför deltar studiedeltagarna i fan fiction-kulturen kring Harry Potter?  
 
2. Vilka faktorer styr vilka fan fiction-berättelser deltagarna väljer att läsa?  
 

3.2 Avgränsningar 
 
Först och främst har jag valt att avgränsa studieområdet till att enbart omfatta Harry Potter-
fan fiction, och inte fan fiction generellt. Jag har valt att göra detta eftersom det finns otaliga 
fankulturer, som dels bildar en otroligt spretig och svåröverblickbar helhet men som också 
uppvisar stora skillnader sinsemellan. Beroende på vilken målgrupp originaltexten har och 
vilket medium den finns i, vilken typ av karaktärer som är representerade och så vidare, 
påverkas fan fiction-kulturen som bygger på denna originaltext. Harry Potter är en bokserie 
vars målgrupp är barn och unga, och de som läser och skriver fan fiction om Harry är 
följaktligen ofta unga. Att jag har valt att inrikta mig på just Harry Potter, beror på att det är 
en av världens mest välkända och populära bokserier, och även en av de absolut största 
fankulturerna. Det är också en bokserie jag själv känner väl till och en fankultur jag är 
delaktig i, vilket gör det avsevärt lättare för mig att studera den. Självfallet kan det också 
finnas nackdelar med att forska kring något man själv är engagerad i – det finns alltid risk för 
att bli ”hemmablind” eller partisk – men jag anser att fördelarna i det här fallet överväger.  
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I denna studie kommer jag inte ta hänsyn till deltagarnas ålder, kön eller nationalitet, på grund 
av att jag analyserar diskussionsforum på internet, där sådana faktorer är svåra att kontrollera. 
Mitt syfte är att studera Harry Potter-fan fiction som litterär genre, och jag kommer därför 
inte att ta upp den interaktiva aspekten av fan fiction-läsande, eller att de allra flesta fan 
fiction-läsare och -författare enbart läser och publicerar fan fiction på internet.  
   Den första frågeställningen i undersökningen behandlar läsare och författare av Harry 

Potter-fan fiction som deltagare inom samma gruppering, medan frågeställning nummer två 
enbart är inriktad på läsprocessen. Detta beror på att undersökningen utgår ifrån en syn på fan 
fiction-kulturen där läsarens och författarens roller inte nödvändigtvis är skilda åt, utan där 
läsaren ofta också är författare. På grund av detta inkluderas båda dessa grupper i 
frågeställning nummer ett. Läsprocessen och skrivprocessen är dock alltid skilda från 
varandra, oavsett om samma person går igenom dem eller ej, och den andra frågeställningen 
behandlar därför endast läsandet.  
 

3.3 Centrala begrepp 
 
Detta avsnitt innehåller definitioner av ord, som är av stor betydelse för min studie och som 
kan vara för läsaren okända eller svårtolkade. Här finns både begrepp med anknytning till fan 
fiction, samt ett antal ord kopplade till studiens teori och metod.    
   I denna uppsats har jag valt att använda mig till största delen av de engelska fan fiction-
relaterade begrepp som används inom fankulturen, utan att översätta dessa. Jag har valt att 
göra så, eftersom det är min uppfattning att fan fiction är ett globalt fenomen vars språk är 
engelska, och att dessa begrepp är allmänt använda även bland svenska fans. Att översätta 
dem skulle vara konstlat och i min mening onödigt, eftersom det är ett fåtal begrepp som är 
väletablerade både inom fan fiction-kulturen och inom den akademiska forskningen om fan 
fiction och fankulturer. Jag har dock valt att översätta ”fandom” till fankultur, eftersom jag 
upplever att ordet fandom är svårt att använda i en svensk text. Även ”canon”, det begrepp 
som inom fan fiction-kulturen används för att beskriva det källmaterial fan fiction-
berättelserna baseras på, översätts i denna uppsats och kommer i texten att omväxlande kallas 
källmaterial eller originalberättelse. Jag har valt att översätta begreppet då det finns adekvata 
svenska översättningar som är lättare för läsare utan tidigare kunskap om fan fiction-kulturen 
att ta till sig. Canon är visserligen ett mångfasetterat begrepp som kan användas på flera 
sätt,45 men nyttan av att förenkla för läsaren menar jag är viktigare. Både fandom och canon 
är dock begrepp som förekommer i studiedeltagarnas egna utsagor i resultatredovisningen, 
och det är därför viktigt att läsaren trots allt känner till dem. Två fan fiction-begrepp som jag 
efter viss tvekan valt att använda mig av i uppsatsen är fic (fan fiction-berättelse, fan fiction) 
och pairing (par, parkonstellation). Orden är centrala inom kulturen och har inga smidiga och 
lättvindiga översättningar, som kan användas utan att aspekter av begreppen går förlorade 
eller att texten blir otymplig att läsa.     
 
Drivkrafter 
   Detta begrepp används i studien för att beskriva de orsaker som ligger bakom deltagarnas 
intresse i Harry Potter-fan fiction, det som får dem att delta i fan fiction-kulturen och stanna 
där. Begreppet kan innefatta både inre och yttre faktorer, på det personliga planet men även ur 
ett större perspektiv. Det kan röra sig både om vad som får den enskilda individen att läsa och 
skriva fan fiction – faktorer grundade i exempelvis personlighet eller intressen – men också 
om sådant som gäller hur fan fiction som genre är beskaffad. Då denna studie kommer att 
undersöka drivkrafterna bakom deltagande i fan fiction-kulturen med hjälp av både personliga 

                                                 
45 Se Fotnot 125 samt Bilaga 1, Ordlista, för vidare redogörelser av begreppet canon. 
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intervjuer och textanalys av diskussioner på fyra internetfora, finns förutsättningen att kunna 
upptäcka både det personliga och det övergripande.  
 
Fan 
   Enligt Andrea MacDonald i Uncertain Utopia: Science fiction media fandom & computer 
mediated communication, är fans mestadels människor som ”attend to media texts, icons, stars, 
or sports teams in greater than usual detail.”46  
 
Fan fiction 
   ”’Fan fiction’, broadly speaking, is any kind of written creativity that is based on an 
identifiable segment of popular culture, such as a television show, and is not produced as 
‘professional’ writing.”47  Jag kommer i denna uppsats använda begreppet fan fiction om 
fenomenet/genren generellt. En enskild berättelse kommer benämnas antingen fan fiction-
berättelse eller fic. Man kan på svenska även översätta termen till fanfiktion (fan-fiktion), men 
jag har valt att inte göra detta. Jag anser att engelskans ”fan fiction” är det begrepp som 
används inom fankulturen även i Sverige, och att begreppet därför bör användas i sin 
ursprungliga form.    
 
Fankultur 

   “A collective term used to describe all fans and their activities.”48 Det engelska begreppet 
fandom är brett och svårt att få grepp om, eftersom det kan syfta på både stora grupper, som 
alla Harry Potter-fans som på något sätt deltar i fankulturen, och olika delar av denna kultur, 
exempelvis de fans som älskar pairingen Harry/Hermione. Jag upplever att fankultur 
visserligen är en något otymplig översättning, men att den visar vad fenomenet innebär på ett 
konkret och enkelt sätt.  
 
Forum 
   I denna uppsats syftar jag med detta begrepp på ett internetforum för diskussioner om 
särskilda ämnen. Jag kommer omväxlande att använda orden forum och internetforum för att 
få mer variation i texten, men de innebär båda samma företeelse.  
   Två begrepp som bör förklaras i detta sammanhang är tråd och inlägg. En tråd är vad ett 
ämne eller en diskussion i ett forum kallas, och i tråden skriver användare inlägg för att på så 
sätt delta i diskussionen.  
 
Genre 
   Jag kommer i uppsatsen att använda genrebegreppet både om fan fiction i sig, men även om 
genrer inom fan fiction (exempelvis slash och het). Ibland, då det är passande samt för att 
variera språket, kommer även begreppet subgenre att användas. Detta begrepp syftar då på 
genrer som är underordnade andra genrer, som slash och het är i förhållande till genren fan 
fiction generellt.  
 
Transaktion 
   Den teoretiker som kommer att användas i denna studie, Louise M. Rosenblatt, använder 
begreppet transaktion i sina teorier om läsning. Begreppet syftar på läsprocessen, och 
Rosenblatt använder ordet transaktion istället för interaktion då hon menar att både text och 

                                                 
46 MacDonald i Harris & Alexander 1998, Uncertain Utopia: Science fiction media fandom & computer 

mediated communication, s. 135.  
47 Tushnet 1997, s. 655.  
48 The Fan Fiction Glossary, sökord fandom.  
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läsare är viktiga i processen och att begreppet interaktion inte innefattar detta. I en transaktion, 
en läsprocess, möts text och läsare i en ”ömsesidig fram-och-tillbaka-rörelse, där textens värld 
och läsarens tränger in i varandra.”49  
 

3.4 Litteratursökning 
 
Det allra första jag gjorde, var att söka på begreppet ’fan fiction’ hos de största svenska 
nätbokhandlarna, för att i inledningsskedet kunna skaffa mig en överblick och ha någon eller 
några böcker att utgå ifrån i mina vidare sökningar. Genom detta fick jag tag i Fan fiction and 

fan communities in the age of the Internet av Karen Hellekson och Kristina Busse, samt 
Sheenagh Pughs The democratic genre: Fan fiction in a literary context. Tack vare en mycket 
utförlig och användbar referenslista i Helleksons och Busses bok, kunde jag snabbt och 
lättvindigt få tag i många artiklar och studier genom att söka på referenslistans titlar i Google. 
Mycket fanns i fulltext på nätet, vilket naturligtvis var positivt.  
   Jag letade även efter böcker om litteratursociologi på biblioteket, för att kunna hitta en 
passande teoretisk ram att använda mig av. Bland de böcker jag använde fanns Maria 
Ulfgards studie om tonårsflickors läsning, För att bli kvinna – och av lust, antologin 
Litteratursociologi, redigerad av Erland Munch-Petersen, och Reading matters: What the 

research reveals about reading, libraries, and community, av Catherine Sheldrick Ross, 
Lynne McKechnie och Paulette M. Rothbauer. I dessa böcker läste jag om reader-response 
criticism och receptionsteori, och kunde sedan tillägna mig djupare kunskap om dessa teorier 
genom att läsa Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa av Louise M. Rosenblatt, 
ett verk som omnämndes som mycket viktigt i den litteratursociologiska litteraturen. 
   Jag har även gjort sökningar i exempelvis Academic Search Elite, och då använt söktermer 
som ’fan fiction’, ’Harry Potter’ och ’fandom’ i olika kombinationer. Genom detta har jag 
funnit studier som exempelvis Slashing the romance narrative av Anne Kustritz och Harry 

Potter and the fan fiction phenomenon av Marianne MacDonald. 
 

3.5 Disposition 
 
Uppsatsens fjärde kapitel behandlar tidigare forskning och övrig litteratur, som kommer att 
användas vid analysen. Kapitlet är uppdelat utifrån de enskilda texterna, sex till antalet. 
Uppdelningen är gjord för att förenkla för läsaren och för att få en överblick över alla de 
texter som kommer att användas.  
   Kapitel fem, Teori, redogör för Louise M. Rosenblatts verk Litteraturläsning som 

utforskning och upptäcktsresa.  
   Därefter följer det sjätte kapitlet, Metod och tillvägagångssätt. Här beskrivs de två metoder 
jag kommer att använda mig av, textanalys och intervjuer, och även hur jag gjort mitt urval 
samt hur datainsamlingen gått till. Tillämpning av teori vid datainsamlingen diskuteras också.  
   Kapitel sju är det kapitel där jag redogör för mina resultat, och det börjar med en kort 
presentation av de tre informanterna och de fyra analyserade fora. Därefter presenteras först 
varje intervju för sig och sedan resultaten från forumanalyserna, även de presenterade isolerat 
från varandra. Jag har valt att utforma resultatdelen på detta sätt för att låta läsaren ta del av 
citat och uttalanden i sin rätta kontext.  
   Kapitel åtta innehåller en analys av resultaten, med utgångspunkt i Rosenblatts teorier. I 
kapitel nio diskuteras de analyserade resultaten, kopplingar till tidigare forskning görs och 

                                                 
49 Malmgren 2002, Förord till den svenska utgåvan. Ingår i Rosenblatt 2002, Litteraturläsning som 

utforskning och upptäcktsresa, s. 10.  
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slutsatser dras. Här finns också en diskussion om studiens genomförande, samt förslag till 
vidare forskning. Kapitel tio är en kort sammanfattning av uppsatsen, och därefter finns en 
förteckning över referenser.  
   Bilaga 1 är en ordlista, där mer eller mindre vanliga uttryck inom fan fiction-kulturen, och 
Harry Potter-fan fiction-kulturen i synnerhet, förklaras på ett lättillgängligt sätt i syfte att ge 
en inblick i fan fiction-läsares och -författares värld.  
   Bilaga 2 är den intervjumall som använts under intervjuerna. 
   Bilaga 3 är den mall som använts vid textanalysen.  
   Bilaga 4 är det mail som skickades till den ansvariga för FictionAlley, sajten vars forum 
kommer att analyseras i denna studie.      

 
4. Tidigare forskning och övrig litteratur 
 
I detta avsnitt redogörs för vilken litteratur som konsulterats och kommer att användas i 
diskussionen. Kapitlet är uppdelat utifrån de enskilda texterna.  
 

4.1 Emotional ownership and the fan fiction community 
 
Först i detta kapitel behandlas en mycket intressant D-uppsats om fan fiction, skriven av 
Aynur Akpinar och Martin Wetterström vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds 
universitet. Denna uppsats, Emotional ownership and the fan fiction community, är en studie 
av hur fan fiction-författare ser på sitt skrivande och vilken ”rätt” de tycker sig ha till de 
karaktärer de använder sig av. Akpinar och Wetterström skickade för att ta reda på detta ut 
enkätfrågor till knappt 200 fan fiction-författare på Fanfiction.net via mail. Studien fokuserar 
på fan fiction baserad på science fiction-serier, böcker et cetera, där även Harry Potter ingår. 
Trots att denna studie vid första anblicken inte tycks särskilt relevant, med tanke på att ämnet 
företagsekonomi inte ligger särskilt nära biblioteks- och informationsvetenskap, är resultaten 
mycket intressanta för denna studies syfte, då de ger en bild av vilka motivationer och 
drivkrafter som kan ligga bakom fan fiction-skrivande. Således kan de också visa vad som 
lockar människor till fan fiction-kulturen.  
   Akpinar och Wetterström upptäckte i sin studie två övergripande grupperingar bland fan 
fiction-författare – de icke-ironiska (non-ironic) och de ironiska (ironic). Dessa två grupper 
kunde därefter delas in i fyra mindre kategorier. Bland de icke-ironiska författarna fanns dels 
die-harders, dels questioners, medan den ironiska gruppen bestod av anti-conformists och 
hobbyists.50 
   De icke-ironiska författarna är fans med ett mycket starkt engagemang för det källmaterial 
de skriver utifrån, fans vars källmaterial spelar stor roll i deras liv och kanske är deras 
favoritbok eller favoritfilm.51 Inom denna grupp är die-harders den typ av fans som enligt 
Akpinar och Wetterström oftast studeras i forskning om fankulturer och fan fiction. De är 
mycket engagerade och har stor kunskap om källmaterialet, och de ser också detta som något 
som skall följas, både då de skriver och läser fan fiction. Likaså har de starka åsikter om hur 
originalberättelsen borde utvecklas och vad som borde hända i nästa bok, film et cetera.52 
   Questioners har vissa gemensamma drag med die-harders – de älskar källmaterialet lika 
mycket och har stor kunskap, men till skillnad från die-harders håller sig questioners inte 

                                                 
50 Akpinar & Wetterström 2006, Emotional ownership and the fan fiction community, s. 47.  
51 Ibid.  
52 Ibid., s. 48.  
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alltid till hur originalberättelsen är utformad i sitt fan fiction-skrivande. De använder 
originalberättelsen för att utforska karaktärer och egna idéer, och deras syn på källmaterialet 
kan liknas vid att dettas handling och karaktärer är lera som de kan forma efter egen vilja.53 
   Ironiska fan fiction-författare är en grupp, som inte nödvändigtvis är fans av den 
originalberättelse de skriver utifrån, utan som använder ett visst käll-universum för att där 
kunna få utlopp för sin egen kreativitet. De kan vara öppet kritiska till källmaterialet, och 
mena att de inte tilltalas av det, men skriver ändå fan fiction baserad på exempelvis en populär 
film då de lockas av den sociala interaktion som finns på fan fiction-sajter.54 
   Anti-conformists är en typ av ironiska författare som inte ser några gränser då de skriver fan 
fiction, och som gärna bryter mot regler och skriver motsägelsefulla fics där de helt ignorerar 
originalberättelsen. De är ofta pojkar i tidiga tonåren, som gärna skriver parodier eller fan 
fiction med grova sexuella anspelningar. På ett sätt är de en typ av anarkister, som njuter av 
att förlöjliga källmaterialet.55 
   The hobbyists, slutligen, är en grupp som påminner om anti-conformists eftersom de ofta 
inte är fans, och sällan följer regler. Dock gör hobbyists inte detta för att reta upp riktiga fans 
eller parodiera originalberättelsen. Många inom denna grupp har författardrömmar, och ser 
fan fiction som ett sätt att kunna öva sig i skrivande. De använder också fan fiction-kulturen 
för att kunna komma i kontakt med andra som delar deras skrivintresse.56 
 

4.2 Slashing the romance narrative 
 
Anne Kustritz, doktor i American Culture vid University of Michigan, har skrivit artikeln 
Slashing the romance narrative, som ger en inblick i slash-kulturen men även behandlar fan 
fiction generellt. Kustritz beskriver slash ur ett historiskt perspektiv och fokuserar på 
genusskildringar i klassisk romantiklitteratur jämfört med i slash. Eftersom hon berör frågan 
om varför man skriver och läser fan fiction – i huvudsak ur ett genusperspektiv – är hennes 
artikel relevant för denna uppsats.   
   Kustritz skriver, att källprodukter (filmer, böcker et cetera) som riktar sig till en bred publik, 
sällan utnyttjas till fullo inom originalberättelsens ramar. Detta beror på att man strävar efter 
att kunna tilltala så många som möjligt, men det leder också till att originalberättelsen och 
dess karaktärer aldrig kan utforskas till den grad som många fans önskar.57  
   Vad gäller fans, skriver Kustritz att det i dagens samhälle råder en negativ mediabild av vad 
ett fan är, och att de ofta ses som antingen psykiskt störda människor som är så besatta av 
skådespelare eller artister att de inte förmår skilja på fantasi och verklighet, eller som unga 
som inte kan fungera i sociala sammanhang.58 
   Enligt Kustritz har studier visat att de flesta slash-fans är välutbildade heterosexuella 
kvinnor, i åldrarna 20-40, som är överkvalificerade för sina yrken.59 Man har också kunnat se 
att de inte bara älskar de källprodukter de skriver och/eller läser slash om, utan att de också är 
mycket kritiska till dem.60 
                                                 
53 Akpinar & Wetterström 2006, s. 49f.  
54 Ibid., s. 50f.  
55 Ibid., s. 51f.  
56 Ibid., s. 52.  
57 Kustritz 2003, Slashing the romance narrative, s. 374.  
58 Ibid., s. 375.  
59 Det bör påpekas att den/de fankultur/er dessa studier rör, inte nödvändigtvis ger någon enhetlig bild av slash-
fans generellt.  
60 Kustritz 2003, s. 376.  
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4.3 Archontic literature 
 

Fan fiction and fan communities in the age of the Internet, är en bok bestående av tolv papers 
som på olika sätt behandlar fan fiction och fankulturer. Redaktörer är Karen Hellekson och 
Kristina Busse, båda fristående forskare, och samtliga författare som medverkar i boken är 
både fans och akademiker. En mängd olika aspekter av ämnet behandlas – flera av författarna 
lägger fokus på slash, vilket, som redan nämnts, är vanligt förekommande inom forskning om 
fan fiction. Här finns flera intressanta teorier om vad fan fiction egentligen är och hur det bör 
betraktas, och jag väljer att använda boken eftersom den ger många spännande ingångar och 
är relevant i många avseenden. Jag kommer här redogöra för ett enskilt paper ur boken – 
Archontic literature: A definition, a history, and several theories of fan fiction av Abigail 
Derecho, doktorand i litteraturvetenskap. Derecho undersöker fan fiction i ett större litterärt 
sammanhang, och kopplar genren till publicerad skönlitteratur baserad på redan existerande 
verk. Hon menar att det mellan dessa genrer finns ett släktskap, och redogör exempelvis för 
hur underordnade samhällsgrupper kan ”skriva om” existerande berättelser för att komma 
med samhällskritik. Detta är intressant för denna studie då Derecho för fram teorier om varför 
fan fiction läses och skrives.   
   Derecho ser fan fiction som en konstform, och menar att det egentligen är en subgenre till 
vad som vanligen kallas derivative61 eller appropriative62 literature, en större litterär genre 
som existerat mycket längre än fan fiction. 63  Dock menar hon att både derivative och 
appropriative är negativa begrepp, och introducerar därför istället archontic literature som ett 
namn för fan fiction och liknande litteratur. Archontic är ett ord besläktat med archive (arkiv), 
och med archontic literature menar Derecho litteratur som behandlar varje enskilt litterärt 
verk som ett arkiv – det är alltid öppet för nytt material, och texter baserade på en källa, en 
viss originalberättelse, är inte mindre betydelsefulla än källtexten i sig.64  
   Derecho redogör för många skönlitterära verk som är exempel på archontic literature – 
samtida romaner baserade på klassiker som Jane Eyre, Borta med vinden och Robinson 

Crusoe. Hon menar att många av dessa nyare verk är skrivna av feministiska och/eller etniska 
författare, som genom att berätta gamla historier ur en helt ny synvinkel, ger upprättelse åt 
karaktärer som setts som mindre viktiga i originalverket och för in samhällskritik i texten. 
Archontic literature är således en genre för förtryckta eller underordnade samhällsgrupper, 
exempelvis kvinnor och etniska minoriteter, och fan fiction följer detta mönster. Enligt 
Derecho är de kvinnliga fan fiction-författarna på ett sätt underordnade, eftersom de källor de 
skapar och läser fan fiction om ofta kännetecknas av hur underrepresenterade kvinnliga 
karaktärer är. Hon menar att kvinnliga fans, på grund av exempelvis detta, troligen är mycket 
missnöjda med massmedia, och hänvisar till vad Henry Jenkins, en av världens mest kända 
fan fiction-forskare, sagt om att fan fiction skrivs utifrån en kombination av fascination och 
frustration med källmaterialet.65 
   Archontic literature kan kopplas till den traditionella litterära genren parodi – en ”medveten 
förvrängning i förlöjligande syfte av vanligen välbekanta och högaktade diktverk, varvid 

                                                 
61 Derivativ på svenska, ett adjektiv som används för att beskriva hur något, exempelvis en text, är baserat på 
något annat, ursprungligt. Har ofta en negativ klang då det vanligen indikerar att det senare, derivativa verket är 
en sämre kopia av originalet.   
62 Ett adjektiv som syftar på något som approprierats – tagits och använts av någon. Ofta åsyftas att den som 
gjort detta inte haft rätt till det, och att det således rör sig mer eller mindre om stöld.  
63 Derecho i Hellekson & Busse 2006, s. 63.  
64 Ibid., s. 64f.  
65 Ibid., s. 70f.  
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förebildens innehåll förändras medan dess form behålles”.66 Parodi som genre har mycket 
gemensamt med satir, men medan satirens syfte är att förlöjliga en källtext, vill parodin 
snarare hylla den text den bygger på.67 Både enskilda texter, författare, genrer och litterära 
strömningar kan parodieras.68 Genren parodi har alltså likheter med både fan fiction och det 
besläktade archontic literature, då samtliga dessa genrer utgår ifrån redan existerande texter 
och skapar utifrån dessa. Akpinar och Wetterström fann i sin studie fyra grupper fan fiction-
författare – vissa av dessa skrev fan fiction vars syfte var att förlöjliga källmaterialet, medan 
andra tyckte mycket om källmaterialet och ansträngde sig för att vara trogna det ifråga om 
exempelvis detaljer och karaktärsbeskrivningar. En förutsättning för att parodi över huvud 
taget ska fungera, är att den publik den riktas mot är välbekant med originalförfattarens stil 
och verk, och kan upptäcka detaljer som inte skulle passa in i källtexten och som därför kan 
skapa en exempelvis komisk effekt.69 På ett liknande sätt är även fan fiction en genre som är 
beroende av att dess publik har god förkunskap om källmaterialet – det utgör ju själva 
grunden till genrens berättelser.  
 

4.4 Harry Potter-fan fiksjon 
 
Som tidigare nämnts, har det endast skrivits mycket lite om fan fiction ur biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv. Jag har dock lyckats hitta en nyskriven magisteruppsats 
inom B&I om Harry Potter-fan fiction, skriven av Tina Halkinrud vid Högskolen i Oslo. 
Hennes uppsats, Harry Potter-fan fiksjon: En utvidelse av det magiske universet, är inriktad 
på frågan om vad fan fiction är, vilka författarna är och vad som motiverar dem till att skriva 
fan fiction. Detta försöker Halkinrud ta reda på genom att analysera 75 fan fiction-berättelser 
samt göra två kvalitativa intervjuer, och de teorier hon använder sig av är receptionsestetik 
och litterär fascination.70 Det perspektiv som präglar uppsatsen är det litterära – Halkinrud är 
intresserad av fan fiction som litterär genre samt som ”en respons på en lesers litteraere 
fascinasjon med et originalverk.”71 Denna studie skiljer sig från min egen på flera punkter, 
exempelvis vad gäller metodval, men huvudämnet är detsamma och även om Halkinrud har 
ett annat fokus, finns likheter som gör hennes uppsats intressant för denna studie. Halkinrud 
undersöker motivationerna, drivkrafterna, bakom fan fiction-författande, något som stämmer 
väl överens med denna uppsats syfte.   
Halkinrud skriver, att det finns två huvudsakliga motivationer till att skriva fan fiction, något 
hon bygger på Sheenagh Pughs teorier i boken The democratic genre. Dessa motivationer är, 
att man antingen vill ha mer från eller mer av originaltexten – i det första fallet handlar det 
om att man inte vill skiljas från den fiktiva världen, och att man då själv skriver om den, 
medan en läsare som önskar sig mer av originaltexten snarare ser möjligheter att utveckla och 
vidga den, utanför ramarna för vad som vore möjligt i källmaterialet.72 Fan fiction kan enligt 
Halkinrud även vara ett sätt att utveckla karaktärer som inte fått tillräckligt stort utrymme i 
källmaterialet, att öva sig i sitt skrivande eller att utforska könsroller, komma med social 

                                                 
66 Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord parodi.  
67 Chatman 2001, Parody and style, s. 33.  
68 Ibid., s. 36.  
69 Ibid. 
70 Litterär fascination är namnet på det fenomen som kan uppstå då läsare och text möts inom en given kontext 
(och som i förlängningen kan bidra till att läsaren skapar fan fiction). Om läsaren fascineras eller ej beror på 
exempelvis vilken förförståelse han eller hon har.  
71 Halkinrud 2007, Harry Potter-fan fiksjon:  En utvidelse av det magiske universet, s. 2.  
72 Ibid., s. 40.  
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kritik et cetera.73 
 

4.5 Harry Potter and the fan fiction phenomenon 
    
Multimedia- och kommunikationsprofessorn Lelia Green och Carmen Guinery, college-
student tillika Harry Potter-fan, har skrivit en artikel, Harry Potter and the fan fiction 

phenomenon, där de tar upp olika aspekter av fan fiction- och fankulturen kring Harry Potter. 
Denna artikel används i min studie, eftersom Green och Guinery för fram mycket spännande 
teorier kring varför Harry Potter-fan fiction fått så stor spridning och till viss del varför 
många fans vill läsa och skriva om sina favoritkaraktärer i olika romantiska/sexuella 
relationer. Detta kan ge en bild av varför kulturens deltagare ägnar sig åt Harry Potter-fan 
fiction, och även varför de läser vissa typer av berättelser.  
   Green och Guinery skriver, att Harry Potter-fankulturen uppstod ungefär samtidigt som 
internetanvändningen ökade kraftigt och alltfler människor ur medelklassen fick tillgång till 
internet. Detta innebar, enligt dem, att en stor global fankultur kunde bildas, vilket också 
delvis förklarar hur fenomenet Harry Potter kunnat anta sådana enorma proportioner.74 
   Eftersom Harry Potter är en originalberättelse där läsarna, alltsedan första boken, vetat att 
det sammanlagt skulle bli sju böcker i serien, har mycket utrymme lämnats åt läsarnas egna 
spekulationer. Genom att spekulera och komma med teorier kring källmaterialet, kan läsarna 
utveckla sin egen identitet inom fankulturen och med utgångspunkt i källmaterialet få utlopp 
för sin egen kreativitet.75 Jag tolkar detta, som att Green och Guinery menar att det är bland 
annat genom att delta i diskussioner om källmaterialet med andra fans, som man ”blir någon” 
inom fankulturen och lär känna andra med liknande åsikter.   
   Green och Guinery menar också, att många av de fans som följt Harry troget under många 
år och som kan sägas ha växt upp med böckerna, började läsa då de var jämngamla med Harry 
men växte ifrån honom efterhand, då böckerna publicerats med flera års mellanrum. Dessa 
läsare har hunnit bli vuxna, de har nått nya stadier i livet och ställer andra krav på Harry 

Potter än tidigare – de vill se honom i relationer som intresserar dem men som, enligt 
textförfattarna, skulle ta J. K. Rowling ”some light years from her marketers’ core 
readership.”76 Äldre fans kan också uppleva att de senare böckerna inte är lika sanna och 
viktiga som tidigare böcker – dessa läsare kan känna att Harry inte beter sig som han ”ska” i 
den sista boken, och erkänner därför inte boken ifråga som källmaterial i lika stor utsträckning 
som övriga böcker. Istället skapar de sina egna, alternativa versioner av Harry i fan fiction, 
och får på så sätt utlopp för sina tolkningar.77  
   Fan fiction, enligt Green och Guinery, kan alltså vara ett sätt för i synnerhet äldre läsare att 
kunna fortsätta vara fans, genom att omforma Harry Potter till något som passar dem. Detta 
sker parallellt med den konsumtion av Harry Potter som passar de yngre, mer oskuldsfulla 
läsarna.78  
 

4.6 Keeping promises to queer children 
 
Keeping promises to queer children: Making space (for Mary Sue) at Hogwarts är ett paper av 

                                                 
73 Halkinrud 2007, s. 41.  
74 Green & Guinery 2004, Harry Potter and the fan fiction phenomenon.  
75 Ibid.  
76 Ibid.  
77 Ibid.  
78 Ibid.  
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Ika Willis, föreläsare och forskare med inriktning mot teorier om reception och textualitet. 
Precis som Derechos text är detta paper hämtat ur Fan fiction and fan communities in the age 

of the Internet, men medan Derecho behandlar fan fiction generellt, utgår Willis från två av 
sina egna fan fiction-berättelser om Harry Potter då hon försöker visa hur fan fiction kan vara 
ett sätt för läsare att omforma originalberättelsen utifrån sina egna subjektiva önskemål. 
Texten är intressant då den dels behandlar varför fan fiction skrivs och läses, men också tar 
upp varför enskilda genrer inom fan fiction kan ses som mer intressanta än andra, för den 
enskilde läsaren/författaren.  
   Willis använder sig i sin analys av två teoretiker – den franske litteraturforskaren Roland 
Barthes, samt den amerikanska queer- och genusforskaren Eve Kosofsky Sedgwick. Centralt i 
detta paper – vilket också framkommer av titeln – är tanken om att kunna läsa texter, 
exempelvis Harry Potter, och ha möjligheten att tolka dem utifrån sin egen situation och sina 
önskningar. Willis perspektiv är queerteoretiskt, och textens fokus ligger på slash.  
   Willis menar att fan fiction-författande, i somliga fall, kan vara ett sätt att ”keep promises to 
queer children”79 – att omforma källmaterial utifrån ett queerperspektiv, att skapa en egen 
version som bättre passar ens egna önskemål.80 I fallet Harry Potter, menar Willis att det, 
trots att det finns många passager i böckerna som kan tolkas som att Harry attraheras av, 
exempelvis, Snape, inte finns någon koppling över huvud taget till homosexualitet i böckerna 
– det är något som aldrig nämns, och därför något som blir osynligt i originalberättelsen.81 I 
ljuset av detta, kan fan fiction-författande vara ett sätt att ”make room for queerness”, och på 
så sätt göra en fiktiv värld bredare och mer i linje med ens egen verklighet.82 
 

5. Teori 
 
Då denna studie undersöker Harry Potter-fan fiction utifrån ett läsperspektiv, kommer det 
teoretiska ramverket utgöras av läsforskning. De teorier studien utgår ifrån, är receptionsteori 
och reader-response criticism. Jag har valt att nyttja dessa teorier i min analys, eftersom de 
fokuserar på hur läsare mottar och tolkar texter, och på hur läsning är en form av dialog 
mellan text och läsare. Detta lämpar sig väl för mitt syfte, då de valda lästeorierna sätter 
läsarens upplevelser och tolkningar i fokus.   
   Receptionsteori och reader-response criticism uppstod i början av 1900-talet och 
utvecklades under hela århundradet, genom att allt fler teoretiker började intressera sig för 
läsarens roll i tolkning av texter. Viktiga auktoriteter inom receptionsforskning och reader-
response criticism är bland andra Roland Barthes, Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss, Louise 
M. Rosenblatt och Stanley Fish.83 Denna forskningstradition, den läsarorienterade, utgör inte 
någon enhetlig riktning. Reader-response criticism är en samlingsbeteckning för flera olika 
teorier, vars gemensamma nämnare är att de fokuserar på läsaren och läsningen. 84  Det 
centrala är läsarens roll, då de flesta forskare inom dessa teoribildningar menar att textens 

                                                 
79 Detta uttryck har sitt ursprung i en text av Eve Kosofsky Sedgwick, och innebär att man strävar efter att ge 
barn som på olika sätt inte passar in i normen (queer children) förebilder och information (exempelvis i barn- 
och ungdomslitteratur), att inte osynliggöra dem. 
80 Willis i Hellekson & Busse 2006, Keeping promises to queer children: Making space (for Mary Sue) at 

Hogwarts, s. 159.  
81 Ibid., s. 160.  
82 Ibid., s. 163.  
83 Ulfgard 2002, För att bli kvinna – och av lust, s. 17ff.  
84 Ibid., s. 19.  
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mening skapas i dialog mellan texten och läsaren.85 Inom receptionsforskningen är man både 
intresserad av hur texter får olika mening för olika läsare, och varför människor läser.86  
 
Den teoretiker jag i denna studie kommer att utgå ifrån är Louise M. Rosenblatt, vars bok 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa kommer att användas vid analysarbetet.  
 

5.1 Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa 
 
Louise M. Rosenblatt skrev Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa redan 1938, 
men trots att många decennier har passerat är boken ännu aktuell och har i USA valts till ett 
av förra århundradets viktigaste pedagogiska verk. 87  Boken skildrar huvudsakligen hur 
modersmålslärare bör agera då de diskuterar skönlitteratur med sina studenter, för att främja 
läslust och demokrati. Samtidigt fokuserar Rosenblatt i hög grad på läsningens betydelse för 
unga, samt på själva läsprocessen. Detta innebär att hennes teorier har stor relevans för denna 
studie, då Rosenblatt sätter läsaren i fokus men samtidigt framhåller att texten spelar en viktig 
roll. Detta kan kopplas till fan fiction – dessa berättelser är läsarnas tolkningar av 
originaltexten, samtidigt som originaltexten självfallet är grunden till all fan fiction. I denna 
studie undersöks läsningen av fan fiction i sig, och användningen av Rosenblatts bok lämpar 
sig för detta ändamål då det centrala i hennes teorier är den enskilde läsarens upplevelser och 
utbyten av och med texten.    
   Jag har valt att använda enbart Rosenblatts bok som teoretiskt ramverk för studien, trots att 
denna inte tar upp frågan om skrivande. Detta beror på att studien, precis som förklaras i 
avsnitt 3.2, Avgränsningar, utgår ifrån en syn på fan fiction där deltagarna i kulturen är både 
läsare och författare, och där inga tydliga gränser finns mellan dessa grupper. Skrivandet av 
fan fiction ses som en form av texttolkning och blir därför en del av läsningen snarare än en 
aktivitet skild från denna. Även diskussioner om fan fiction kan sägas vara en form av 
texttolkning.  
   Ett begrepp som är centralt i Rosenblatts teorier, är transaktion. Till skillnad från många 
andra teoretiker inom receptionsforskning och reader-response criticism väljer Rosenblatt att 
använda sig av begreppet transaktion istället för interaktion, då hon beskriver läsprocessen. 
Hon anser att begreppet interaktion förenklar processen, medan transaktion istället betonar att 
både läsaren och texten är viktiga och påverkar varandra under läsningen. Det är då de två 
världarna – textens och läsarens – går in i varandra, som textens mening uppstår.88 Rosenblatt 
använder även begreppen efferent och estetisk läsning. Hon menar att dessa två läsarter alltid 
finns närvarande, inte bara då vi läser text utan också då vi tittar på bilder, ser på film et cetera. 
Efferent läsning innebär att undertrycka personliga och affektiva reaktioner och associationer 
en text ger, och används exempelvis vid läsning av vetenskapliga texter där man tvingas 
koncentrera sig på det allmänna innehållet för att kunna tillägna sig information. Den estetiska 
läsningen, däremot, beror till stor del på just det personliga, eftersom den typen av upplevelser 
och associationer krävs för att kunna uppfatta stämningar och estetiska kvaliteter i exempelvis 
en dikt.89  
   Enligt Rosenblatt, finns det inte någon allmän läsare, utan ”bara de potentiella miljonerna 

                                                 
85 Smidt i Munch-Petersen 1995, Blir teksten til i lesingen? Om litteraturteori og litteraturlesing,  s. 141.  
86 Ibid., s. 147.  
87 Malmgren i Rosenblatt 2002 , s. 5f.  
88 Ibid., s. 10.  
89 Ibid., s. 10f.  
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enskilda läsare.”90 Varje enskild läsare har med sig vissa förväntningar och syften då han 
inleder sin läsning av en text, varje mening ger läsaren associationer som i förlängningen 
bestämmer hur hans/hennes tolkning av verket kommer att se ut.91 Under läsprocessen, sker 
detta tolkande och associerande naturligtvis hela tiden. Många olika faktorer, såsom läsarens 
minnen, personlighet, intressen och fysiska tillstånd, kombineras på ett unikt sätt och spelar 
mycket stor roll för hur texten kommer att tolkas.92  
   Rosenblatt skriver också om hur läsning kan ge möjlighet att uppleva sådant vi inte själva 
har förutsättningarna för att prova på i våra liv. Äventyr, annorlunda livsstilar, dramatik, våld 
och ondska är sådant som många tycker om att läsa om, men som de flesta av oss troligen inte 
kan eller skulle vilja uppleva i verkligheten.93 Genom läsning har vi också möjlighet att 
identifiera oss med gestalter som är så som vi skulle vilja vara, antingen som en ”förbättrad” 
version av oss själva eller som någon som i alla hänseenden skiljer sig från oss. Rosenblatt 
exemplifierar detta med hur en liten pojke identifierar sig med en hjältefigur, i frustration över 
att alltid behandlas som ett barn. Hon menar att denna förmåga att identifiera sig med någon 
som kompenserar för ens brister, kan vara en orsak till varför vi gärna identifierar oss med 
gestalter som inte alls är som vi. Människor har förmåga att förstå andra och har även 
potential att leva på väldigt många olika sätt. På grund av detta kan exempelvis unga 
identifiera sig med äldre och kvinnor med män.94  
   I denna studie kommer Rosenblatts teorier att användas vid analysen av resultaten, samt vid 
den textanalys som utgör en del av dessa, med fokus framför allt på läsarens personliga 
tolkning och upplevelse av texten, samt på hur läsaren utifrån sin personlighet, sina åsikter et 
cetera färgar texten.  
 

6. Metod och tillvägagångssätt 
 
För att besvara frågeställningarna kommer jag att göra tre intervjuer med människor som läser 
och/eller skriver fan fiction om Harry Potter, samt en textanalys av fyra enskilda delar av ett 
stort internetforum där Harry Potter-fan fiction diskuteras. Dessa två metoder har jag valt att 
kombinera i min studie, då en textanalys av diskussionsforum kan ge en mer fullständig bild 
av den fan fiction-kultur jag vill studera, medan intervjuerna låter mig ta del av personliga 
upplevelser och berättelser. I en intervju kan frågor skräddarsydda för undersökningen ställas, 
samtidigt som intervjuaren kan förklara frågorna för informanten under pågående intervju, 
och således ha en god chans att undvika missförstånd och få ett material som verkligen är 
relevant. Vid textanalys existerar materialet redan, vilket alltså skapar en helt annan situation 
där forskaren inte har samma möjlighet att locka fram information om någon intressant aspekt 
av ett problem, utan måste hålla tillgodo med det material som finns. I denna studie, är detta 
en fördel då det ger en möjlighet att ta del av deltagarnas tankar och åsikter utan att dessa 
först filtrerats genom en intervju, där intervjumallen kan ha missat någon intressant aspekt av 
fan fiction-kulturen. Genom att kombinera intervjuer och textanalys, skapas alltså 
förutsättningar för att kunna studera fan fiction-kulturen kring Harry Potter både på ett 
specifikt och ett mer generellt plan. Då frågeställningarna berör både det generella – 
drivkrafterna bakom deltagande i kulturen – och det specifika – faktorerna som styr vilka fan 
fiction-berättelser deltagarna läser – är dessa båda metoder lämpliga att använda i denna 

                                                 
90 Rosenblatt 2002, Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, s. 35.  
91 Ibid., s. 36.  
92 Ibid., s. 39.  
93 Ibid., s. 44.  
94 Ibid., s. 46f.  
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undersökning. Studiens syfte är att ge en inblick i fan fiction-kulturen, och genom att både gå 
in på ett djupare personligt plan och samtidigt få en större överblick genom att analysera 
diskussioner i internetfora, finns förutsättningar för att uppfylla det syftet. 
   De två valda metoderna är också lämpliga att använda tillsammans med Rosenblatts teorier, 
då jag genom att kombinera en metod som går på djupet med en som kan skildra många 
deltagares tankar och åsikter, har god möjlighet att studera hur olika läsare tolkar Harry 

Potter och fan fiction på olika sätt. Då Rosenblatt menar att alla läsare är unika, är det positivt 
att ha en relativt stor grupp att studera – något som är möjligt genom textanalyserna. 
Samtidigt är det viktigt att kunna gå djupare in på vissa saker för att exempelvis få en klarare 
bild av hur den enskilde läsaren tolkar en text, och varför, och vilken mening texten har i 
läsarens tillvaro. För detta ändamål är intervjuer en rimlig metod att använda.  
 

6.1 Intervjuer med fan fiction-läsare och -författare 
 
I denna studie kommer tre strukturerade intervjuer med svenska fan fiction-läsare och  
-författare att göras. Två av dessa intervjuer kommer att göras via chattprogrammet Msn 
Messenger (msn). Jag väljer att göra intervjuerna via msn, eftersom mina informanter inte bor 
nära Borås och jag därför har svårt att ta mig till dem för att genomföra intervjuerna. Jag 
upplever också att msn har många fördelar jämfört med mail, vilket hade varit det andra 
alternativet istället för fysiska intervjuer. Msn har stora likheter med ett vanligt samtal, och 
det skapas alltså en form av dialog och en samtalssituation som inte är möjlig via mail. Man 
kan också spara alla konversationer i msn och läsa dem efteråt, vilket naturligtvis är mycket 
bra för min del men även för informanterna, som också kan ha intervjuerna sparade på sina 
egna datorer och läsa igenom sina svar i efterhand. Det mest optimala hade naturligtvis varit 
att göra enbart fysiska intervjuer, eftersom man då får en naturlig samtalssituation där jag som 
intervjuare kan ta del av gester, kroppsspråk et cetera som också är viktiga delar av en 
konversation. På grund av att intervjuerna inte är den enda metod jag kommer använda mig av, 
bedömer jag dock att jag inte har den tid som skulle krävas för att besöka alla informanterna i 
deras hemstäder och göra intervjuerna där. 
   Att jag kommer att träffa en av informanterna för en fysisk intervju, beror på att detta var 
informantens eget önskemål, då hon inte har den tillgång till internet som krävs för att kunna 
vara inloggad på msn under ett par timmar. Eftersom informanten heller inte bor längre bort 
än att jag kan ta mig dit på relativt kort tid, upplever jag inte att de ändrade förutsättningarna 
för denna intervju innebär några problem. Snarare ger det mig en möjlighet att kunna pröva 
två olika intervjuformer och se vilka för- respektive nackdelar de kan ha.   
 
Om kvalitativa intervjuer, skriver Alan Bryman att de troligen är den metod som är flitigast 
använd inom kvalitativ forskning.95 I den kvalitativa intervjun ligger fokus på informantens 
åsikter och uppfattningar, och det finns en flexibilitet som tillåter forskaren att frångå sin 
intervjuguide för att följa upp intressanta sidospår eller liknande.96  Jag kommer att göra 
strukturerade intervjuer, om vilka Bryman skriver att de utgår från en intervjuguide där 
frågorna är skrivna, i en viss följd, innan intervjun, och där det centrala är att skillnaden 
mellan de olika intervjusituationerna, då flera intervjuer görs utifrån samma intervjumall, bör 
vara så liten som möjligt.97 Han menar att frågorna i en strukturerad intervjuguide är mycket 
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96 Ibid., s. 300.  
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ingående, samt att informanten ofta får svarskategorier att förhålla sig till.98 Enligt Bryman är 
strukturerade intervjuer inte kvalitativa, utan kvantitativa, då kvalitativa intervjuer sällan är 
lika strukturerade som kvantitativa. En skillnad är också att forskaren i en kvalitativ studie 
eftersträvar detaljrika och gärna omfångsrika svar, i motsats till aktiva inom kvantitativ 
forskning.99 Trots att den intervjuform jag valt enligt Bryman alltså räknas som kvantitativ, 
har jag istället ett kvalitativt synsätt, då detta passar studiens syfte bättre. Att intervjumallen i 
denna kvalitativa studie är strukturerad, beror på att jag på detta sätt kan styra intervjun i vissa 
riktningar för att inte få ett alltför spretigt material, samtidigt som jag ser vissa specifika 
frågor som centrala. Jag vill påpeka att intervjumallen också innehåller frågor av generell art, 
där utrymme finns för informanterna att själva berätta fritt.100   
 

6.2 Textanalys av FictionAlley.org 
 
Det Harry Potter-forum jag valt att analysera, heter FictionAlley Park och är egentligen en 
samling av många olika forum för olika typer av diskussioner. FictionAlley Park är en del av 
sajten FictionAlley.org, ett arkiv för Harry Potter-fan fiction. FictionAlley startades 2001 av 
en grupp amerikanska Harry Potter-fans, vars mål var att ”archive all Harry Potter fanfic, 
regardless of the SHIP,101 as long as the story met a reasonable standard for grammar and 
spelling, and did not merit an ‘adults only’ rating.”102 Sajten är uppdelad i flera olika delar, 
och diskussionsforumet, FictionAlley Park, har drygt en miljon diskussionsinlägg skrivna av 
över 60 000 användare.103   
 
Eftersom internet är en relativt ny företeelse, har det inom samhällsvetenskaperna ännu inte 
forskats särskilt mycket på internetmaterial. Detta skriver professor Alan Bryman i sin bok 
Samhällsvetenskapliga metoder, och fortsätter med att säga att det faktum att det finns så 
mycket och så lättillgängligt material på nätet, gör att där finns mycket som kan analyseras 
både med kvalitativa och kvantitativa metoder. Han menar dock att man bör vara medveten 
om att vem som helst kan skapa en webbplats, att det kan finnas trovärdighetsproblem, att det 
är svårt att se hur representativ en sajt är, samt att många webbplatser använder sig av 
ett ”fikonspråk” som kan vara svårt att begripa utan ett visst mått av förförståelse.104 Frågan 
om trovärdighet är inte särskilt central inom denna studie, eftersom det intressanta inte är 
fakta eller objektiv information, utan subjektiva åsikter från olika användare. 
Representativiteten kan naturligtvis vara ett problem, eftersom jag inte kan veta om de åsikter 
och de användare som möter mig på FictionAlley är representativa för den kultur som 
studeras, eller ej. Det bör påpekas att Brymans bok skrevs 2002, och att forskning på internet-
material med all sannolikhet förekommer i långt högre grad idag. Jag vill också påpeka att 
detta är en mycket liten studie och att jag inte avser att ge en ”sann” bild av fan fiction-
kulturen kring Harry Potter i sin helhet. Det jag strävar efter är att ge en inblick i denna kultur. 
   Vad gäller ”fikonspråk” och en helt egen begreppsflora, är detta något som finns in 
absurdum inom fan fiction-kulturen. Även jag, som har varit en del av denna kultur i flera år, 
förstår ibland inte vissa förkortningar och kodord. Jag upplever dock ändå att jag har den 
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101 Ship är ett annat ord för pairing. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
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förförståelse som krävs för att göra en studie som denna.  
 
Om textanalys som metod, skriver de båda forskarna Göran Bergström och Kristina Boréus i 
Textens mening och makt. De menar att den som skall använda textanalys som metod bör 
betrakta texter på ett särskilt sätt, nämligen som något som alltid i någon mening är relaterat 
till individer eller grupper. Texter skapas av människor och mottas oftast av människor, de 
speglar föreställningar människor har, både av medvetet och omedvetet slag. De existerar 
också alltid i kontexter.105  
   Bergström och Boréus skriver vidare att de flesta textanalyser innehåller någon form av 
tolkning. De beskriver den samhällsvetenskapliga tolkningssituationen och urskiljer fem 
centrala element i denna – texten, kontexten, avsändaren, mottagaren och uttolkaren. Med 
bakgrund i detta skriver de om fyra olika tolkningsstrategier. Den första fokuserar på 
uttolkarens relation till texten, den andra på avsändarens relation, den tredje på mottagaren 
och den fjärde på den diskurs som omger texten.106 Jag har svårt att se hur jag skulle kunna 
utgå från enbart en av dessa strategier, eftersom de alla har viss relevans för studien. 
Exempelvis fokuserar den andra strategin, den avsändarorienterade, på vad den som 
producerade texten avsåg med den,107 medan den tredje, den mottagarorienterade, istället 
uppehåller sig vid hur olika mottagare eller grupper tolkar texter.108 Eftersom jag i min 
textanalys är intresserad inte bara av vad de enskilda inläggsförfattarna skriver, utan också av 
hur inlägg tolkas av andra deltagare, kan jag inte bortse från mottagarperspektivet, samtidigt 
som avsändarens mening med ett inlägg och en åsikt är högst relevant. Jag kan alltså inte hålla 
mig till enbart en av dessa tolkningsstrategier i min analys, utan väljer att utgå ifrån både det 
avsändarorienterade och det mottagarorienterade perspektivet. Bergström och Boréus menar 
också senare att avsändarens och mottagarens tolkningar av en text ofta sammanfaller med 
varandra, på grund av att man är delar av samma kultur och använder samma språk.109 Just i 
fallet med den textmassa som kommer att analyseras i denna undersökning – en mängd olika 
inlägg på fyra forum för människor som delar ett relativt smalt intresse – är detta centralt. 
Även om det inte sällan råder delade meningar om tolkningar, begreppsinnebörder och 
liknande inom fan fiction-kulturen, är det en sammansatt kultur som också är uppdelad i än 
mindre och smalare kulturer där samstämmigheten är stor.  
 
Amy Bruckman, Assistant Professor vid Georgia Institute of Technology, har författat en lista 
över etiska riktlinjer för användande av forskningsmaterial på internet. Hon skriver att man 
kan använda sig av material på nätet, genom att fritt citera och analysera detta, om materialet 
är offentligt publicerat, om det inte är lösenordsskyddat, om sajtens policy inte förbjuder 
sådant användande samt om ämnet som diskuteras inte är ytterst känsligt. Hon beskriver 
också olika grader av maskering för att försvåra identifikation av de användare som citeras. 
Dessa är följande: ingen maskering, lätt maskering, måttlig maskering och fullständig 
maskering. Vid lätt maskering av forskningsmaterialet, ändras användarnamn och exempelvis 
ortnamn, medan forumets/gruppens namn nämns. Man bör även utelämna uppgifter som 
skulle kunna skada användarna.110 Jag kommer att använda mig av lätt maskering i min 
behandling av materialet på FictionAlley Park, då det är min uppfattning att de kriterier 
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109 Ibid., s. 34.  
110 Bruckman 2002, Ethical guidelines for research online: Version 4/4/02 .  



27 
 

Bruckman ställt upp för användande av materialet är uppfyllda, samt att ämnet som diskuteras 
inte är väldigt känsligt och att jag därför kan nämna forumets namn. Det är dessutom ett 
mycket stort forum, och det är inte särskilt troligt att enskilda användare skulle kunna skadas 
av att jag skriver ut forumets och sajtens namn. Dock ser jag det som självklart att maskera 
användarnamn, eftersom dessa är så personliga. Jag ser heller inte varför det skulle vara 
relevant att skriva ut användarnamnen.   
 

6.3 Urval 
 
Här följer en kort beskrivning, först av urvalsprocessen då jag bestämde mig för vilket 
internetforum jag skulle analysera, och därefter av processen med att få tag i informanter.  
 
6.3.1 Informanter  
 

Jag började tidigt göra förfrågningar, dels på ett svenskt forum för slash-fans och dels i fan 
fiction-forumet på en svensk Harry Potter-community, om huruvida det fanns några läsare av 
Harry Potter-fan fiction som var intresserade av att medverka i studien. Anledningen till att 
jag letade informanter på ett slash-forum är att slash är en såpass intressant och omskriven fan 
fiction-genre och att det även skulle vara intressant för min uppsats så som jag tänkte mig den 
då, att intervjua läsare av både slash och het. Mina urvalskriterier var att informanterna skulle 
vara tillräckligt bekanta med fan fiction och fankulturen för att kunna svara på de relativt 
ingående frågor jag ville ställa, samt att de skulle vara över femton år. Att jag satte denna 
åldersgräns, berodde på att jag ansåg att vissa av frågorna rörde ämnen som inte är lämpliga 
att intervjua barn om. Jag fick i inledningsskedet fyra intresserade på slash-forumet och ett 
tiotal på Harry Potter-sajten, samt fick säga direkt nej till ett par ytterligare som var 
intresserade. Jag hade planerat att göra majoriteten av dessa intervjuer i de städer där 
informanterna bodde, och ett par via msn, på grund av att vissa av informanterna bodde alltför 
långt bort för att jag skulle kunna ta mig till dem. Då jag senare ändrade min metod till att 
omfatta även en analys av FictionAlley, tvingades jag kontakta majoriteten av mina 
informanter och säga att jag inte kunde göra intervjuerna längre. De tre jag valde att behålla 
som informanter var dem jag haft mest kontakt med, av dessa var en från slash-forumet och 
de två andra från Harry Potter-sajten. Jag upplever att detta var det bästa urval jag kunde göra 
av de som sagt sig vara intresserade, eftersom jag inte visste något om deras fan fiction-
intresse - hur mycket de läste, vad och varför et cetera - och det hade inte heller varit några 
bra kriterier att gå efter. Jag visste dock att två av dem även skrev fan fiction, eftersom jag sett 
att de publicerat fics på sajten där jag kontaktade dem.    
 
6.3.2 Val av Harry Potter-forum 
 
Det jag såg som de viktigaste egenskaperna hos den sajt jag skulle välja för min textanalys, 
var att den analyserade sajten skulle vara bred och innehållsrik, att det skulle vara en sajt som 
handlade om just Harry Potter-fan fiction samt att ett aktivt och välutvecklat forum skulle 
finnas. Jag såg det också som mycket viktigt att det var en sajt som inte hade några 
restriktioner gällande särskilda pairings eller subgenrer inom fan fiction, eftersom jag ville få 
en så riktig bild som möjligt av fan fiction-kulturen. Många fan fiction-arkiv samlar bara fics 
om vissa pairings, medan andra inte tillåter pairings som inte finns i originalberättelsen eller 
fics som innehåller slash. Utifrån dessa kriterier framstod FictionAlley ganska snart som det 
självklara valet. Det är en seriös och kontrollerad sida, med ett välstrukturerat forum och klara, 
enkla regler. De fics som finns på sidan är kvalitetsgranskade, till skillnad från fics på 
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exempelvis Fanfiction.net, men det finns inga restriktioner vad gäller pairings eller subgenrer. 
Att den valda sajten inte är svenskspråkig, beror på att de svenska Harry Potter-sajter som 
finns, exempelvis Fenixforum,111 inte uppfyller de eftersträvade kriterierna. 
   Då jag bestämt mig för att FictionAlley var den sajt jag ville studera, skickade jag ett mail 
till en av de ansvariga för sajten och frågade om jag fick tillåtelse att analysera forumet och 
även citera inlägg. Jag fick ett snabbt svar och det visade sig att det inte var några problem. 
Jag fick även tillåtelse att använda mig av sajtens namn samt skriva ut url:er i uppsatsen. 
Detta kan vara problematiskt, då forumdeltagarnas integritet måste respekteras. Jag väljer 
dock att namnge sajten, fora och även de enskilda trådarna, då detta kan utgöra viktig 
information och även sätta de enskilda citaten och åsikterna från deltagarna i sin kontext. 
Eftersom FictionAlley är en så stor sajt, med deltagare från hela världen och mängder av 
forum och trådar, är det också osannolikt att någon skulle kunna härleda ett enskilt citat till 
individen som står bakom det. Genom att maskera deltagarnas användarnamn, försvåras 
eventuell identifiering – de deltagare vars inlägg citeras kallas istället A, B, C och så vidare 
grundat på var i tråden deras inlägg ligger jämfört med övriga citerade inlägg från samma tråd. 
Datum för varje enskilt inlägg skrivs också ut, på grund av att detta kan vara viktigt att vara 
medveten om, med tanke på att vissa inlägg skrivits innan den sista Harry Potter-bokens 
utgivningsdatum, et cetera. Detta har vägts mot integritets-aspekten, och då trådarna som sagt 
innehåller mängder av inlägg, samt med tanke på att det finns en nytta i att ange datum, väljer 
jag att göra detta.    
 
FictionAlleys forum, FictionAlley Park, är som tidigare nämnts egentligen en samling av en 
mängd olika forum. FictionAlley Park är uppdelad i elva olika delar, vilka är inriktade på 
olika aspekter av fankulturen, och det finns totalt 81 enskilda forum. Av dessa har jag valt att 
analysera fyra. Urvalsprocessen har skett stegvis – från en naiv tro på att det skulle vara 
möjligt att analysera hela tretton forum, har antalet skurits ned allt eftersom. Jag började med 
att läsa beskrivningen av varje forum på sajten, för att få en bild av var jag skulle kunna hitta 
relevanta trådar och diskussioner, och fann då de första tretton fora. Efter det läste jag 
forumbeskrivningarna noggrannare samt läste de trådnamn som förekom, och kunde 
successivt få ner antalet till fyra forum, som jag såg som de mest relevanta. Någon större 
hänsyn till antal trådar och inlägg i fora togs inte, utöver att jag naturligtvis undvek forum 
som knappt innehöll några inlägg över huvud taget. Mitt främsta kriterium för att ett forum 
skulle ses som relevant, var att det med stor sannolikhet kunde innehålla diskussioner som 
hade med mina frågeställningar att göra. Av de forum jag till slut valde, fokuserade ett på 
Harry Potter-böckerna i sig, ett specifikt på den sjunde och sista boken, ett på hur och varför 
man skriver, och ett på slash. Jag ansåg att diskussioner om källmaterialet ur fan fiction-
läsares och -författares synpunkt var intressanta, då de kunde ha beröringspunkter med båda 
mina frågeställningar. Forumet om skrivande sågs som relevant då det möjligen kunde ge 
vissa svar på frågeställning ett, medan slash-forumet i sin tur kunde ha relevans för 
frågeställning två. Jag vill dock påpeka att ett visst forum inte kommer att användas exklusivt 
för att svara på en viss frågeställning, utan att jag hela tiden kommer att ha båda mina 
frågeställningar i åtanke under textanalysen.    
 

6.4 Tillvägagångssätt 
 
Här beskrivs hur jag rent praktiskt har gått tillväga, vid intervjuerna samt vid analysen av de 
fyra fora. 
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6.4.1 Intervjuer  
 
Tanken med intervjumallen, var i grunden att låta informanterna berätta utifrån sig själva, 
samtidigt som det hela tiden var jag som i egenskap av intervjuare bestämde i vilken riktning 
intervjun skulle gå. Intervjumallen var alltså, som redan nämnts, strukturerad, men med ett 
kvalitativt förhållningssätt. Språket i intervjumallen är på ett sätt informellt – interna begrepp 
används, vilket beror på att jag försökt skapa en intervjusituation där informanten inte ser mig 
som en utomstående, utan som en person som deltar i fan fiction-kulturen och har goda 
kunskaper om den. Detta kan vara problematiskt, men jag har strävat efter att visa att jag 
tillhör kulturen, samtidigt som jag naturligtvis varit tydlig i min roll som forskare. Men jag 
tror att jag, genom att inte dölja att jag har ett djupt fan fiction-intresse, lättare kunnat vinna 
informanternas förtroende.  
   Intervjumallen är indelad i tre delar – en om informanternas bakgrund, en om deras åsikter 
om Harry Potter i sig, och en om deras upplevelser av och åsikter om fan fiction. Den sista 
delen är den mest omfångsrika, då fan fiction är studieobjektet, men även frågorna om Harry 

Potter är viktiga för att kunna besvara frågeställningarna. Då syftet med denna studie är att 
undersöka drivkrafterna bakom deltagande i fan fiction-kulturen kring Harry Potter, ställs 
frågor som både direkt och indirekt kan besvara detta. Motiveringen till detta är, att försöka få 
svar på olika nivåer, då studiens frågeställningar kanske inte enbart kan besvaras direkt av 
informanterna. Drivkrafterna bakom läsande och skrivande kan säkerligen vara både 
medvetna och undermedvetna, och därför anser jag att det är viktigt att både ge informanterna 
en chans att själva få svara på varför de deltar i fan fiction-kulturen, samtidigt som det också 
är av vikt att ställa andra frågor som kan besvara frågan på ett sätt de inte själva kan. Ett 
exempel på detta är att en av frågorna i intervjumallen lyder: ”Varför läser du fan fiction? Vad 
är det med fan fiction som du inte kan få ut av att läsa de riktiga Harry Potter-böckerna eller 
andra böcker?” Detta är en fråga som ställs för att få ett direkt svar, medan exempelvis 
följande fråga försöker fånga mer undermedvetna drivkrafter: ”Läser du alla ratings?112 (G, 
PG, PG-13, R, NC-17).”113 Genom att ställa denna fråga, kan man få reda på vilken typ av 
fics de läser – en person som enbart läser barnförbjudna fics med NC-17-rating, lockas kanske 
till fan fiction-kulturen av helt andra anledningar än den som aldrig läser fan fiction av den 
sorten. Då studien trots användandet av strukturerade intervjuer är kvalitativ, finns också 
möjlighet att ställa följdfrågor och gå in djupare på sådant som verkar intressant och viktigt.   
 
De två först genomförda intervjuerna var de som gjordes via msn. Jag höll kontakt med 
informanterna via privata meddelanden på den sajt där jag hittat dem, och informerade dem 
om när jag skulle vara redo att börja intervjua. Tillsammans med dem kom jag fram till 
lämpliga tidpunkter för intervjuerna, och såg till att inte behöva utföra båda intervjuerna under 
samma dag då jag ville avsätta tid för efterarbete direkt efter varje intervju. Båda intervjuerna 
skedde på kvällstid, efter informanternas önskemål. Vid båda tillfällena såg jag till att vara 
inloggad på msn i god tid före den utsatta tiden, och då tiden var inne och informanten också 
var inloggad, frågade jag dem om de hade tid, vilket de hade. Jag hade min intervjumall 
bredvid mig och antecknade i den under tiden, då jag märkte att vissa frågor tycktes 
svårförståeliga eller överflödiga. Jag började varje intervju med att informera om intervjuns 
upplägg, om att deras svar inte skulle kunna kopplas till dem och att de hade rätt att avbryta 
intervjun eller att inte svara på alla frågor. Jag gav dem också min handledares namn och 

                                                 
112 Ratings är ungefär detsamma som åldersgränser, och anger alltså vid vilken ålder man är mogen att läsa en 
viss fic. Se även Bilaga 1, Ordlista.   
113 Dessa förkortningar är exempel på olika ratings, där G är den mildaste varianten och NC-17 anger fics 
olämpliga för alla under 18 år. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
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mail-adress, och sade att de kunde kontakta både henne och mig ifall de undrade över något. 
Slutligen berättade jag också att jag skulle skicka den renskrivna intervjun till dem så att de 
skulle kunna kontrollera uppgifterna i den.  
   Själva intervjuerna följde i stort sett intervjumallen, men jag insåg redan under den första 
intervjun att vissa frågor behövde omformuleras för tydlighetens skull, och jag gick också 
djupare in på vissa ämnen då informanternas svar motiverade det. Den första intervjun, med 
informanten Alice, tog tre timmar på grund av teknikkrångel, och detta var naturligtvis en 
nackdel även om jag inte upplevde att det påverkade intervjun i sig. Den andra intervjun, med 
Belinda, tog istället knappt en och en halv timme.  
 
Den tredje och sista intervjun genomfördes traditionellt, vid ett möte med informanten, Cindy. 
Intervjun spelades in, samtidigt som stödanteckningar togs, och transkriberades senare. 
Platsen för intervjun var ett café, något som informanten själv valt, men vi satt vid ett avskilt 
bord med ryggen mot lokalen, och ljudnivån låg på en nivå som gjorde det osannolikt att 
någon skulle kunna höra vad vi sade, och som ändå inte störde ljudupptagningen. Jag började 
intervjun på samma sätt som de tidigare, med att berätta om informantens anonymitet et cetera, 
men jag var denna gång friare i förhållande till intervjumallen än tidigare. Intervjutiden blev 
knappt en timme.  
 
För att säkra informanternas anonymitet, har de i uppsatsen fått fingerade namn. Inte heller 
deras bostadsorter namnges, medan ålder, kön och sysselsättning redovisas. Detta beror på att 
namn och bostadsort är mycket personliga och lätt kan spåras till informanterna, samtidigt 
som den informationen inte är relevant för läsaren att ha kännedom om. Att uppge 
informanternas ålder, kön och sysselsättning, berättigas av att dessa är variabler som kan vara 
relevanta för studiens syfte – genom att redovisa dessa fakta, som inte kan härledas till 
enskilda individer, ges en fullödigare bild av informanterna. Detta kan vara av vikt för 
läsarens förståelse av studien.      
 
6.4.2 Textanalys 
 
Det första jag gjorde, var att skriva upp en plan för hur analysen skulle gå till, vad jag skulle 
titta efter och hur jag skulle dokumentera arbetet. Jag upprättade en mall för vilka uppgifter 
som skulle finnas med om varje forum, tråd och inlägg, samt i vilken ordning jag skulle gå 
igenom varje forum.114 Från början planerade jag att läsa varje enskild tråd i sin helhet, men 
insåg snabbt att detta var fullständigt ogörligt. Istället valde jag att läsa det första inlägget i 
varje tråd (där syftet med tråden förklaras) för att därefter avgöra om tråden var relevant eller 
ej. Relevanta trådar lästes därefter. Vissa trådar innehöll enbart listor, spel eller korta svar på 
enkäter (polls), vilket inte sågs som intressant för studien. Jag analyserade enbart förstasidan i 
varje forum, och gick igenom trådarna i kronologisk ordning. Om varje tråd som innehöll 
relevanta inlägg, skrev jag upp när den startats, vad syftet med den var och vad deltagarna 
generellt hade att säga. Jag skrev även upp datum för alla intressanta inlägg, och kopierade 
dem till analysdokumentet, där jag också skrev upp exakt varför varje enskilt inlägg var 
intressant. Då samtliga forum analyserats, skrev jag upp sådant jag lagt märke till men som 
inte rört själva texten, såsom deltagarnas val av avatarer115 och signaturer.  
   Eftersom jag utgick från både den avsändar- och den mottagarorienterade tolkningsstrategin, 
vilka tidigare redogjorts för, såg jag det som centralt att lägga vikt både på vad de enskilda 
                                                 
114 Denna mall återfinns som Bilaga 3.  
115 En avatar är en liten bild användare på forum kan ha för att representera sig själva, en bild som exempelvis 
visas bredvid alla deras diskussionsinlägg.  
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deltagarna faktiskt skrev, men också på hur inlägg tolkades av andra deltagare – detta var mer 
eller mindre enkelt, beroende på vilken typ av ämne som behandlades i tråden och vilket 
syftet med tråden var. För att ha en känsla för vilka ämnen som skulle kunna vara intressanta 
och vad jag skulle titta extra noga efter, utgick jag från litteraturen och drog nytta av vad som 
framkommer i den tidigare forskningen. Jag använde mig i detta skede även av Rosenblatts 
teorier, både genom att ha dem i tankarna under analysen, men också aktivt genom att skriva 
ned vissa nyckelord som kunde rama in problemområdet och vad jag skulle leta efter. På detta 
sätt kunde jag lättare fokusera, och få en mer konkret bild av mina frågeställningar och vad 
som skulle kunna hjälpa mig att besvara dem, vilket underlättade analysarbetet betydligt.  
 
6.4.3 Tillämpning av teori 
 
Det som för denna studie, vilket redan nämnts i teoriavsnittet, är mest centralt i Rosenblatts 
teorier, är det faktum att varje enskild läsare är unik och att varje läsare därför upplever och 
tolkar texter utifrån sin egen situation och personlighet. Detta förhållningssätt till läsning och 
läsare är kärnan både i textanalysen och i analysen av det insamlade materialet i sin helhet.  
   I textanalysen av diskussionsfora, kommer stor vikt att fästas vid att både texten 
(originalberättelsen, samt fan fiction) och läsaren är viktiga och att en enskild text kan tolkas 
på otaliga sätt av olika läsare. Dels studeras alltså hur texten påverkar läsaren, vilken mening 
texten får i läsarens liv eller hur texten kan ge läsaren nya infallsvinklar och bli central i 
läsarens liv. Lika viktigt är att studera hur texten påverkas av att tolkas, och hur stora 
skillnader som kan finnas mellan olika läsares upplevelser av en och samma text. Detta är 
intressant för denna studies syfte då olika läsare väljer litteratur utifrån olika behov och bär 
med sig individuella erfarenheter till varje ny läsupplevelse. 
   Vid analysen av intervjumaterialet är exempel på texttolkning likaledes mycket intressanta. 
Det kan röra sig om att en informant tycker mycket om en viss karaktär men avskyr en annan, 
medan de andra informanterna inte alls tycker likadant. Här kan man tydligt urskilja hur viktig 
läsaren själv är för tolkningen och läsupplevelsen. Det som är intressant, är vad i 
originalberättelsen som är centralt för den enskilda läsaren, och varför. Detta kan sedan 
kopplas till läsarens fan fiction-intresse, genom att se på vad i originalberättelsen som lockar 
läsaren och hur detta sedan visar sig då läsaren läser fan fiction. Fan fiction kan sägas vara en 
form av texttolkning, och av den orsaken är det relevant att undersöka just texttolkningen, 
tolkningen av Harry Potter, för att ta reda på varför läsaren deltar i fan fiction-kulturen samt 
vilken typ av fan fiction som intresserar honom/henne. Det allra mest centrala i användningen 
av Rosenblatts teorier, är alltså fokus på texttolkning och läsarupplevelser. 

 
7. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer jag först att kort presentera mina tre informanter samt de fyra 
analyserade fora, för att därefter övergå till att redogöra för de resultat intervjuerna och 
textanalysen gett. Denna redogörelse kommer att delas upp i enskilda avsnitt utifrån varje 
intervju och varje forum, för att läsaren enkelt skall kunna se vem som sagt vad och i vilken 
kontext.  
   Jag har valt att, i citat från de tre intervjuerna, ändra enstaka stavfel samt ta bort vissa 
onödiga småord som ”typ” och ”liksom”, i de fall då de påverkar läsbarheten. I citaten från 
fora kommer jag dock inte ändra någonting, eftersom jag gör en textanalys och är mån om att 
behålla alla inlägg som de faktiskt är skrivna.   
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7.1 Presentation av informanterna 
 
Alice 
 
Min första informant, Alice, är 19 år och bor i en mellansvensk stad. Hon går sista året på 
gymnasiet och vill i framtiden bli civilingenjör. Alice har läst Harry Potter-fan fiction i sex år. 
Hon skriver också fan fiction.  
   Alice läser främst het, då hon föredrar fics om pairingen Snape/Hermione. Hon läser gärna 
slash också, men är inte intresserad av fics där Snape inte har någon stor roll, eller där det 
centrala inte är ett kärleksförhållande. Hon läser fan fiction främst på svenska, men även på 
engelska ibland. Alice är aktiv på två svenska Harry Potter-sajter.   
 

Belinda 
 
Belinda är 19 år, läser på universitetet och bor i en stor mellansvensk stad. Hon vill i 
framtiden bli författare eller arbeta inom förlagsbranschen. Fan fiction om Harry Potter har 
hon läst i ungefär fyra år, och hon skriver även fan fiction.  
   Belinda läser slash framförallt, men även het. Hon kan läsa gen och femslash ibland, men 
det är ytterst sällan eftersom dessa genrer inte intresserar henne. Hennes favoritpairing är 
Sirius/Remus. Hon läser fan fiction på engelska för det mesta, och är aktiv på en svensk 
Harry Potter-sajt.   
  
Cindy 
 
Cindy, min tredje informant, är 17 år och bor i en stor mellansvensk stad. Hon arbetar som 
telefonförsäljare men vill i framtiden bli författare eller hålla på med musik. Cindy har läst 
Harry Potter-fan fiction i ungefär sex år. Hon har försökt sig på att skriva fan fiction några 
gånger, dock inte i någon stor utsträckning.  
   Cindy läser i stort sett bara slash, men även lite femslash, och hennes favoritpairing är 
Sirius/Remus. Hon läser fan fiction nästan enbart på engelska. Tidigare har hon varit aktiv på 
internetforum om fan fiction och Harry Potter, men är det inte längre.  
 

7.2 Presentation av fora 
 
The Canon116 

 
Detta forum, som ligger under rubriken Book Discussion, används för att diskutera Harry 

Potter-böckerna generellt. Forumet hade 5886 trådar och 129589 inlägg 080318, varav 12 
trådar och 403 inlägg på förstasidan. De populäraste trådarna då forumet analyserades var 
Who do you ship with who – slash included, If you could change one thing in the entire series, 

what would it be? och What canon-couple would you like to break up? 
 
 

                                                 
116 Canon är ett vanligt begrepp inom fan fiction-kulturen, som används för att beskriva källmaterialet, 
originalberättelsen, och de förhållanden som existerar där. Det bör påpekas att begreppet canon ofta används som 
ett adjektiv, exempelvis i meningar som ”Harry/Hermione är canon”, där det i det fallet inte betyder att pairingen 
ifråga förekommer i källmaterialet, men att den skulle kunna göra det.  Se även Bilaga 1, Ordlista.  
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Harry Potter and the Deathly Hallows (Book 7) 
 
Detta är ett forum som innehåller diskussioner om den sjunde och sista boken i serien, Harry 

Potter and the Deathly Hallows. Även detta forum är en del av Book Discussion. Här fanns 
799 trådar och 21926 inlägg 080318, på förstasidan fanns 18 trådar och 944 inlägg. De mest 
populära trådarna var Dumbledore’s Gay, Deathly Hallows... the movie! och The Epilogue 

II.117 
 
Professor McGonagall’s118 Workshop 
 
Forumet är en del av Writers’ Corner, och här diskuterar forumdeltagarna i huvudsak 
skrivande, hur och varför man skriver et cetera. Detta forum hade 1288 trådar och 29851 
inlägg 080318, av dessa återfanns 23 trådar och 1380 inlägg på förstasidan. Populära trådar i 
detta forum var Top 10 clichés in Harry Potter fanfiction, Shame and fan fiction och What you 

absolutely WILL NOT read II: Cursor poised over the back-button.   
 

/ 

 
/, eller slash, som tecknet står för, är ett av fora i delen The Fanon,119 och här diskuteras just 
genren slash. Forumet hade 593 trådar och 34534 inlägg 080318, varav 21 trådar och 1604 
inlägg på förstasidan. Några av de mest populära trådarna var How old were you when you 

first read a slash story? (Part III), Favorite “Coming out” speech!! samt How did you find 

‘your’ slash couple? 
   

7.3 Intervjuerna 
 
7.3.1 Alice 
 
Alice tycker att det bästa med Harry Potter är hela den magiska värld som J.K. Rowling har 
skapat, och är mycket imponerad av hur väl genomtänkt den världen är. Hon säger också att 
hon gillar idén med parallella världar och magi. Att filmerna om Harry inte är i klass med 
böckerna ser hon som en självklarhet. Den karaktär hon är allra mest fäst vid är Snape, för att 
han ”är en sådan komplicerad karaktär som är lite mystisk och svår att förstå.” På frågan om 
det finns något i Harry Potter som hon inte gillar, svarar hon:  
 

Mitt första intryck av slutet var inte så bra... jag var inte speciellt förtjust i det här med dö och återuppstå. 
Kändes lite för puttenuttigt även om man förstod hur det var uppbyggt. Men nu har jag accepterat slutet 
som ett bra slut, och det är väl inget annat jag tänker på direkt som är dåligt. 

 
Alice har läst fan fiction om Harry Potter i många år, och började göra det då hon av en 
slump hittade fan fiction-forumet på en svensk Harry Potter-sajt och insåg att fans skrev 

                                                 
117 Att tråden heter The Epilogue II innebär att den är en fortsättning på en tidigare tråd kallad The Epilogue, 
som uppnådde så många inlägg att en ny tråd skapades istället.  
118 Professor McGonagall är en av Harrys lärare på Hogwarts.  
119 Fanon är något av ett motsatsbegrepp till canon, såtillvida att det syftar på företeelser som inte tillhör 
originalberättelsen, men som uppstått inom fan fiction-kulturen och som blivit till ”sanningar” för många fans. 
Se även Bilaga 1, Ordlista.  
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egna berättelser om karaktärerna. Att få ta del av andras tolkningar är för henne något av det 
mest positiva med fan fiction: 
 

 Jag tycker det är kul med fan fiction för då får man en chans att se hur andra har tolkat HP-världen, hur 
det fungerar och så, hur de har tolkat karaktärer och andra saker. Dessutom så är det karaktärer man redan 
känner och vet mycket om, då behöver man inte läsa tjugo sidor där man lär känna alla karaktärer och få 
sig en uppfattning om vad som är typiskt för dem.  

 
Alice läser alltid och har alltid läst enbart Harry Potter-fan fiction. I början läste hon främst 
berättelser som i stort sett följde originalberättelsen och den då senast utkomna boken i serien, 
med pairings som Harry/Hermione och Ron/Hermione. Hon säger dock att hon ganska tidigt 
stötte på även slash, i form av Harry/Draco, men att hon inte såg det som något konstigt utan 
tvärtom tyckte mycket om ficen ifråga. Däremot har hon svårt för fan fiction där författarna 
skriver om saker hon inte själv kan föreställa sig eller uppskatta: 
 

Det dåliga med fan fiction skulle väl vara då någon skriver om någonting som man absolut inte kan 
föreställa sig, jag personligen har alltid haft väldigt svårt då folk parar ihop McGonagall och Dumbledore, 
även om det bara är en biberättelse i själva huvudberättelsen. 

 
Majoriteten av de fics Alice läser är skrivna på svenska, på grund av att det är det språk hon 
förstår bäst, men hon läser också engelska berättelser på Fanfiction.net. Hon har inga 
särskilda favoritförfattare, utan säger att det viktiga då hon väljer vilka fics hon vill läsa, är 
vilken genre, pairing och rating en fic har. På frågan om huruvida hon brukar kommentera de 
berättelser hon läser, svarar hon att hon brukar kommentera svenska fics, men mera sällan 
engelskspråkiga. Är berättelsen hon läser svensk, kan hon ge synpunkter på språket och 
kommentera ficen i sin helhet. Det tycker hon inte att hon kan gällande fics på engelska.  
   I verkliga livet känner inte Alice någon som läser fan fiction regelbundet, men hon har 
däremot lärt känna andra deltagare i fan fiction-kulturen via internet. Hon berättar om sin 
absoluta favoritfic, Severus Snape Computer Hacker, där pairingen är Snape/Harry. Detta är 
dock inte hennes favoritpairing: 
 

Jag läser främst Snape/Hermione, och det är nästan ett måste att Snape har en stor roll i ficen för att jag 
ska läsa den, jag är nog lite besatt. Jag läser gärna slash också, men jag är inte så mycket för femmeslash 
eller general. Jag har inget egentligt emot femmeslash, jag bara föredrar Snape alldeles för mycket... och 
han är ju ingen tjej. General läser jag inte alls nästan eftersom jag vill att huvudstommen i berättelsen ska 
vara ett kärleksförhållande. 

 
Alice menar att hon är öppen för de flesta pairings, med enstaka undantag: 
 

(...) [D]et är ju Dumbledore/McGonagall som jag inte alls står ut med... Ron med en annan kille är inte 
heller någon höjdare tycker jag (...). 

 
Vad gäller ratings, läser hon framförallt R,120 men även PG-13121 och NC-17.122 Hon är inte 
intresserad av vissa genrer – crossovers,123 alternate universe124 eller RPS125 - och tycker att 

                                                 
120 Fics med 15-årsgräns. 
121 Fics med 13-årsgräns.  
122 Fics med 18-årsgräns.  
123 Fics som blandar flera fankulturer. Se även Bilaga 1, Ordlista.   
124 Fics som utspelar sig i en annan miljö än den som finns i originalberättelsen, förkortas AU. Se även Bilaga 1, 
Ordlista.  
125 Real Person Slash, slash om kändisar och andra verkliga personer. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
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förekomsten av Mary Sues126 är ”det värsta som kan hända med en fiction.” Chanslash127 
har hon inga problem med så länge inte barn är inblandade, och mpreg128 är hon nyfiken på 
att läsa. Fan fiction med inslag av incest har hon läst och menar att det kan vara både bra och 
dåligt, beroende på författarens förmåga att skildra sådant. Hon berättar att hon har haft dåligt 
samvete över att läsa fics om den kontroversiella far/son-pairingen Lucius/Draco, och jämför 
detta med incest mellan tvillingarna Fred och George, vilket hon inte på samma sätt ser som 
något negativt:  
 

Fred och George är ju syskon, det känns som att de båda har lika mycket ansvar i det hela, dessutom var 
den ficen så välskriven på något sätt att man verkligen kunde känna med alla karaktärerna. När det gäller 
Lucius/Draco känns det bara konstigt, det är far/son och då tycker man att Lucius borde ha ett ansvar att 
inte låta det ske... Vilket han inte tar och ändå valde jag att läsa ficen... 

 
Alice är aktiv på två svenska Harry Potter-sajter, och menar att gemenskapen på sajterna är 
stark. Hon har tidigare varit aktiv inom kulturen också som beta-läsare,129 samt har fått fics 
hon själv skrivit beta-lästa av en klasskompis och av vänner hon träffat på nätet.  
   För Alice är det viktigaste, då hon läser fan fiction, att det finns en bra handling samt att det 
handlar om rätt karaktärer. Hon menar att det är mycket roligare att läsa romantiska 
berättelser mellan Harry Potter-karaktärer än mellan originalkaraktärer man inte känner till 
sedan tidigare, eftersom hon redan har ett känslomässigt band till Harry Potter-karaktärerna 
och grips starkare av en berättelse som handlar om dem. Hon läser fan fiction för att få ut mer 
av Harry Potter: 
 

 [F]an fiction utvecklar och tolkar HP-världen utanför HP-böckerna, det är någonting extra och nytt som 
rör de karaktärer som jag gillar så mycket från Harry Potter och det är väl det som (...) vanliga böcker inte 
kan ge mig. 

 
Alice läser idag mindre böcker än då hon började läsa fan fiction, och menar att i valet 
mellan fan fiction och ”vanlig” skönlitteratur, väljer hon fan fiction. Hon säger att hennes 
vänner vet att hon läser fan fiction, också i viss mån vad hon läser, men att hon är osäker på 
hur mycket hennes familj vet – de vet antagligen att hon läser, men inte vad. Hon tror att hon 
kommer att fortsätta läsa och skriva fan fiction också i framtiden, även om det kommer att gå 
i perioder då hon är mer eller mindre aktiv i fan fiction-kulturen. Att fan fiction-intresset 
skulle försvinna helt och hållet, tror hon dock inte.   
 
7.3.2 Belinda 
 
Belinda gillar Harry Potter av många anledningar, kanske främst för att böckerna ger henne 
som läsare möjlighet att leva sig in mycket i handlingen, och känna med karaktärerna. Hon 
tycker också om hur böckerna blandar verklighetsflykt och realism: 
 

Det finns många fenomen i böckerna som är överförbara på verkligheten, såsom Voldemorts ideologi som 
liknar nazism, och den korrumperade regeringen och Rita Skeeters skvallerjournalism, men också 
karaktärernas känslor, de känns verkliga och man kan identifiera sig. Och så är det ju den där klassiska 

                                                 
126 Kvinnliga huvudkaraktärer som är skapade av ficförfattaren själv och är perfekta, vackra, talangfulla och 
omtyckta av alla, i synnerhet alla manliga karaktärer. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
127 Slash där barn och unga under 18 år är inblandade. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
128 Male Pregnancy, slash där en man blir gravid. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
129 En person som läser och kommenterar en författares fic innan den publiceras på internet. Se även Bilaga 1, 
Ordlista.  
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sagan också, hjältesagan och kampen mellan gott och ont, som fascinerat folk hur länge som helst.  
 
Filmerna om Harry Potter tycker hon om, men ogillar de fel och missar som finns i dem, och 
föredrar därför böckerna. Hennes favoritkaraktär är Sirius Black, eftersom han är en komplex 
karaktär med både bra och dåliga sidor. Hon har tidigare tyckt att det funnits negativa 
aspekter av böckerna, men tycker det inte längre: 
 

Jag var missnöjd över heteronormativiteten som fanns i böckerna men sedan outade hon ju  

Dumbledore,130 så då försvann det.  
EO: Kan du ge något exempel på heteronormativitet i böckerna? 
Belinda: Men att alla förhållanden vi ser är heterosexuella förhållanden och att alla familjer är typ   
kärnfamiljer.  

 
Belinda upptäckte fan fiction på en svensk Harry Potter-sajt, där hennes kusin var medlem 
och skrev fan fiction. Senare hittade hon engelskspråkiga fan fiction-sajter och började 
föredra att läsa på engelska. I början läste hon mest fics ur genrerna gen och het, men insåg 
snart att hon tyckte bäst om slash och pairingen Sirius/Remus, som alltid varit hennes favorit. 
Belinda menar att det enorma utbudet av Harry Potter-fan fiction på internet kan vara både 
en fördel och en nackdel: 
 

Det som är bra är väl att man får leka vidare med sina favoritkaraktärer där canonen slutar. Och att det 
alltid finns något att läsa om man får sug att läsa om HP-världen förutom böckerna. Det som är mindre bra 
är väl att det finns SÅ mycket fanfic att det kan vara svårt att sortera ut det som man tycker är bra.  

 
I stort sett alla Belindas vänner i verkliga livet läser fan fiction, och hon säger att hon 
umgås ”nästan bara med HP-nördar.” Hon har två favoritförfattare på två engelskspråkiga fan 
fiction-sajter, den ena skriver oftast Sirius/Remus-fan fiction, och båda skriver väldigt bra 
och har ett fantastiskt språk. Belinda anser att språket är det viktigaste för henne då hon läser 
fan fiction. Hennes favoritfic, And the water runs red, är en Draco/Harry-fic där det också är 
språket som fångat henne allra mest.  
   Belinda läser framförallt slash och en del het, och ibland gen och femslash. De två 
sistnämnda genrerna intresserar henne dock inte. Om sin favoritpairing, Sirius/Remus, säger 
hon: 
 

[J]ag tycker att det finns mycket i canon som talar för att det kan ha varit något mellan dem, och (...) jag 
tycker att de är så söta och spännande tillsammans. Sedan gillar jag Lily/James också... deras kärlek fick 
ett sådant tragiskt slut, så det är väl typ samma sak som att man tycker att Romeo och Julia är så fin, antar 
jag.   

 
Det finns många pairings Belinda inte tycker om – Harry/Hermione, Draco/Ginny, 
Draco/Hermione, Snape/Hermione, Remus/Ginny och Remus/Tonks. Hon menar att hon 
exempelvis ser Harry och Hermione nästan som syskon, och att det därför är fel att para ihop 
dem. Hon tycker dessutom att de pairings hon ogillar inte skulle kunna inträffa i de riktiga 
Harry Potter-böckerna:  
 

Jag tycker bara att de inte passar ihop och att det är väldigt out of character131 och att det aldrig skulle 
hända i canon liksom. Och Tonks/Remus ÄR ju canon, men jag gillar ändå inte det, för jag tyckte att deras 

                                                 
130 Belinda syftar här på J.K. Rowlings avslöjande den 20 oktober 2007, om att en av böckernas mest älskade 
karaktärer, Hogwarts rektor Albus Dumbledore, var homosexuell och att hans livs kärlek var den onde 
trollkarlen Gellert Grindelwald.  
131 Out of character (förkortat OOC), är vad det kallas när en karaktär beter sig på ett sätt han/hon aldrig skulle 
göra i originalberättelsen. Se även Bilaga 1, Ordlista.   
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förhållande kändes så fel och krystat i böckerna. 
 

Belinda läser främst fics med R- eller NC-17-rating. Hon säger att hon har väldigt dåligt 
samvete över att hon läser pairingen Sirius/Regulus, om bröderna Sirius och Regulus Black.  
   Belinda är idag aktiv på en svensk Harry Potter-sajt, där hon ofta deltar i diskussioner och 
för det mesta känner gemenskap med andra deltagare. Hon brukar också läsa 
forumdiskussioner på engelska Harry Potter-sajter, men skriver där inte själv några inlägg.  
   Förr skrev Belinda mycket fan fiction, och beta-läste även andras berättelser. Hon skriver 
fortfarande, men upplever sig inte ha lika mycket tid till skrivandet idag. Då hon skriver utgår 
hon ofta från enstaka karaktärers perspektiv och skriver gärna angst,132 men också slash om 
pairingarna Sirius/Remus och Draco/Harry. Hon skriver helst fics på svenska.  
   Belinda tycker om fan fiction bland annat för att det låter läsaren se Harry Potter-världen ur 
nya perspektiv: 
 

 EO: Vad är det med [fan fiction] som du inte kan få ut av att läsa de riktiga HP-böckerna eller andra 
böcker? 
Belinda: Att Sirius och Remus aldrig får ihop det i de riktiga Harry Potter-böckerna, haha. Nej men, man 
får se saker ur andra perspektiv än Harrys. Det kan fokusera på karaktärer som är i periferin i böckerna, 
vilket jag gillar... och jag älskar ju verkligen den värld som J.K. har byggt ut, så jag gillar att stanna i den. 
 

Hon tycker också att skillnaden mellan att läsa en ”vanlig” romantisk berättelse och en med 
karaktärer hämtade från Harry Potter, är stor: 
 

Ja, man känner ju HP-karaktärerna så väl redan. Man har ett slags känslomässigt band till dem. Man bryr 
sig om dem.  

 
Belinda läser idag mindre böcker än hon gjort tidigare, och tror att detta beror på att hon nu 
läser mycket fan fiction. Hon menar att fan fiction har påverkat hennes syn på 
originalberättelsen, Harry Potter-böckerna: 
 

Draco har blivit en väldigt mycket trevligare karaktär, eftersom han inte är lika dryg i fan fiction som han 
är i canon, och då läser man in det i böckerna också på något sätt. 

 
Belindas familj vet att hon läser och skriver fan fiction, och har alltid stöttat henne i att skriva 
det. På frågan om huruvida hon tror att hon kommer fortsätta läsa och skriva Harry Potter-
fan fiction om fem år, svarar hon: 
 

Jag vet (...) inte. Jag hoppas det faktiskt, haha.  
 
7.3.3 Cindy 
 
För Cindy är de ingående personporträtten och kopplingarna till verkligheten något av det 
bästa med Harry Potter. Hon är också mycket fascinerad av böckernas onda karaktärer. Att 
trollkarlsvärlden är så annorlunda i jämförelse med vår värld (mugglarvärlden), samtidigt som 
de ligger så nära varandra, tycker hon också är intressant. Cindy har många karaktärer som 
hon tycker extra mycket om, som Snape och flera andra som hör till Harrys antagonister. Hon 
har också en förkärlek för ”konstiga” karaktärer som man inte får veta så mycket om i 
böckerna, som den relativt anonyma Pansy Parkinson i elevhemmet Slytherin. De karaktärer 
hon tycker mest om, är dock Sirius och Remus:   
 
                                                 
132 En fan fiction-genre där författaren fokuserar på karaktärernas ångest och smärta. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
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Remus relaterar jag jättemycket till mig själv, vi är väldigt lika med en del saker, och Sirius (...) är totala 
motsatsen. Han är en så fruktansvärt vidrig person egentligen, såhär helt... otroligt självgod och... 
(ohörbart) men han, han är ändå såhär, han är väldigt snäll och det känns som att han är otroligt lojal och 
verkligen vet vilka han bryr sig om.  

 
Cindy nämner också en mängd karaktärer hon ogillar, främst många av flickorna i Harrys 
ålder, som hon beskriver som ”töntiga”. Den karaktär hon tycker sämst om är dock Harry 
själv, på grund av att han enligt henne är självgod och alltid ska spela hjälte, utan att inse att 
han inte alltid är bäst på allting. Hon är också missnöjd med flera saker i böckerna generellt – 
främst den epilog som avslutar sjunde boken, samt det faktum att karaktärer och händelser i 
böckerna ofta skildras så onyanserat, i bara svart eller vitt på ett orealistiskt sätt. Det finns 
också annat hon irriterar sig på: 
 

Ja, men till exempel Remus och Tonks (...), det är väldigt många förhållanden som jag inte tycker går 
ihop. Och att det är... alla är ju ungdomar, de är liksom sexton-sjutton år... ingen pratar om sex nån gång, 
ingen dricker alkohol nån gång, vid mycket speciella tillfällen tar de ett glas vin ungefär... De flesta 
ungdomar super väl nån gång. (skratt)  

 
Något som Cindy också tar upp, är att hon anser att böckerna ofta skildrar kvinnor på ett 
negativt sätt: 
 

En sak också, som jag inte gillar i Harry Potter, det är att det är väldigt ofta att det... det är ganska 
sexistiskt ibland, till exempel [i] slutet av fjärde boken när (ohörbart) han har kommit hem från 
kyrkogården, så är det bara tjejerna som står och gråter och det är alltid... alltså, att de inte riktigt räknar 
med att Hermione ska klara saker och... det finns många starka tjejkaraktärer också, ja, Hermione till 
exempel, och Bellatrix är ju en sån som klarar av allting, men... det är ändå att, när Draco försvinner i 
sjunde boken så är det Narcissa som bryr sig och inte Lucius och... det är alltid, (ohörbart) att tjejerna ska 
vara så himla töntiga och veka hela tiden. (paus) Nu säger jag bara negativa saker om Harry Potter... 
(skratt) 
EO: Ja, men det är lättare att komma på det än positiva... 
Cindy: Det är ju så uppenbart, att självklart gillar jag [böckerna] så himla mycket, annars skulle jag väl 
inte läst varje bok tjugo gånger... 

 
Enligt Cindy, är det mycket få fan fiction-berättelser som faktiskt är bra. Men hon tycker om 
genren, då den låter henne ta del av andras bilder av Harry Potter och bilda sin egen 
uppfattning om karaktärerna och historien. Hon menar att fan fiction ger en valfrihet, där 
man själv kan välja vad man vill läsa om utan att behöva nöja sig med Rowlings verk. Något 
hon också ser som positivt är möjligheten att kunna läsa om karaktärerna i vardagliga 
situationer: 
 

[M]an får faktiskt läsa om (...) att de bara sitter och pratar och gör mer ungdomliga saker och sånt också 
och beter sig mer som riktiga människor istället för hjältar och... (...) [S]jälvklart är det så att om man 
hade en osynlighetsmantel så såklart vissa skulle använda det till att smyga ut från Hogwarts eller smyga 

ut till Hogsmeade133 och typ supa istället. (skratt) Jag menar, självklart! Man använder inte bara det till 
att gå till förbjudna avdelningen på biblioteket liksom...  

 
Bland det som kan vara negativt med fan fiction, nämner Cindy ”alla sjuka pairings”, och ger 
exempel på avskräckande konstellationer hon råkat hitta på internet. Hon reagerar också när 
mycket unga fan fiction-författare skriver ingående sexskildringar, eller när författare ”inte 
fattar vad som är okej att skriva om.” Generellt tycker hon att det finns väldigt många fan 
fiction-berättelser som enbart handlar om sex. Cindy tycker också att källmaterialet, canon, 
är viktigt att hålla sig till vad gäller detaljer. Hon anser inte att författare bör återuppväcka 

                                                 
133 Hogsmeade är en trollkarlsby som ligger nära Hogwarts.  
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karaktärer från de döda: 
 

[N]är [det är] de här döda personerna som... såhär bara, ”nämen den är inte död”. Jag vill ändå hålla mig 
någorlunda till canon (...)... [med] vissa saker i alla fall. Sen kan man hitta på hur mycket som helst och 
göra men (...) om nån är död så är den död. (skratt)  

 
Cindy upptäckte fan fiction på en svensk Harry Potter-sajt, men gick senare vidare till 
Fanfiction.net. Hon berättar att alla berättelser hon läste i början handlade om pairingen 
Harry/Draco, och säger att hon tror att många fans har upptäckt fan fiction (och slash) genom 
den pairingen. Numera tycker hon inte om pairingen och förstår inte varför den är så otroligt 
populär:  
 

Men det är (...) alltid såhär i Draco-fiction, så är det alltid såhär, Draco skär sig i handlederna och han, 
det är så synd om honom, men han är alltid ändå den starka som klarar allt typ. (...) Typ, ja men Lucius 
har alltid våldtagit honom, sen så har nån av föräldrarna stuckit och han bara är helt ensam och... blir 
utnyttjad hemma och det är alltid så himla synd om honom men ändå så är han den som ska... det är alltid 
han som är den starke ändå. Jag förstår inte logiken i det. (...) Och Harry kan ju inte ha ett förhållande 
över huvud taget. 

 
Cindy har läst fan fiction om andra originalberättelser än Harry Potter, men inte i någon 
större utsträckning. Hon säger att det hon läser framförallt hör till romantikgenren, men att 
hon ibland även läser parodier. Det hon läser är främst slash, men också lite femslash. Där 
finns det dock inte några bra pairings, tycker hon, och hon förstår sig inte alls på 
Hermione/Ginny, en av de vanligaste femslash-pairings som finns inom Harry Potter-fan 
fiction-kulturen. Cindy läser nästan ingenting som inte är slash, och brukar inte heller läsa 
berättelser som inte handlar om Remus och Sirius och om den tid då de gick på Hogwarts. 
Att hon inte läser het, har hon aldrig riktigt reflekterat över. Hon tycker helt enkelt inte att 
genren är tilltalande eller intressant, och menar att het känns lite tråkigt. Hon undviker 
bestämt all fan fiction som skildrar romantiska/sexuella situationer mellan människor och 
djur eller ”konstiga varelser”, eller där minderåriga är inblandade, och vill heller inte läsa 
något där Dumbledore är del av sådana situationer.  
   Idag läser Cindy i stort sett bara fan fiction på Fanfiction.net, men har besökt FictionAlley 
några gånger. På Fanfiction.net brukar hon hitta berättelser att läsa genom att vara inne på 
sina favoritförfattares personliga sidor och läsa vilka berättelser de har som favoriter, för att 
kunna komma vidare till nya författare på det sättet. Hon nämner att det finns forum där man 
kan få rekommendationer och tips, men tycker att kvaliteten då brukar vara väldigt skiftande. 
Då hon utgår ifrån vad författare som skriver bra tycker om att läsa, tycker hon att hon kan lita 
på deras omdöme.  
   Cindy läser för det mesta fan fiction på engelska, men har en svensk favoritförfattare vars 
svenska berättelser är de enda hon läser på sitt modersmål. Hon har en kompis i verkliga livet, 
som hon mött på internet, som ibland läser fan fiction, men känner annars inga som delar 
hennes intresse. 
   Något Cindy har läst en del är crossovers, fics där Harry Potter blandas med andra 
originalberättelser. Kravet är att berättelserna ska vara roliga, annars tycker hon inte att 
genren fungerar överhuvudtaget. Det spelar också stor roll vilka originalberättelser som 
blandas. Alternate universe är en genre hon främst kopplar ihop med science fiction, något 
som inte intresserar henne. Hon ser genren främst som ett sätt för barn att leka med 
favoritkaraktärer från olika originalberättelser – ”tolvåringar som skriver typ Luke Skywalker 
slash Obi Wan-Kenobi134 blandat med Harry Potter.” Mary Sues tycker hon absolut inte om, 
och menar att hon ser Harry Potter själv som en Mary Sue. Dåligt samvete har hon ibland 

                                                 
134 Luke Skywalker och Obi Wan-Kenobi är två karaktärer ur Star Wars.  
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över berättelser hon läser, framförallt över sådana som innehåller mycket sexskildringar: 
 

[D]et finns ju ändå en del som typ... (...) om det är en massa sex i och sånt, såhär bara ehe, ja, kul att jag 
har ett liv... sitter och tycker att det här är hett istället för att typ göra nåt vettigt. (...) Ja, och såklart då typ 
Lucius/Draco... alltså, all incest känns bara (ohörbart)... det kanske inte är det jag säger helst till folk att 
jag läser...  

 
Cindy är inte längre aktiv i Harry Potter-forum på internet, men var det mycket då hon var 
yngre. Hon brukade då kommentera de flesta fics hon läste, men säger att hon idag 
kommenterar mycket sällan. Då hon var en aktiv deltagare i fankulturen, kände hon mycket 
stor gemenskap med andra deltagare: 
 

[D]et var verkligen såhär, man började mejla med folk och det var verkligen såhär ”åh, shit, nån jag 
känner!” Ja, verkligen jättegemenskap, okej att väldigt många av dem tycker olika om jättemycket saker 
och är ganska jobbiga och sånt, men det var ändå såhär... (skratt) Man vet ändå att alla är lika töntiga som 
man själv. (skratt) Gud vad det låter som att man är mobbad! (...) (skratt) Alltså, Harry Potter-fans måste 
vara de töntigaste människorna i hela världen!  

 
Beta-läsare åt andra fan fiction-författare har Cindy varit några gånger, då hon säger sig vara 
bra på språk och grammatik. Hon har skrivit ett par fan fiction-berättelser, alltid om Sirius 
och Remus, men har aldrig lyckats avsluta någon och har tagit bort sitt konto på 
Fanfiction.net. Hon säger att hon aldrig hade särskilt många läsare och att det påverkade 
hennes lust att skriva klart sina berättelser.  
   Cindy menar att hon läser fan fiction för att det ger henne möjlighet att läsa om sådant hon 
själv tänker, och för att det ger henne en klarare bild av böckerna. Hon säger också att det kan 
vara lättare att läsa fan fiction än ”vanlig” skönlitteratur, då det inte är lika mycket att 
koncentrera sig på. Hon påpekar att det självklart också beror på att fan fiction-berättelser 
ibland kan vara otroligt bra och spännande. Eftersom hon huvudsakligen läser berättelser som 
utspelar sig långt innan J.K. Rowlings böcker, menar hon också att de berättelser hon läser 
blir som delar av en förhistoria, en ”väldigt, väldigt lång prolog”.  
   Hon läser sällan romantisk skönlitteratur utöver fan fiction, men säger att den stora 
skillnaden mellan att läsa ”vanlig” romantik och att läsa romantisk fan fiction, är att 
karaktärerna i fan fiction är sådana man känner sedan tidigare och kan relatera till på ett annat 
sätt. Då Cindy läser fan fiction, identifierar hon sig oftast med Remus. Hon menar att hon är 
lik honom på många sätt, och nämner att han är ordningsam och rädd för vad andra ska tycka 
om honom, precis som hon. Hon säger också att ”det skulle verkligen vara typiskt mig att bli 
väldigt, väldigt kär i en av mina bästa kompisar och inte våga säga det”, och menar att även 
detta får henne att identifiera sig med Remus.  
   Cindys föräldrar vet att hon läser fan fiction: 
 

De vet att jag gör det men inte alltid vad jag läser. Till exempel skulle [de] nog bli typ, tycka jag var 
otroligt konstig om jag berättade att jag läste [till exempel] Draco/Lucius. De skulle verkligen 
såhär ”men gud, du är sjuk!” typ... Men min pappa vet ju till exempel att jag läser Sirius/Remus och sånt, 
men... jag vet inte hur mycket de vet om det liksom, en del är ju ändå rätt... jag vet inte, det handlar ju 
ganska mycket om sex och sånt liksom, och det tror jag inte riktigt att de fattar. Men... det är ju ändå att 
de vet att jag läser det. Jag har till och med lyckats övertyga min mamma om att, hon har bara sett 
filmerna, (...) [men] jag har lyckats övertyga henne också, hon bara, ”jamen du kanske har rätt, det 
kanske är nåt mellan dem!” 

 
Cindy berättar att hennes familj alltid trott att hon kommer växa ifrån Harry Potter, men 
själv är hon inte lika säker. Hon tror också att det inte är helt omöjligt att hon fortfarande 
läser fan fiction om fem år: 
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Harry Potter över huvud taget har ju varit så himla stor del av mitt liv (...) sen [böckerna] kom ut, så att 
det känns inte som jag släpper det i första taget. Isåfall skulle jag nog gjort det för längesen. Jag kanske 
inte kommer vara lika fanatisk, men... tror inte att jag helt kommer ha glömt bort det.     

 

7.4 Forumdiskussionerna 
 
7.4.1 The Canon 
 
I forumet The Canon finns flera trådar som rör mindre frågor och faktauppgifter kring Harry 

Potter, eller som uppmanar deltagare att tycka till om enskilda karaktärer. De mest populära 
trådarna i detta forum, handlar dock om vad deltagarna skulle vilja förändra i J.K. Rowlings 
böcker. Mycket populär är också en tråd med en enkät där deltagarna kan svara på vilka 
karaktärer de tycker passar bäst tillsammans. En tråd, kallad If you could change one thing in 

the entire series, what would it be?, innehåller många, ofta långa, inlägg, där deltagare 
beskriver vad de är missnöjda med. Det är slående att majoriteten av deltagarna tycker 
likadant i många frågor, även att många av inläggen är mycket välskrivna och genomtänkta. 
Många deltagare är kritiska mot seriens senare böcker, främst den sjätte och den sjunde boken. 
En deltagare förklarar varför hon ogillar de avslutande böckerna: 
 

I was so disappointed and revolted by HbP,135 I have yet to pick it up and re-read it since buying back in 
July 2005. I'm still heavily debating on whether or not I want to see the movie, which is almost a year 
away, because I felt that book!HbP was such a collosal (sic!) waste of time, a horrid excuse for a plot, 

and a seriously laughable attempt at romance. And DH,136 that was such a train-wreck...part of me is 
actually still waiting for the real seventh book to come out. That is how utterly unsatisfied I was with the 
book. That is how strongly I felt the book to be a wholly unadqueate (sic!) conclusion to a series like 

this.137 
 

Många deltagare har svårigheter att välja enbart en sak de skulle vilja ändra på – vissa skriver 
långa listor där de tar upp allt från detaljer till övergripande händelser, som de är missnöjda 
med. Något som ofta tas upp, är att J. K. Rowling inte är någon bra romantikförfattare, och att 
de pairings som finns i böckerna är dåliga eller dåligt skildrade. Deltagaren bakom följande 
inlägg tycker om pairingen Harry/Ginny, men menar att Rowling skildrat både den och 
karaktären Ginny på ett undermåligt sätt: 
 

As much as I love Deathly Hallows and Jo's writing in general there are two main things that I would 

change: 1. Harry/Ginny 2. Ginny's character itself. As an avid Orange Crusher, 138  I was left 
disappointed by the way that the relationship was written. There was some passion, but there was very 
little depth. (...) I love the sweet little epilogue, unlike many, but we really needed the piece of the puzzle 
that led up to that happy moment. How did the fullness of their love develop? Did they fight? Was Ginny 
angry at Harry's absence and overprotection of her? Now, other than great fanfiction, we'll never know. 
(...) I still loved the last book, don't get me wrong, but on these two points, I can't pretend that I wasn't 

disappointed. Oh well. On to fanfiction!!!139 
 

Även pairingen Remus/Tonks kritiseras av många, liksom i viss mån pairingen 
Ron/Hermione. Det som kanske upplevs mest negativt bland deltagarna, är den epilog som 
avslutar bok sju och hela serien. En deltagare menar att epilogen var ”sooo fairytale ending, I 

                                                 
135 Harry Potter and the Half-Blood Prince.  
136 Harry Potter and the Deathly Hallows.  
137 The Canon, ”If you could change one thing in the entire series, what would it be?” Inlägg av A, 080105.  
138 Orange Crushers är fans av pairingen Harry/Ginny. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
139 The Canon, ”If you could change one thing in the entire series, what would it be?” Inlägg av C, 080111.  
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wanted to vomit”,140 en annan att den var ”such a dreadful ending to the book”.141 Följande 
deltagare ondgör sig också över epilogen, men nämner samtidigt böckernas romantiktema 
samt Rowlings svartvita skildringar av ”goda” och ”onda” karaktärer: 
 

Without a doubt, it would be omitting the epilogue. Honourable mentions : JK's frankly horrible attempts 
at writing romance - Harry&Ginny, Remus&Tonks. I have nothing against these relationships in theory, 
but they were just written so badly. House Unity. Because even after all the preaching about equality and 

acceptance, apparently Slytherin really does = Evil.142 
 

I en liknande tråd, med namnet What issues, overall, do you have with the HP books?, 
kritiseras också den onyanserade bilden av exempelvis alla Slytherin-elever som onda av 
många deltagare. Även här är många också besvikna på de pairings som finns i böckerna, 
eller på hur de skildras. Vissa menar att kärlekshistorierna tog för stor plats i böckerna: 
 

My biggest overall issue with the Harry Potter series was the romance. I know that sounds stupid, but I 
think all of the relationships that popped up in the last two books just ruined it for me. There's always 
some romance in books, for some reason. (...) It's not even the pairings themselves that bother me. It's 

just the fact that they were there. And, in my opinion, they were written rather poorly.143  
 

Tråden What canon-couple would you like to break up? handlar specifikt om vilka pairings i 
böckerna som deltagarna tycker sämst om. Även här är det framförallt pairingarna 
Harry/Ginny, Remus/Tonks och Ron/Hermione som kritiseras, ibland med motivationen att 
karaktärerna ifråga skulle passat bättre ihop med andra. Många deltagare menar att det inte är 
pairingarna i sig som är problemet, utan att Rowlings kärleksskildringar är helt orealistiska. 
En deltagare skriver: 
 

I have no issue with any canon relationships as such, but the whole who marries who thing drives me 
insane. What are the odds that ALL of those people married their childhood sweethearts? Yes, it happens 

in real life, but it's unusual...everyone at Hogwarts seems to do it. It's just unrealistic.144 
 
7.4.2 Harry Potter and the Deathly Hallows (Book 7) 
 
Många trådar i detta forum handlar om enskilda karaktärer och deras öden i den sista boken. 
En mycket populär tråd innehåller också diskussioner om hur filmen baserad på boken skulle 
kunna se ut, medan den ofta kritiserade epilogen också har en helt egen tråd med många 
inlägg. I tråden Has DH actually ruined the series for you? diskuteras framförallt negativa 
aspekter av den sjunde boken. Många är missnöjda med hur godhet och ondska skildras, och 
menar att serien i och med detta fick ett märkligt moraliskt budskap. Pairings i boken 
kritiseras, och många deltagare är besvikna över att karaktärer förändrats till det sämre under 
seriens lopp: 
 

HBP turned a lot of characters into people I didn't like very much, and DH didn't redeem them for me. 

(...) HBP and DH were worse than the [books] before them. I felt really cheated.145 

                                                 
140 The Canon, ”If you could change one thing in the entire series, what would it be?” Inlägg av D, 080122.   
141 The Canon, ”If you could change one thing in the entire series, what would it be?” Inlägg av E, 080123.   
142 The Canon, ”If you could change one thing in the entire series, what would it be?” Inlägg av B, 080109.  
143 The Canon, ”What issues, overall, do you have with the HP books?” Inlägg av A, 080108.  
144 The Canon, ”What canon-couple would you like to break up?” Inlägg av A, 071203.   
145 Harry Potter and the Deathly Hallows (Book 7), ”Has DH actually ruined the series for you?” Inlägg av A, 
070829.  
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En deltagare berättar att hon anser att den sjunde Harry Potter-boken är något av det värsta 
som hänt någon av de fankulturer hon är aktiv inom. Hon skriver att hon ogillade att vissa 
karaktärer dog samt att hon tycker att pairingarna Remus/Tonks och Snape/Lily förstörde 
mycket. Deltagaren menar att det finns mycket potential i historien om Harry Potter, som inte 
tagits tillvara av Rowling, och säger att hon i framtiden enbart ska läsa Harry Potter-fan 
fiction som inte håller sig till originalberättelsen: 
 

I hate HP canon now, and for a while I wasn't so sure I really wanted stay in the fandom. I only came 
back after someone reminded me that there is such a thing as AU, and AU's what I'm sticking with from 

now on.146 
 

En annan deltagare skriver i sitt inlägg om de värderingar som uttrycks i serien, och riktar 
kritik mot många av dessa. Deltagaren menar exempelvis att äktenskap och familjeband ses 
som mycket viktiga i Harry Potter, exempelvis genom att kärlek måste cementeras genom 
giftermål för att räknas: 
 

It’s interesting that this thread has turned into a discussion of the moral messages of the series. I agree, 
many of those were very disturbing. (...) [T]here’s (...) the suggestion that love and chosen family doesn’t 
really count until they’re sealed by blood or marriage (“then teddy will be our real cousin!” and how 
Ginny’s whole role in the series seems to have been to make Harry a real Weasley). There's still some 

very, very disturbing ideas about romantic love and gender roles.147 
 

Det finns också deltagare som reagerar mot den kritik som riktas mot Rowling och hennes 
böcker. En deltagare medger att Rowling gjort vissa misstag, främst vad gäller detaljer som 
inte fått någon riktig förklaring under seriens lopp. Hon menar dock att detta inte spelar 
någon roll: 
 

I could never become disloyal to JK, even if I had hated the last book. There's still a vast world of 

characters whom I have come to adore. I grew up with these books. They'll always be my favorites.148 
 

I tråden The epilogue II diskuteras den redan nämnda epilogen som avslutar serien, och som 
otroligt många deltagare är besvikna på. Det finns deltagare som tycker om epilogen och är 
glada över att serien slutar som den gör, men majoriteten anser att epilogen är irriterande 
sockersöt, och tycker inte om att se huvudkaraktärerna åldras. Många känner också 
frustration över att flera viktiga karaktärer inte alls nämns i epilogen. En deltagare anser att 
Rowling tror sig ha en annan publik än hon faktiskt har, och menar att detta påverkar hur 
böckerna är skrivna och vad som ses som centralt i dem: 
 

I wish JKR didn't think her readers were little kids - Could little children really comprehend the last few 
books? I mean seriously, we're all still confused about stuff and we're still trying to sort things out. When 

I see people reading the books, it's mainly been adults and teenagers.149 
 
 
 

                                                 
146 Harry Potter and the Deathly Hallows (Book 7), ”Has DH actually ruined the series for you?” Inlägg av D, 
071020. 
147 Harry Potter and the Deathly Hallows (Book 7), ”Has DH actually ruined the series for you?” Inlägg av C, 
070919.  
148 Harry Potter and the Deathly Hallows (Book 7), ”Has DH actually ruined the series for you?” Inlägg av B, 
070917.  
149 Harry Potter and the Deathly Hallows (Book 7), ”The epilogue II”. Inlägg av A, 070814.  
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7.4.3 Professor McGonagall’s Workshop 
 
I forumet Professor McGonagall’s Workshop samlas deltagare främst för att diskutera 
skrivande, både av fan fiction och annat, men många trådar handlar även om läsning. I tråden 
Fanfic authors who are under the age of 25 II, skriver fan fiction-författare som är tonåringar 
eller unga vuxna om hur de ser på sitt skrivande. En av deltagarna menar att äldre Harry 

Potter-läsare förstår vissa aspekter av böckerna bättre än barn gör, men samtidigt att de ibland 
läser in alltför mycket i texten. Deltagaren skriver att böckerna från början inte var avsedda 
enbart för barn, men att det var just barn som framför allt lockades till dem.  
   I en tråd med titeln A professional against fan fiction, diskuteras professionella författare 
som är negativa till fan fiction, och hur deltagarna ser på detta. En deltagare anser att fan 
fiction kan vara mycket bättre än ”vanlig” litteratur: 
 

I think there's a lot of fanfiction authors out there WAY better than some proffesionals (sic!). I enjoy a 
good novel bought from the nextdoor bookstore as well as anybody, but I simply adore fanfiction. I just 
cant wait to see all the different twists and turns people can throw at these same characters and warp 

them into their own creation!150 
 

Tråden Why do you think people don’t review? handlar om kommentarer, mer specifikt 
varför många fan fiction-läsare inte kommenterar de fics de läser. Många författare är 
frustrerade över detta, då de gärna vill ha konstruktiv kritik på sitt arbete. En deltagare menar 
att något av det bästa hon vet är att få kommentarer på fan fiction hon skrivit – att det inte är 
kommentarerna i sig som får henne att skriva fan fiction, men att de får henne att känna att 
det var värt att skriva berättelsen ifråga.  
   I en populär tråd, Shame and fan fiction, diskuterar deltagarna om de är öppna med sitt fan 
fiction-intresse eller håller det hemligt, och om de någon gång skämts över att de läser 
och/eller skriver fan fiction. Vissa deltagare har många fan fiction-läsare i bekantskapskretsen 
och tycker inte alls att intresset är något att skämmas över, men majoriteten menar att de 
skulle känna stor skam om exempelvis deras föräldrar fick veta att de läser och skriver fan 
fiction. Vissa av deltagarna, som även skriver helt egna berättelser och inte bara fan fiction, 
menar att skrivande generellt är ett intresse de inte vill skylta med, då de antingen blir 
generade om någon får veta att de skriver, eller också upplever att andra ser på skrivande som 
en konstig hobby att ägna sig åt. Flera deltagare säger också att de försöker undanhålla sitt 
Harry Potter-intresse för andra, då det enligt dem ofta ses som töntigt och nördigt. En 
deltagare beskriver hur hennes intresse för Harry Potter och fan fiction skulle ses som otroligt 
löjeväckande bland hennes vänner: 
 

Unfortunately, I'm deathly afraid of any of my friends finding out about this little hobby, especially the 
fact that I write it, as well. They would think I'm ... well, like [annan forumdeltagare] said, I might as well 

wear the Spock151 ears and start attending conventions.152 
 

Något som också är tydligt, är att många visserligen inte har några större problem med att 
människor i deras närhet vet att de läser och skriver fan fiction, men att de definitivt inte vill 
att någon ska veta vad de läser. Detta gäller i denna tråd framförallt slash-läsare och  
-författare, exempelvis deltagaren bakom följande inlägg: 
 

I'm a half-closet, half-shout-from-the-rooftops fanfic writer. My parents and siblings all know I write 

                                                 
150 Professor McGonagall’s Workshop, ”A professional against fan fiction.” Inlägg av A, 080118.  
151 Spock är en karaktär i Star Trek.  
152 Professor McGonagall's Workshop, ”Shame and fan fiction.” Inlägg av B, 050118.  
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Harry Potter fanfiction- they should, they introduced me to the books! However, they do not know that I 
like and read Slash. And write slash. Writing slash would be a big no-no. (...) So, as I said, I do shout it 

from the rooftops, but with Slash, I'm very much in the closet.153 
 

I tråden What you absolutely WILL NOT read II – Cursor poised over the back-button, 
berättar deltagarna om vad de brukar undvika då de läser fan fiction. Utifrån ett enkelt 
formulär svarar de på exempelvis vilka pairings, karaktärer och epoker de inte vill läsa om. 
Tråden är populär, och de flesta av deltagarna har mycket klara och detaljerade åsikter om 
vad de absolut inte kan tänka sig att läsa. En deltagare berättar här om vilka pairings, 
Alternate Universe-scenarier och intriger, som hon inte tål: 
 

Ships: Harry/Ginny, Ron/Hermione, Remus/Sirius, Harry/Draco, Hermione/Draco, Snape/anyone, 
Neville/Luna. AUs: Any ones where Snape is Harry's father. (...) Plots: Harry must survive. I won't read 
fics where he dies. Hermione must also survive. I won't read evil-Dumbledore unless the fic is really good. 

I tend to avoid Snape-centric or mentor!Snape fics.154  
 

Många inlägg beskriver hur deltagaren har svårt att föreställa sig vissa karaktärer i vissa 
situationer eller pairings. En deltagare skriver: 
 

Ships: Hermione/Snape. Even when she's grown up and everything. I've attempted a few, and it doesn't 
work for me. Same goes for Hermione/Moody or actually Hermione/any older man. I can picture her with 
just about anyone her own generation, and older women, but the older guy thing squicks me. Ginny, too. 

How bizarre.155 
 

Flera av deltagarna i tråden skriver också att de undviker vissa karaktärer, som de helt enkelt 
inte är särskilt intresserade av. En deltagare läser aldrig fan fiction om Snape eller Ginny, och 
menar att hon har ”nothing against them really, they're just not my favourites and don't spark 
my interest.”156 För många deltagare är det också viktigt att fan fiction-författare håller sig 
till källmaterialet och inte förändrar till exempel karaktärers personlighet efter eget huvud. En 
deltagare kritiserar författare som porträtterar karaktärer alltför enkelspårigt och utan hänsyn 
till originalberättelsen, samt författare som överdriver i beskrivningar av utseenden:  
 

OOC: Stupid!Sirius. He's not stupid in the books; why should he be a dunderhead as a teenager in fics? 
McGonagall said he was intelligent. Also, Nice!Draco is pretty annoying too. I don't mean he can't be on 
the Order's side or whatever. Or that he can't have his nice moments. But he's snarky and arrogant. There's 
no changing that, in my opinion, so when he starts getting all gooey -- without some motive -- I hit the 
back button. Writing style: If there are grammar, punctuation, or spelling mistakes, I hit the back button. 
Unless if the plot looks REALLY good, and the mistakes aren't horrendous. Also, if something is like 
this: "Harry was dark-haired, gorgeous, handsome, great, sexy, hot, really hot, good-looking, and cool. 
Hermione was great, chestnut-haired, gorgeous, pretty, beautiful, hot, really hot, sexy..."  I'll stop 

reading.157 
 

I tråden nämns överlag ofta specifika pairings som en orsak att undvika vissa fics. Det är 
också mycket vanligt att deltagare säger sig ogilla inslag av incest, våldtäkt, tidelag och 
                                                 
153 Professor McGonagall's Workshop, ”Shame and fan fiction.” Inlägg av A, 050116.  
154 Professor McGonagall's Workshop, ”What you absolutely WILL NOT read II: Cursor poised over the back-
button.” Inlägg av A, 061213.  
155 Professor McGonagall's Workshop, ”What you absolutely WILL NOT read II: Cursor poised over the back-
button.” Inlägg av B, 061217.  
156 Professor McGonagall's Workshop, ”What you absolutely WILL NOT read II: Cursor poised over the back-
button.” Inlägg av C, 061224.  
157 Professor McGonagall's Workshop, ”What you absolutely WILL NOT read II: Cursor poised over the back-
button.” Inlägg av D, 061228.  
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mpreg i fan fiction, men även genrer som slash och femslash nämns. Något flera också 
undviker, är lärare/elev-pairings. Kliché-artade intriger är något annat som får många att välja 
bort en fic.   
 

7.4.4 /  
 
Det fjärde forumet, /, är ett populärt forum med många inlägg. Flera trådar handlar om varför 
deltagarna läser slash, hur de upptäckte det et cetera. En av trådarna på förstasidan handlar om 
femslash, men har inte fått mer än 8 svar. Påfallande många trådar kopplar på olika sätt slash 
till verkligheten - deltagarna berättar om killar de känner som beter sig "slashigt" med 
varandra, inställningen till homosexualitet i Asien diskuteras och deltagarna tipsar varandra 
om "slashig" musik. I tråden How did you find 'your' slash couple? berättar deltagare om 
vilken favoritpairing de har och varför de tycker bäst om just den. En deltagare försöker 
exempelvis bevisa att Harry/Draco är den bästa pairingen genom att citera valda stycken ur 
J.K. Rowlings böcker, som kan tolkas helt annorlunda än Rowling själv eftersträvat. En annan 
deltagare med samma favoritpairing beskriver vad som gör att just Harry/Draco är det hon 
föredrar, men är medveten om att alla inte kan tycka likadant:  
 

The truly well written H/Ds158 give a reason for Draco's nastiness, that's not too preposterous, and turn it 
into a beautiful romance. And also, I seem to like it because of the fact that they can't really be together in 
canon. Imagine the objections from both their friends and families. So I like to see how they get past their 
enmity and the objectors to be together. (...) But in the end it really comes down to what you prefer. If you 

don't see Draco in slash, then so be it.159 
 

En annan deltagare i samma tråd älskar pairingen Sirius/Remus, vilket är en pairing många 
andra deltagare också tycker bäst om. Hon menar att hon, likt flera av de andra Sirius/Remus-
fans som skrivit i tråden, hittade en grund för denna pairing i originalberättelsen, vilket är 
fallet med de flesta pairings hon tycker om: 
 

I didn't find my pairing; it found me. Um, let's see. I read book 3. I saw Sirius. I saw Remus. I saw their 
hug in the Shrieking Shack. I wondered. I read book 4. I saw Sirius 'laying low at Lupin's'. I wondered a 
bit more. I realized they were, in fact, meant for each other. Seriously though, my slash couples come to 
me the same way my het couples do -- there's something in the canon, in the text, that simply clicks with 

me.160 
 

Källmaterialet anges ofta, precis som i föregående inlägg, som en förutsättning för 
favoritpairings. Deltagaren bakom följande inlägg säger att hon visserligen läst flera 
fantastiska Harry/Draco-berättelser, men att hon inte alls tycker om pairingen i sig. Istället 
tycker hon om Harry/Ron, då det är en pairing som verkligen känns möjlig och trovärdig för 
henne: 
 

Unlike most people, apparently, fanfiction had very little to do with me finding my favorite slash couples. 
Because I've read some *phenominal* (sic!) H/D fics, and I still *abhore* (sic!) the couple. People have 
tried very hard, in fact, to convert me to H/D, and I just don't like it. ::shrugs:: I think I decided while I 
was reading the books that Harry and Ron would make a fantastic couple. It was just something that came 
to me (and influenced by my dislike for sticking Hermione with either of them) and I just thought about it. 
And the more I did, the more it made sense to me. Harry just seems to me like, considering the lack of 
love in his childhood, that he's going to find himself growing attached to the people that he knows love 

                                                 
158 H/D är en förkortning för Harry/Draco. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
159 /, "How did you find 'your' slash couple?" Inlägg av B, 040824.  
160 /, "How did you find 'your' slash couple?" Inlägg av A, 040822.  
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him. And that it's just going to grow and grow, and eventually he'll find himself in love with the one 
person who's always been there for him since he met him. Ron. That's just what makes sense to me, 

though.161 
 

Flera deltagare säger att karaktärerna spelar stor roll för vilka pairings de tycker bäst om, och 
att deras favoritpairing oftast innehåller minst en av deras favoritkaraktärer. En deltagare 
berättar om hur hon, då hon läser fan fiction, utgår från vilka karaktärer hon gillar, för att 
därefter söka efter berättelser om dem i olika fan fiction-arkiv.  
   Något som förekommer mycket ofta, i stort sett i vartannat inlägg, är att deltagare nämner 
den mycket kända och populära Harry/Draco-berättelsen Irresistible Poison, av författaren 
Rhysenn, som det som fick dem att hitta sin favoritpairing (Harry/Draco). Majoriteten av dem 
som nämner denna fic anser att den är mycket bra, medan endast ett par deltagare uppger att 
de inte tycker Irresistible Poison är något särskilt. De flesta som nämner berättelsen skriver 
att den var den första eller bland de första fics de läste, en inkörsport till fan fiction- och 
slash-kulturen.  
   How old were you when you first read a slash story? (Part III)  är en tråd där deltagarna 
berättar om hur de upptäckte slash och hur gamla de var. De flesta tycks ha varit i 11-12-
årsåldern, och började vanligen läsa Harry/Draco och/eller Sirius/Remus. Många skriver att de 
älskar slash, och det är också vanligt att deltagarna tycker om slash och slash-artade teman 
även utanför fankulturen kring Harry Potter, exempelvis inom andra fankulturer eller inom 
vanlig populärkultur. Något som är slående, är att många av deltagarna i tråden noga påpekar 
att de inte läser het. En deltagare skriver att hon "can't even read het anymore",162 en annan 
att "Harry/Ginny makes me shudder and I (sic!) pretty sure I've never read a fic where the 
main ship was het."163 Ytterligare en deltagare menar att hon tidigare tillhört de "tråkiga" fans 
som bara läser barnvänliga fics som är trogna originalberättelsen, men att hon gått över till 
Harry/Draco och Sirius/Remus istället: 
 

I used to be one of those really boring people who only shipped PG-canon...HMS Wolfstar164 and 

GnH165 kinda ruined that...166 
 

 I tråden Would you have preferred that JKR had outed another character instead? diskuteras 
J.K. Rowlings avslöjande om Dumbledores homosexualitet, och huruvida deltagarna hellre 
hade sett att någon/några andra karaktärer varit homosexuella i originalberättelsen istället. 
Många deltagare anser att Rowling istället borde gått ut med att Sirius och Remus är ett par i 
böckerna. En deltagare är besviken på vad Rowling gjort med dessa karaktärer och säger att 
hon själv, oavsett vad J.K. Rowling säger, kommer fortsätta att ha sin egen bild av de två 
karaktärerna: 
 

My OTP,167 Sirius/Remus, was canonically dead from the publication of HBP. I hope [J. K. Rowling] 
will let it rest in peace (and flourish in AU). I think she will; for some reason, she is very anxious that we 
should not see either of them as gay. But gay they are and always will be, in my mind where she can’t get 

                                                 
161 /, "How did you find 'your' slash couple?" Inlägg av C, 041231.  
162 /, "How old were you when you first read a slash story? (Part III)" Inlägg av B, 060720.  
163 /, "How old were you when you first read a slash story? (Part III)" Inlägg av C, 070719.   
164 Pairingen Sirius/Remus. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
165 Guns'n'Handcuffs, smeknamn för pairingen Harry/Draco. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
166 /, "How old were you when you first read a slash story? (Part III)" Inlägg av A, 060720.  
167 One True Pairing, en pairing man älskar over alla andra och vill ska bli sann. Se även Bilaga 1, Ordlista.  
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at them.168 
 

 Why slash? är en tråd om varför deltagarna väljer att läsa, och tycker om, denna genre. En 
deltagare är i sitt inlägg tydlig med vad hon gillar med just slash: 
 

Because men on men action is wonderful. It is blissful and lovely. And to many of us, it is the supreme 

kind of love. And there's nothing sexier than Draco and Harry together.169 
 

En annan deltagare kritiserar denna inställning, och menar att det är negativt att vissa slash-
fans, enligt henne, tycks vara heterofoba:  
 

What I find bewildering are the heterosexual female slash writers that are very anti-het. I can understand a 
gay slash writer saying that het is disgusting and boring to read/write, I don't agree with that but I can 
understand where he/she is coming from. But a heterosexual writer who says she won't ever read or write 
het? And I'm not talking about just prefering (sic!) slash to het which is perfectly fine, I'm talking about 
acting like het is some weird rare phenomenon or something wrong and disgusting. I mean Hello??!! in 

RL170 you date and sleep with men, don't you?171 

Tråden Parental/Family reactions to slash IV handlar om hur deltagarnas föräldrar och 
familjer reagerar på att de läser/skriver slash. De allra flesta håller intresset hemligt - vissa 
menar att de skulle få problem hemma om deras föräldrar visste vad de läser på internet. Vissa 
har dock syskon och/eller vänner som också läser slash. En deltagare berättar att hennes 
föräldrar inte vet, men att hennes lillebror upptäckt hennes hemliga intresse: 

My parents have no idea what I do when I'm online, mostly because I'm away at college the majority of 
the year. My younger brother has seen some of the fics I've read, though. If I walk away from my laptop, 
he starts maximizing my windows and laughing at what I'm reading. It grosses him out, so he doesn't read 

much. Every once in awhile he mutters something about the "Harry Potter gay porn" I read.172 
 

En annan deltagare skriver att hennes föräldrar troligen inte skulle kunna tyda tecknen på att 
hon läser slash och fan fiction, även om de finns där: "My whole Harry Potter computer world 
is like a different planet for them."173 
 

8. Analys 
 
Detta kapitel är indelat i två avsnitt, där utgångspunkten är Louise M. Rosenblatts teorier. 
Studiens resultat analyseras utifrån dessa.  
 

8.1 Den skapande läsaren 
 
Enligt Louise Rosenblatt, är den främsta drivkraften bakom människors läsning att kunna ta 
del av andras erfarenheter och få insikt i sådant som kan förklara den egna tillvaron. Hon 
menar att det essentiella för läsaren är att få tillgång till någon annans tankar och insikter, och 
att allt annat – ett verks språk och stil, dess utformning – är delar av läsupplevelsen som är 

                                                 
168 /, "Would you have preferred that JKR had outed another character instead?" Inlägg av A, 071026.  
169 /, "Why slash?" Inlägg av A, 071226.  
170 Real Life.  
171 /, "Why slash?" Inlägg av B, 071227.  
172 /, "Parental/Family reactions to slash IV." Inlägg av A, 060521.  
173 /, "Parental/Family reactions to slash IV." Inlägg av B, 070803.  
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viktiga, men inte i lika hög grad.174 I denna studie, talar många deltagare om hur spännande 
och intressant det är att ta del av andra läsares tolkningar av Harry Potter. Alice säger att hon 
tycker om att se hur andra har tolkat exempelvis karaktärer, och Cindy talar om att fan fiction 
ger en valfrihet, där läsaren inte behöver nöja sig med originalberättelsen. Av resultaten 
framgår också hur många så kallade puppyshippers, fans av pairingen Sirius/Remus,175 tolkar 
in en romantisk relation mellan dessa karaktärer i källmaterialet och är besvikna över att J.K. 
Rowling inte följt denna linje, och hur de därför vänder sig till fan fiction för att få stöd för 
sina tolkningar. Belinda säger lite skämtsamt att hon läser fan fiction för att kunna läsa om 
Sirius och Remus som ett par, medan en deltagare i forumet / menar att hon, oavsett 
hur ”canonically dead” pairingen ifråga är, kommer hålla fast vid sin personliga tolkning.  
   Transaktionsprocessen – läsprocessen – beskrivs av Rosenblatt som ”en konstruktiv och 
selektiv process över tiden i ett särskilt sammanhang.”176  Hon menar att text och läsare 
påverkar varandra under hela processen och att det litterära verkets mening alltså inte finns 
enbart i varken den ena eller andra parten. Läsaren kommer inte till texten som ett blankt 
papper, utan har alltid tidigare upplevelser, förväntningar och så vidare som färgar 
läsupplevelsen.177  Rosenblatt menar också att läsaren alltid är aktiv och skapande under 
transaktionsprocessen.178 Denna studies resultat visar hur varje enskild läsare uppfattar J.K. 
Rowlings böcker på olika sätt, utifrån sin egen personlighet och sina förväntningar. Då serien 
innehåller sju böcker, finns också stort utrymme för läsaren att revidera sin texttolkning under 
seriens gång. Tydligt i resultaten är att många av studiedeltagarna är missnöjda och riktar 
kritik mot delar av Rowlings verk – kritik som framförallt gäller romantikskildringar, 
porträttering av ”onda” karaktärer, samt seriens avslutning. Centralt är att kritiken ofta gäller 
karaktärer och skildringen av dem, vilket indikerar att studiedeltagarna lägger stor vikt vid 
just karaktärerna. Deltagarna tycks också vilja se en mer komplex bild av skeenden och 
gestalter i böckerna.  
Både text och läsare, skriver Rosenblatt, är sprungna ur en social kontext, med gemensamma, 
allmänmänskliga beröringspunkter. Detta är en förutsättning för att transaktion mellan text 
och läsare ska kunna uppstå. Läsaren som individ formas av samhället, men det gör även 
texten, som både skrivs och mottas inom ramarna för en litterär tradition.179 Då författaren 
skapar sitt verk, pågår alltid en selektiv process då han eller hon väljer vilka aspekter av en 
gestalts liv och leverne som är relevanta att beskriva för att ge läsarna ”rätt” bild av gestalten. 
Också läsprocessen, transaktionsprocessen, är selektiv – läsaren befinner sig i ett visst skede 
av sitt liv under processen, och detta avspeglas i läsningen.180 Bland deltagarna i denna studie 
finns exempelvis många som känner frustration över orealistiska, idealiserade 
kärleksskildringar. Kanske kan detta bero på att de själva upplever kärlek som något 
komplicerat, eller att de ser Rowlings kärleksskildringar som sämre än hennes karaktärer 
förtjänar. Det är även intressant att tänka kring hur deltagarna kan ha påverkats av att ha 
upptäckt fan fiction innan de läste seriens senare böcker. Det är inte omöjligt att tolkningen av 
källmaterialet hos deltagarna har påverkats av deras fan fiction-läsande och -skrivande. 
   Om en läsare kommer att uppskatta en text, beror på läsarens personlighet,181 liksom även 

                                                 
174 Rosenblatt 2002, s. 22.  
175 Se även Bilaga 1, Ordlista.  
176 Rosenblatt 2002, s. 36.  
177 Ibid., s. 36f.  
178 Ibid., s. 42.  
179 Ibid., s. 37f.  
180 Ibid., s. 42f.  
181 Ibid., s. 48.  
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förmågan att identifiera sig med karaktärer och situationer. 182  Cindy berättar att hon 
identifierar sig med Remus Lupin, då hennes tolkning av hans personlighet sammanfaller med 
hur hon själv är. Hon identifierar sig också med honom på grund av att han enligt henne är 
förälskad i sin bästa vän utan att våga erkänna det – en tolkning helt och hållet hämtad från 
fan fiction.  
   Rosenblatt menar att unga människor har en speciell attityd till litteratur, då de är upptagna 
med att försöka finna sig själva och få stöd för sina känslor.183 Deras ”nyfikenhet på det egna 
jaget”184 spelar stor roll då de läser och tolkar litteratur.185 Av resultaten framkommer att det 
studiedeltagarna ofta saknar i originalberättelsen Harry Potter och eftersträvar då de läser och 
skriver fan fiction, är romantiska och sexuella förhållanden mellan karaktärer – enligt 
Rosenblatt, fokuserar unga läsare också på karaktärer i högre grad än vuxna.186 Att få uppleva 
karaktärerna i en verklighet som ligger närmare ens egen är också eftertraktat, som då Cindy 
säger att det är positivt att hon i fan fiction får läsa om hur karaktärerna ”beter sig mer som 
riktiga människor istället för hjältar.”  
 

8.2 Litteraturens kraft 
 
I litteratur, skriver Rosenblatt, försöker läsaren finna olika former av tillfredsställelse. 
Exempelvis kan drivkrafter bakom läsande vara att få avslappning, att få inblick i andra 
människors livssituationer eller uppleva spännande berättelser.187  Genom litteraturen kan 
läsare få vara med om upplevelser av alla möjliga slag, även sådana som vore farliga och 
obehagliga att uppleva i verkliga livet.188 Litteratur av det skönlitterära slaget ger inte främst 
information – den ger erfarenhet, genom att låta läsaren själv uppleva situationer.189 Bland 
studiedeltagarna, är handlingen ofta viktig då de väljer vilka fan fiction-berättelser de vill läsa, 
ofta beroende av hur deras tolkning av källmaterialet ser ut. I forumet Professor 

McGonagall’s Workshop skriver en deltagare att hon inte tål att läsa om Hermione eller 
Ginny i förhållanden med äldre män, medan en annan deltagare vägrar läsa berättelser där 
Harry dör. Även de tre informanterna har liknande specifika krav på fan fiction, exempelvis 
Belinda som inte tål pairingen Harry/Hermione på grund av att de båda karaktärerna för henne 
är som syskon.  
   Rosenblatt menar, att litteratur har en stark förmåga att utöva kraft och inflytande på en 
emotionell nivå. Denna, menar hon, kan jämföras med det inflytande människor utövar på 
varandra i verkliga livet.190 Bland studiedeltagarna märks en stark och nära relation, både till 
källmaterialet och till fan fiction baserad på det. Deltagarna lägger mycket tid och energi på 
Harry Potter, och har oftast stora kunskaper om böckerna. De är ofta mycket bestämda i sina 
åsikter om originalberättelsen, vilka karaktärer som hör ihop och så vidare. Dessa åsikter 
gäller också då de diskuterar fan fiction, och både informanter och forumdeltagare uttrycker 
sig mycket negativt om andra deltagare i fan fiction-kulturen, som, med Cindys ord, ”inte 
fattar vad som är okej att skriva om.” 

                                                 
182 Rosenblatt 2002, s. 45.  
183 Ibid., s. 76f.  
184 Ibid., s. 77.  
185 Ibid.  
186 Ibid., s. 100.  
187 Ibid., s. 43.  
188 Ibid., s. 44.  
189 Ibid., s. 45.  
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Något Rosenblatt också tar upp, är så kallad ”skräplitteratur” – ett fenomen hon är klart 
negativt inställd till och menar ger unga en falsk bild av verkligheten.191 Hon beskriver hur 
litteratur med grova vålds- och sexinslag ”tränger undan klassikerna i bokställen”,192 men 
menar att sådan litteratur trots allt inte bör censureras eftersom censur skulle ge negativa 
effekter. Enligt Rosenblatt är läsningen av ”skräplitteratur” något som alltid kommer 
förekomma.193 Att fan fiction är en genre som ofta fokuserar på sex och romantik vittnar flera 
deltagare om – många menar också att de på grund av detta håller intresset hemligt för vänner 
och familj. På grund av detta kan fan fiction sägas ha vissa beröringspunkter 
med ”skräplitteratur” – även om genren är bred nog att rymma både mästerverk och 
dussinlitteratur.   
    

9. Diskussion och slutsatser   
 
I detta kapitel diskuteras de analyserade resultaten i relation till tidigare forskning, och här 
redogörs också för mina slutsatser. Slutligen förs en diskussion kring studiens genomförande. 
Förslag till vidare forskning ges dessutom.  
 
Syftet med denna studie har varit att bidra till ökad förståelse för och inblick i fan fiction-
kulturen kring Harry Potter. Fan fiction har undersökts ur ett litterärt perspektiv, för att 
försöka finna drivkrafterna bakom studiedeltagarnas fan fiction-intresse och bakom deras val 
av fan fiction-berättelser att läsa. Frågeställningarna har varit följande: 
 
1. Varför deltar studiedeltagarna i fan fiction-kulturen kring Harry Potter?  
 
2. Vilka faktorer styr vilka fan fiction-berättelser deltagarna väljer att läsa?   
 

9.1 Varför deltar studiedeltagarna i fan fiction-kulturen kring 
Harry Potter? 
 
Att läsa och skriva fan fiction, kan sägas vara att aktivt tolka ett källmaterial. Genom att 
ständigt ta del av nya berättelser, nya tolkningar, vidgas och förändras originalberättelsen för 
den enskilde läsaren. I resultatredovisningen ges många exempel på personliga tolkningar 
som grundats i transaktionsprocessen, mötet mellan text och läsare. En läsare menar att Harry 
och Ron bör bli ett par eftersom de har en trogen vänskap, en annan att J.K. Rowling gjort helt 
rätt i att para ihop Harry med Rons syster Ginny. Två deltagare i forumet McGonagall’s 

Workshop berättar att de undviker berättelser där Snape har en stor roll eller där han paras 
ihop med Hermione – inslag som Alice nästan kräver för att hon ska vilja läsa en berättelse. 
Alla deltagare har på detta sätt sina högst individuella tolkningar av och önskemål om 
karaktärer och handling i Harry Potter, och deras tolkningar kan vara mer eller mindre 
vanliga och accepterade inom kulturen. I analyskapitlet redogjordes för hur både Alice och 
Cindy i sina intervjuer talar om fan fiction som ett sätt att kunna ta del av andra fans 
tolkningar och att kunna läsa även sådant som J. K. Rowling aldrig skulle skriva om. Båda 
dessa uttalanden kan kopplas till vad Tina Halkinrud skriver om att vilja ha mer från eller mer 

av originalberättelsen – vissa fan fiction-läsare vill läsa mer om sådant som helt bygger på 
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193 Ibid., s. 168.  
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källmaterialet, de vill ha mer från källmaterialet, medan andra – som Alice och Cindy – 
istället vill utforska källmaterialets möjligheter och upptäcka alternativa tolkningar. Den typen 
av läsare vill med andra ord ha mer av källmaterialet.194  Jag vill påstå att tolkningen av 
källmaterialet är själva kärnan i fan fiction-kulturen, och baserat på mina resultat menar jag att 
en drivkraft bakom läsande och skrivande av Harry Potter-fan fiction är att få ta del av andra 
fans tolkningar. Detta kan kopplas till en grupp bland Akpinars och Wetterströms 
studiedeltagare, questioners. Dessa – till skillnad från die-harders, som slaviskt följer 
originalberättelsen – ser källmaterialet som något de kan forma och experimentera med efter 
eget huvud.195  Majoriteten av deltagarna i min studie tillhör gruppen questioners.    
 
Något som ständigt varit närvarande, både under de tre intervjuerna och i samtliga forum, är 
ett stort och djupt engagemang från deltagarnas sida, både i Harry Potter och i fan fiction-
kulturen. Detta kan jämföras med Akpinars och Wetterströms studie, där de kunde urskilja två 
huvudgrupper bland fan fiction-författare – de ironiska och de icke-ironiska.196 Medan de 
fann en relativt hög andel grupp ironiska författare, har jag inte lagt märke till några sådana i 
min undersökning, och detta beror antagligen på att de sajter där jag fått kontakt med 
informanterna samt gjort min textanalys, är sajter särskilt inriktade mot fans, eller sajter med 
vissa krav på seriositet från deltagarnas sida. Informanterna och deltagarna jag studerat har 
god kunskap om källmaterialet, de kommer ofta med insiktsfulla inlägg relaterade till 
böckerna, och de bryr sig om karaktärerna. Rosenblatt skriver, att det som är speciellt med 
litteratur är att den kan få så stor betydelse för individer på en känslomässig nivå, en betydelse 
jämförbar med hur människor och upplevelser i vardagen utövar inflytande på oss. Till 
skillnad från verkliga företeelser är dock litteratur något man kan fundera över och ta till sig 
på ett annat sätt, då litteraturen och tolkningen av den sker i fantasin.197 De fan fiction-läsare 
och -författare som kommit till tals i denna studie, har alla en tydlig känslomässig koppling 
till Harry Potter – de tycker om vissa karaktärer men ogillar andra, de älskar eller hatar olika 
pairings och de har ett ofta komplicerat förhållande till källmaterialet.  
 
Detta förhållande – den mycket kritiska syn på delar av källmaterialet som särskilt ofta 
kommer upp till ytan i forumtrådar där Harry Potter-böckerna i sig diskuteras – leder till att 
det inte enbart är en positiv syn på källmaterialet som finns hos många av deltagarna. Det är 
framförallt tre områden inom originalberättelsen eller skildringen av den, som deltagarna – 
samt även till viss del informanterna – är missnöjda med och uttrycker en önskan om att 
förändra. Först och främst får J. K. Rowling mycket kritik för sitt sätt att skildra kärlek och 
romantik – här vill många deltagare se mindre stereotypa skildringar och mer realism, 
samtidigt som det finns de som inte vill acceptera de pairings som existerar i 
originalberättelsen. Många är också besvikna över berättelsens slut – både bok sex och sju, 
men i synnerhet epilogen, kritiseras för att vara dåligt skrivna, ovärdiga avslutningar på serien 
et cetera. Dessutom menar både Cindy och många forumdeltagare att karaktärerna, framförallt 
de ”onda”, beskrivs på ett alltför negativt och stereotypt sätt.  
   Som framkommer av uppsatsens andra kapitel, Tidigare forskning och övrig litteratur, visar 
flera olika studier att fan fiction-läsare och -författare inte bara är fans av det källmaterial de 
läser eller skriver om, utan att de också ofta är mycket kritiska. Kustritz beskriver missnöjda 
slash-fans,198 medan Willis säger att hon själv skriver fan fiction om Harry Potter för att 
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kunna applicera ett, i källmaterialet icke-existerande, queerperspektiv på böckerna. 199 
Derecho beskriver, likt Willis, hur redan existerande verk kan utnyttjas som grund för modern 
samhällskritik, och menar att detta gjorts av många författare som applicerat ett exempelvis 
feministiskt perspektiv på klassiska romaner, och att fan fiction ofta skrivs efter samma 
princip.200 Green och Guinery, som specifikt studerat Harry Potter-fan fiction, menar att 
många fans vuxit upp med Harry och gradvis lämnat barndomen bakom sig, medan böckerna 
fortfarande ligger kvar på en nivå som ska passa yngre läsare (flera deltagare i min studie 
anser dock att de senare böckerna inte bör ses som barnböcker). Detta leder till en önskan om 
att vuxnare teman ska tas upp i böckerna, samtidigt som man hunnit spekulera mycket i 
väntan på de senare böckerna och kunnat skapa sina egna tolkningar och förväntningar.201 Jag 
anser, med bakgrund av mitt empiriska material, att denna teori är fullt hållbar och en 
realistisk förklaring till varför just Harry Potter är en bokserie det skrivs så enormt mycket 
fan fiction utifrån. Det Green och Guinery skriver, kan också förklara det starka missnöje 
mina resultat skildrar – deltagarna har levt med Harry Potter under många år, de har 
investerat tid och känslomässigt engagemang i berättelsen och i karaktärerna, och de har 
aktivt tolkat originalberättelsen genom att delta i fankulturen samt läsa eller skriva fan fiction. 
Genom att vara aktiva fans – aktiva läsare – blir de alltmer engagerade i källmaterialet och 
skapar tillsammans med andra fan fiction-läsare och -författare alternativa tolkningar som 
införlivas i det egna medvetandet och aktiveras vid exempelvis läsningen av den sista boken 
om Harry Potter. 
   Rosenblatt skriver, att den som läser och tolkar en roman måste ”vara författarens text 
trogen” och ta till sig de ledtrådar författaren ger till hur karaktärer och händelser ”skall” 
tolkas.202 Detta är en syn på litteratur som helt uppenbart inte har något som helst med fan 
fiction att göra – förutom, naturligtvis, i de fall där fan fiction-författare är mycket måna om 
att i allt följa originalberättelsen och inte skriva något som inte kunde inträffat i böckerna. I 
övrigt menar jag att majoriteten fan fiction-läsare och -författare skulle motsätta sig det 
Rosenblatt skriver, eftersom det indikerar att författaren alltid ”har rätt.” Något som kunnat 
ses i denna studie, är hur många uttrycker kritik mot J. K. Rowling som placerar dem ljusår 
från Rosenblatts ”trogne” läsare. Kanske vore det mer på sin plats att säga att det inte är 
källmaterialet som missnöjet riktas mot, utan författaren – utöver de generella aspekter av 
berättelsen som kritiken riktas mot, menar många deltagare också att delar av böckerna är 
dåligt skrivna, de pekar på brister hos Rowling som författare och man får i vissa inlägg 
närapå känslan av att inläggsförfattaren ser Rowling som en jämlike – en författarkollega – 
snarare än den som har det absoluta tolkningsföreträdet vad gäller Harry Potter.  
   Något som Rosenblatt tar upp, är att dagens unga203 i högre grad än tidigare har tydliga 
politiska åsikter och starka attityder till olika sociala frågor, och att detta påverkar deras 
förmåga att ta till sig litteratur. Hon menar att ungdomar idag oftare ifrågasätter exempelvis 
gammalmodiga värderingar i äldre litteratur, vilket kan försvåra tolkningsprocessen.204 Detta 
är något som, vilket tidigare nämnts i detta kapitel, stämmer vad gäller många deltagare i 
denna studie, vilka kritiserar böckernas stereotypa könsroller och kärleksskildringar. Även 
detta kan kopplas till Greens och Guinerys teorier, då det indikerar att den studerade gruppen 
består av äldre, kritiska Harry Potter-läsare som älskar böckerna men inte nödvändigtvis allt 
                                                 
199 Willis i Hellekson & Busse 2006, s. 159f. 
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201 Green & Guinery 2004.  
202 Rosenblatt 2002, s. 25.  
203 Det ord som används av Rosenblatt själv är studenter, vilket jag väljer att ändra till unga för att inte förvirra 
läsaren.  
204 Rosenblatt 2002, s. 87.  
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som står i dem.   
 
Slutligen vill jag under denna rubrik också nämna två andra bidragande orsaker till varför 
Harry Potter-fan fiction skrivs och läses, som nämnts på vissa håll i fora och under 
intervjuerna. Först och främst kan fan fiction vara ett sätt för unga med författardrömmar att 
utveckla sitt skrivande – något som nämns också i Halkinruds studie. 205  Många 
forumdeltagare, liksom samtliga informanter, menar också att fan fiction i sig är en 
fascinerande litterär genre, och att det är roligt och spännande att kunna läsa om Harry och 
alla andra karaktärer utanför källmaterialets ramar.    
 

9.2 Vilka faktorer styr vilka fan fiction-berättelser deltagarna 
väljer att läsa? 
 
En viktig faktor – lika mycket som den är en drivkraft bakom deltagande i kulturen – då 
deltagarna väljer vilka berättelser de vill läsa, är den personliga tolkningen av källmaterialet. 
Deltagarnas tolkning av handling och karaktärer spelar en mycket stor roll i deras möte med 
fan fiction, då det är tolkningen som bestämmer vad deltagarna kan uppskatta och acceptera i 
fan fiction-berättelser. Eftersom Belinda anser att Harry och Hermione har en syskonrelation 
vill hon självfallet inte läsa om dem som ett par, och eftersom många studiedeltagare menar 
att Remus hör ihop med Sirius blir de upprörda då han istället paras ihop med Tonks. Green 
och Guinery skriver att många äldre Harry Potter-fans upplever att de senare böckerna i 
serien inte tillhör källmaterialet på samma sätt som de första böckerna, och menar att detta 
beror på att läsarna då hunnit bilda sina individuella uppfattningar om originalberättelsen – 
uppfattningar som ofta inte överensstämmer med J.K. Rowlings verk. Då vänder de sig istället 
till fan fiction-kulturen.206 Denna studie visar att dessa motsättningar mellan text och tolkning 
också finns inom fan fiction-kulturen, och att de kan vara en faktor som styr den enskilde 
läsarens val av fan fiction-berättelser.  
   Ytterligare en faktor som är av stor vikt, är vilka karaktärer och pairings som är centrala i en 
berättelse. De flesta deltagarna i studien har favorit-pairings samt pairings de konsekvent 
undviker, många har också favoritkaraktärer – Alice, exempelvis, säger att hon inte är 
intresserad av berättelser där Snape inte har en huvudroll. Kustritz skriver att karaktärer i 
populära böcker, filmer et cetera sällan utvecklas så mycket som fansen önskar, på grund av 
att de ska kunna tilltala så många som möjligt.207 Detta kan vara en del av förklaringen 
bakom den frustration många av studiedeltagarna känner med källmaterialet, då de 
exempelvis önskar se mer komplexa karaktärsskildringar. Derecho skriver om hur fan fiction 
kan ge möjlighet att utforska karaktärer mer än originalberättelsen tillåter, eller att ge 
karaktärer som funnits i marginalen i källmaterialet upprättelse.208 Detta stämmer överens 
med hur många av studiedeltagarna tycks se på fan fiction i relation till källmaterialet.  
 
Handlingen i en fan fiction-berättelse är något som är viktigt för deltagarna då de väljer vilka 
berättelser de vill läsa. Många undviker klichéartade intriger, men framförallt är det 
kontroversiella inslag i handlingen som styr om en deltagare väljer en berättelse eller inte. I 
tråden What you absolutely WILL NOT read II: Cursor poised over the back-button, skriver 
många att de undviker berättelser med inslag som incest, tidelag, slash och femslash, och även 

                                                 
205 Halkinrud 2007, s. 41.  
206 Green & Guinery 2004.  
207 Kustritz 2003, s. 374.  
208 Derecho i Hellekson & Busse 2006, s. 70f.  
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informanterna säger att de exempelvis aldrig skulle läsa om minderåriga i sexuella situationer. 
Det spelar även roll vilken rating en fic har. Både Alice och Belinda läser främst berättelser 
med R- eller NC-17-rating, berättelser som med andra ord inte lämpar sig för barn. Sannolikt 
finns även fan fiction-läsare som enbart läser oskyldigare berättelser med låga ratings. Dessa 
båda faktorer, handling och rating, går att koppla till Greens och Guinerys studie, där de 
skriver att ungdomar som läser Harry Potter ofta saknar ”vuxnare” teman i böckerna och 
därför läser fan fiction med mycket romantiska och sexuella inslag.209  
   En stor och viktig faktor, har jag funnit i denna studie, är vilken genre en viss berättelse 
tillhör. I /-forumet läser många deltagare enbart slash, medan andra, som nämnts i föregående 
stycke, bestämt undviker samma genre. Även Cindy läser endast slash och femslash, och 
menar att het är en tråkig genre som helt enkelt inte är intressant för henne. Alice och Belinda, 
å sin sida, läser inte femslash men påpekar att de absolut inte har något emot genren.  
   Willis, som själv skriver slash och femslash, menar att dessa genrer är intressanta för henne 
för att de ger möjlighet att se på källmaterialet ur ett queerperspektiv.210 Hennes motiv tycks 
främst vara politiska, medan många av deltagarna i /-forumet snarare verkar vilja visa sin 
lojalitet gentemot slash-kulturen. Oavsett hur populärt slash faktiskt är, är det en genre som 
ofta kritiseras, som är förbjuden i vissa fan fiction-arkiv och så vidare. Det är också en genre 
som många känner sig tvungna att dölja sitt intresse för – en deltagare skriver i tråden Shame 

and fan fiction att hennes familj vet att hon läser och skriver fan fiction, men att hon aldrig 
skulle kunna berätta för dem att hon tycker om slash. En annan deltagare håller slash-intresset 
hemligt för sina föräldrar, men blir retad av sin bror för att hon läser ”Harry Potter gay porn.” 
Detta hemlighållande kan mycket väl bidra till att stärka gemenskapen inom slash-kulturen, 
och få deltagare att stolt deklarera att de ”never read a fic where the main ship was het.”  
 
Mindre faktorer som nämnts, och som också är viktiga, förtjänar även de att tas upp. Något 
som framförallt Belinda och Cindy talar om, är att de har särskilda favoritförfattare inom fan 
fiction-genren. Båda läser dessa författares berättelser och följer dem, men Cindy läser även 
berättelser på Fanfiction.net som hennes favoritförfattare rekommenderat. Detta är en faktor 
som kan kopplas till författarens centrala roll inom ”vanlig skönlitteratur” – även inom fan 
fiction finns alltså mer eller mindre kända och populära författare. En annan, liknande faktor 
är fan fiction-berättelsers popularitet. Ett tydligt exempel är hur i stort sett alla forumdeltagare 
som skrivit i en tråd i /-forumet, har läst den kända Harry/Draco-berättelsen Irresistible 

Poison.  
   Ytterligare en viktig faktor är författares språk och stil. Belinda menar att språket i en 
berättelse är det viktigaste för henne då hon läser fan fiction, och en deltagare i Professor 

McGonagall’s Workshop skriver att hon undviker berättelser med många fel vad gäller 
stavning och grammatik. Hon väljer också bort berättelser där karaktärerna beskrivs som 
allför överdrivet vackra och perfekta. 
   Slutligen vill jag också nämna en faktor som är ganska självklar, men som ändå är viktig. 
Vilket språk en berättelse är skriven på spelar stor roll – Alice menar att hon helst läser på 
svenska då det är det språk hon känner sig mest säker på, medan Cindy istället framförallt 
läser berättelser på engelska.   
 

9.3 Diskussion kring studiens genomförande 
 
Under arbetet med denna studie, har jag flera gånger ändrat fokus, avgränsat problemområdet, 
samt gjort ändringar avseende metod och teori. Vissa val har varit svåra att göra, och man kan 
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i efterhand fundera över vad alla beslut lett till och om något kunnat göras annorlunda. I detta 
avsnitt kommer jag att diskutera dessa frågor i relation till mina resultat, samt också diskutera 
studien i förhållande till biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Studien var från början tänkt att omfatta ett långt större problemområde, och jag planerade att 
utgå ifrån fyra frågeställningar. En avgränsning var dock nödvändig, efter vilken två 
frågeställningar kvarstod – 1. Varför deltar studiedeltagarna i fan fiction-kulturen kring Harry 

Potter? och 2. Vilka faktorer styr vilka fan fiction-berättelser deltagarna väljer att läsa? 
Dessa två har kompletterat varandra, då de undersöker likartade frågor men på olika plan – 
fråga 1 är mer övergripande än fråga 2, men båda frågeställningarna har varit relativt konkreta 
och lätthanterliga att arbeta med.  
 
Den tidigare forskning som använts har utgjorts av ett brokigt material och behandlat flera 
olika aspekter av fan fiction, vilket var nödvändigt för att kunna ringa in det som var studiens 
problemområde. Jag har haft vissa problem med att hitta relevant litteratur att ta upp i kapitlet 
Tidigare forskning och övrig litteratur, eftersom det fanns lite skrivet som rörde just mitt 
problemområde och hade ett liknande fokus. Dock upplever jag att den valda litteraturen 
bildade en stabil grund, där de olika studierna och texterna kompletterade varandra på ett bra 
sätt. Att det varit problematiskt att hitta lämplig forskning att nämna i kapitlet ser jag också 
som något positivt, då det innebär att min studie kan tillföra något nytt.  
 
Vad gäller den teoretiska bakgrunden, har jag under arbetets gång haft flera olika teoretiker i 
tankarna då jag planerat uppsatsen. Jag var till en början skeptisk till att använda Rosenblatts 
bok, med tanke på att den skrevs redan 1938 och riktar sig främst till modersmålslärare, men 
tycker i efterhand att det är en fantastiskt intressant bok som gett många uppslag och en god 
receptionsteoretisk bakgrund. Man kan fundera över, vad Louise Rosenblatt själv hade sagt 
om ett fenomen som fan fiction – hon har inga höga tankar om ”skräplitteratur”, vilket jag 
personligen anser att fan fiction har vissa likheter med, men ser samtidigt läsarens personliga 
tolkning av en text som central och viktig. Oavsett vad, har hennes teorier varit viktiga och 
mycket användbara i denna studie. 
    
Min metod har under planeringen av uppsatsen genomgått betydande förändringar – det tiotal 
intervjuer som först planerats blev istället tre, vilka kombinerades med en textanalys av fyra 
forum för fan fiction-läsare och -författare. Dessa två metoder har haft både för- och 
nackdelar. Intervjuernas antal kan jag i efterhand inte rikta någon kritik mot – fler än tre 
intervjuer hade sannolikt blivit en alltför stor arbetsbörda tillsammans med textanalysen, och 
jag upplever att samtliga intervjuer gav mycket material som jag haft stor nytta av. Det jag 
skulle ha velat förändra, om det varit praktiskt genomförbart, hade varit att göra även Alices 
och Belindas intervjuer i verkliga livet istället för via msn. Trots att det fungerade väldigt bra 
att göra intervjuerna via msn – det var enkelt och lätthanterligt, samtidigt som informanterna 
kunde ge utförliga svar och kontakten skedde direkt – saknade jag mötet och samtalet med 
informanterna, vilket var det mest positiva med Cindys intervju. Jag tror inte att detta hade 
någon betydelse för mina resultat, men det hade varit roligt att få göra samtliga intervjuer på 
det sättet.  
   Det är i resultatredovisningen uppenbart att materialet från Cindys intervju är större än det 
från Alices och Belindas intervjuer, men detta är något jag inte tror har enbart med 
intervjuformerna att göra. Även informanternas personlighet kan spela in – något jag dock 
inte har möjlighet att veta något om – liksom det faktum att man hinner säga mer på en viss 
tid än man hinner skriva. Som redan nämnts hade jag gärna gjort alla tre intervjuer på samma 
sätt som Cindys, då det var lättare att ha ett riktigt samtal vid ett direkt möte. Med det 
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insamlade materialet är jag dock helt nöjd, vad gäller samtliga intervjuer. Det är självklart att 
alla informanter inte svarar lika utförligt på alla frågor och att materialet därför skiljer sig åt 
mellan intervjuerna, men jag har från samtliga intervjuer fått intressanta och väl genomtänkta 
svar, och varje intervju har varit mycket betydelsefull för studien i sin helhet.  
   Något jag också gärna velat förändra vad gäller intervjuerna, är intervjumallen. Inte heller 
detta är något jag tror påverkar resultaten, men jag har i efterhand insett att jag hade velat 
fråga sådant jag helt glömde då jag utarbetade intervjumallen, eller gå in djupare på vissa 
områden. Kanske hade det varit positivt att göra någon form av pilotintervju innan själva 
undersökningen – detta är inget jag skulle ha haft tid att göra, men något som kanske hade 
kunnat få mig att bli säkrare på att intervjua och veta var följdfrågor eller förtydliganden 
kunde vara lämpliga.  
   Textanalysen, och genomförandet av den, är jag överlag mycket nöjd med – metoden var 
från början helt främmande för mig, men tack vare att jag bekantat mig med foras struktur 
innan själva analysen kände jag mig relativt hemma på sajten och kunde koncentrera mig på 
analysen. Jag upplever att de valda tolkningsstrategierna – den avsändarorienterade respektive 
den mottagarorienterade – fyllde sitt syfte och att jag med hjälp av dem kunde få en bättre 
överblick över fora och analysarbetet. Genom att jag hade en tydlig utgångspunkt, och även 
kunde stödja mig mot litteraturen, kände jag att jag hade kontroll över datainsamlingen och att 
jag på ett adekvat sätt kunde bedöma trådarnas och inläggens relevans.   
   Det som framförallt kan diskuteras, är vad som förändrats om jag valt ut helt andra forum – 
i FictionAlley Park finns trots allt 81 forum, och endast fyra har valts ut. Jag vill dock påpeka 
att urvalsprocessen har varit grundlig, och att jag funnit mycket relevant material i varje 
analyserat forum. Självklart skulle något annat forum kunna ha gett lika relevanta resultat, 
men jag tror inte att den risken är särskilt stor.  
   Något man också kan fundera över, är med vilka andra metoder studien hade kunnat 
genomföras. Dessa skulle nödvändigtvis inte behöva vara kvalitativa – exempelvis Akpinar 
och Wetterström skickade ju ut enkäter till fan fiction-författare, i en kvantitativ studie jag 
haft stor nytta av. Den typen av metod hade naturligtvis kunnat användas, och frågan är om 
resultaten i så fall sett annorlunda ut.   
    
En övergripande fråga som också bör diskuteras, är huruvida resultaten hade sett annorlunda 
ut om jag som forskare inte själv varit en fan fiction-läsare och -författare, precis som den 
grupp jag studerat. Det är en fråga, som naturligtvis inte är enkel att besvara. Jag har under 
hela arbetets gång varit mycket medveten om detta, och försökt ha det i åtanke under 
litteraturläsningen, såväl som under materialinsamlingen och analysarbetet. Nu är det också så, 
att jag inte längre är särskilt aktiv inom just Harry Potter-fankulturen, och således har en viss 
distans till ämnet. Mina förkunskaper har på ett sätt varit mycket viktiga under arbetet – jag 
har känt till begrepp och uttryck som används inom kulturen, jag har vetat var jag skulle 
kunna hitta informanter, och haft grundläggande kunskap inom området. Självklart har jag 
hela tiden försökt hålla mig opartisk till litteratur och resultat. Jag upplever att min 
förförståelse varit till stor nytta framförallt vid läsningen av bakgrundslitteratur och tidigare 
forskning, eftersom vissa källor varit mer pålitliga än andra, något som hade varit svårare att 
bedöma för någon utan kunskap om fan fiction-kulturen.   
   Något som studien tydligt visat, är hur uppdelad fan fiction-kulturen är och hur viktigt det 
kan vara att tillhöra en viss gruppering. Jag är som fan fiction-läsare naturligtvis också del av 
detta, vilket hade kunnat påverka hur jag ser på studiedeltagarna, hur jag värderar deras 
utsagor och så vidare. Detta är något jag varit mycket medveten om och självfallet försökt 
undvika, för att inte subjektivt bedöma någon eller förkasta åsikter jag personligen inte delar. 
Jag upplever själv att detta inte varit något större problem – arbetet med studien har snarare 
ökat min förståelse för andra grupper än dem jag själv tillhör inom fan fiction-kulturen, och 
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det har varit mycket intressant att ta del av så många skiftande åsikter och tolkningar. 
 
Vad kan denna studie då ha för betydelse för biblioteks- och informationsvetenskapen? Jag 
tror, framförallt, att vetskapen om att fan fiction överhuvudtaget existerar är en viktig aspekt. 
Detta är ett fenomen, som är en del av många ungas vardag och som antagligen utgör en stor 
del av vad de gör på internet. Samtidigt är det läsning – en modern typ av läsning, där man 
istället för att slå sig ned med en bok slår på datorn och gör en sökning efter fics på 
Fanfiction.net. Resultaten visar, att denna läsning ofta föregås av en mycket medveten 
urvalsprocess, där en mängd faktorer avgör om en berättelse ses som läsvärd eller inte. 
Kulturen kring fan fiction är också speciell, med en stark gemenskap där den gemensamma 
nämnaren är engagemanget i en viss originalberättelse. Fan fiction ger en möjlighet att 
omskapa litteratur och annan kultur på det sätt man själv önskar, att lyfta fokus från 
huvudkaraktären till någon vars roll i källmaterialet inte är alls lika stor, eller skriva om 
förhållanden mellan karaktärer som inte är mer än vänner i källmaterialet. Resultaten ger 
bilden av en grupp som har ett kärleksfullt förhållande till Harry Potter men som inte för den 
skull nöjer sig med ”officiella” tolkningar av böckerna – det är en grupp, som definitivt skulle 
kunna studeras ytterligare inom biblioteks- och informationsvetenskapliga ramar.  
 

9.4 Förslag till vidare forskning 
 
En av mina utgångspunkter, då jag inledde arbetet med denna uppsats, var en önskan om att 
mitt arbete skulle få fler inom B&I att upptäcka fan fiction och förhoppningsvis förstå hur 
intressant fenomenet är. Om jag har lyckats, har jag naturligtvis ingen aning om – men det är 
min övertygelse att det inom ramarna för biblioteks- och informationsvetenskap finns mycket 
mer att hämta vad gäller forskning om fan fiction. Under min arbetsprocess har jag fått många 
idéer och uppslag till ämnen och forskningsfrågor, de flesta tyvärr glömda lika snabbt som de 
uppstod. Något jag dock tror skulle vara av intresse att studera, är om det finns några 
skillnader mellan hur fan fiction-läsare/författare och ”vanliga” läsare (som inte deltar i 
fankulturen men som ändå har ett stort engagemang) tolkar och uppfattar Harry Potter eller 
något annat källmaterial. Hur kritiska är de, vad riktas eventuell kritik mot? Vad ser de som 
det viktigaste i böckerna och hur mycket kunskap har de om källmaterialet? Hur värderar de 
den typen av kunskap?  
   Något som också vore spännande att undersöka, är hur fan fiction-författare söker 
information i sitt skrivande, och hur de ser på information i förhållande till fan fiction. Är det 
viktigt för dem att de fics de skriver följer källmaterialet och att alla detaljer är autentiska? 
Vilken typ av research görs och vilka källor används till detta?   

 

10. Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för och inblick i fan fiction-kulturen, 
genom att studera drivkrafterna bakom deltagande i fan fiction-kulturen kring Harry Potter. 
Målet med detta är både att ge läsaren en bild av kulturen, men också att generera ny kunskap 
om vad som lockar deltagare till kulturen och till enskilda fan fiction-berättelser. 
 
Frågeställningarna är följande: 
 
1. Varför deltar studiedeltagarna i fan fiction-kulturen kring Harry Potter?  
 
2. Vilka faktorer styr vilka fan fiction-berättelser deltagarna väljer att läsa?   
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Studiens teoretiska grund bygger på receptionsteori och reader-response criticism, där Louise 
M. Rosenblatts bok Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa används vid 
analysarbetet.  
 
Studien genomförs med hjälp av tre kvalitativa intervjuer, där informanterna är svenska läsare 
och författare av Harry Potter-fan fiction. En textanalys av fyra internetforum för fan fiction-
läsare och -författare inom Harry Potter-fankulturen görs dessutom.   
 
Resultaten visar, att fan fiction-läsande och -författande bland studiedeltagarna bygger på ett 
stort engagemang, och att deltagarna har starka känslomässiga band till Harry Potter. 
Samtidigt är de mycket kritiska till delar av böckerna och vill i många fall förändra sådant de 
ogillar. De tolkar källmaterialet fritt och är mycket intresserade av att ta del av andra läsares 
tolkningar genom att läsa fan fiction. Många använder sig också av fan fiction för att öva sig i 
skrivande. Slutligen kan en orsak till varför deltagarna läser och skriver fan fiction vara, att 
genren är fascinerande och att berättelserna är spännande och läsvärda.  
 
Studien visar också att deltagarna, då de väljer vilka fan fiction-berättelser de vill läsa, främst 
tar hänsyn till vilka karaktärer och par, pairings, som berättelsen handlar om. Typ av genre är 
också en viktig faktor, liksom till vilka åldrar berättelsen riktar sig. Även den enskilda 
deltagarens språkkunskaper är avgörande. Berättelsens handling är viktig för deltagarna, 
exempelvis då klichéer och kontroversiella inslag ofta undviks, men även författarens språk 
och stil kan ha stor betydelse. Vissa deltagare har favoritförfattare, vars berättelser och 
rekommendationer de läser, många läser även gärna kända och populära berättelser. En viktig, 
övergripande faktor är den enskilda läsarens tolkning av källmaterialet – denna tolkning styr 
vad läsaren kan acceptera i fan fiction, och vilka berättelser han eller hon väljer att läsa.    
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Bilaga 1: Ordlista 
 
I denna ordlista finns både ord som är generella för fan fiction-kulturen i sin helhet, men 
också sådana som är specifika för Harry Potter-fankulturen. Jag har till viss del utgått från 
den ordlista som finns i Sheenagh Pughs The democratic genre, samt från The Fan Fiction 
Glossary211 och även från de begrepp som Hellekson och Busse tar upp i inledningen till Fan 
fiction and fan communities in the age of the Internet. En stor del av orden är också sådana 
som jag själv ser som centrala. Denna ordlista bör inte ses som någon definitiv förteckning 
över alla de viktigaste begreppen inom Harry Potter-fan fiction, utan som en liten inblick i 
den fantasifulla begreppsflora som finns. De pairings som nämns är bara exempel på några av 
de mest populära pairings som existerar inom denna fankultur, men de är inte nödvändigtvis 
de mest populära.  
 
Angst – En genre som fokuserar på sorg, ångest och smärta. Exempelvis kan det handla om 
fics där karaktärer dör eller där det förekommer misshandel, självmordsförsök och olycklig 
kärlek.  
 
AU – Alternate Universe. När man placerar karaktärer från en viss fankultur i en helt annan 
miljö än de lever i i originalberättelsen – exempelvis kan Harry Potter och hans medkaraktärer 
hamna på amerikanska high schools eller i diverse historiska miljöer.   
 
Badfic – En dålig fic. Kan läsas, och ibland även skrivas, i rent underhållningssyfte.  
 
Beta reader – En person, ofta en annan fan fiction-författare, som läser en författares fics 
innan de publiceras, och ger kommentarer och synpunkter på allt ifrån grammatik och 
handling till om man håller sig till källmaterialet eller ej.  
 
BNF – Big Name Fan. En fan fiction-författare som är känd inom fan fiction-kulturen och 
som har mängder av läsare. Inom Harry Potter-fankulturen är författaren Cassandra Claire ett 
bra exempel på ett BNF.  
 
Canon – Att en händelse, en karaktär et cetera är canon, innebär att det/den finns i 
ursprungskällan och är något som är ”sant” inom en fankultur. Canon är också vad 
källmaterialet/originalberättelsen kallas bland fansen själva. Exempel på företeelser som är 
canon i Harry Potter, är att Harry har ett blixtformat ärr i pannan, att Ron har rött hår och att 
Draco tillhör Slytherin.   
 
Chanslash – Slash där en av karaktärerna i den aktuella pairingen är minderårig, vanligen 
mellan 13-18 år. Chanslash förkortas ofta chan, och accepteras inte i många fan fiction-arkiv. 
Genren är i stort sett identisk med de japanska shotacon (kort för shotaro complex, där den 
yngre karaktären är en pojke) och lolicon (kort för lolita complex, där den yngre är en 
flicka).212   
 
Character rape – Vad som sker när en fan fiction-författare porträtterar en karaktär på ett så 
undermåligt sätt att läsarna känner att författaren förstört karaktären och helt ignorerat hur 

                                                 
211 http://www.subreality.com/glossary/terms.htm 
212 Jag misstänker dock, att chanslash inom just Harry Potter-fankulturen ser lite annorlunda ut, med tanke på 
att majoriteten av karaktärerna är yngre än arton år under hela seriens lopp. Därför tror jag att det är vanligt att 
gränsen för vad som räknas som chanslash är avsevärt lägre inom Harry Potter jämfört med andra fankulturer.  
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han/hon beter sig i originalberättelsen.  
 
Crack pairing – En pairing som är bisarr eller komisk, och som inte har någon som helst 
grund i källmaterialet.  
 
Cross-gen – Cross-generational. Syftar på pairings där åldersskillnaden är stor, ofta där den 
yngre parten är minderårig. Inom Harry Potter-fankulturen innebär detta vanligen lärare/elev-
pairings.  
 
Crossover – En berättelse som blandar karaktärer och miljöer från olika fankulturer, 
exempelvis Harry Potter och Pirates of the Caribbean.  
 
Curtainfic – En fic som skildrar hur karaktärerna i en pairing gör något extremt vardagligt, 
som att handla gardiner eller möbler tillsammans. Förekommer vanligen i slash.  
 
Disclaimer – Dementi. De flesta fan fiction-författare har en sådan i början av varje berättelse, 
som en kort inledning där de skriver att de inte äger rättigheterna till de karaktärer och miljöer 
berättelsen handlar om, utan att exempelvis J.K. Rowling och Warner Bros gör det.    
 
Deathfic – En fic där en eller flera karaktärer dör.  
 
Drabble – En berättelse som är precis 100 ord lång.  
 
Dramione – Pairingen Draco/Hermione. Kallas också D/Hr, DMHG eller Leather and 

Libraries.   
 
Drarry – Pairingen Draco/Harry, som även kan kallas D/H, H/D, HPDM eller Guns and 
Handcuffs.  
 
Fangirl/fanboy – Ett fan, ofta av den mer fanatiska sorten, som älskar vissa karaktärer eller 
pairings.  
 
Fanon – Ett ord som beskriver ”sanningar” inom fankulturen som uppstått bland fansen själva 
och som inte finns i källmaterialet. Exempel på fanon inom Harry Potter-fankulturen kan vara 
hur vissa karaktärer ofta ses som att de hör ihop, på grund av att de ingår i populära pairings. 
Ett annat exempel är hur många fans har tagit till sig bilden av att Draco Malfoy blir 
misshandlad av sin pappa, trots att detta inte är något som över huvud taget antyds i 
originalberättelsen.  
 
Fanzine – Publikation skapad av fans, innehållande exempelvis fan fiction. Förr den 
vanligaste medieformen för distribution av fan fiction.   
 
Femslash (Femmeslash, F/F) – Romantiska/sexuella förhållanden mellan kvinnliga karaktärer. 
Avsevärt mindre vanligt än slash mellan manliga karaktärer. I Harry Potter-fankulturen är 
Hermione/Ginny en vanlig femslash-pairing. Genren är i stort sett identisk med de japanska 
shoujo-ai eller yuri, och det förekommer att femslash även inom västerländska fankulturer 
kallas något av detta.   
 
Fic (fanfic) – Förkortning av fan fiction.  
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Ficlet – En kort berättelse, som inte är längre än 1000 ord.    
 
Fire and Ice – Smeknamn för pairingen Draco/Ginny, som också kallas D/G eller DMGW.  
 
Flame – Att förolämpa eller såra exempelvis en fan fiction-författare genom att skriva en elak 
kommentar till en fic. Flames är också vad den typen av kommentarer kallas.   
 
Fluff – En genre där det centrala är gulliga, romantiska scener mellan karaktärerna i en pairing.   
 
Founderfic – Fic som handlar om Hogwarts fyra grundare eller om deras tid.  
 
Gen – Fic som inte fokuserar på romantiska/sexuella förhållanden av något slag.  
 
Harmony – Smeknamn för pairingen Harry/Hermione, som även kallas H/Hr eller Pumpkin 

Pie.  
 
H/C – Hurt/Comfort. En genre där en karaktär blir skadad på något sätt, exempelvis 
misshandlad, och därefter tröstad och omhändertagen av en annan karaktär.  
 
Het (M/F) – Romantiska/sexuella förhållanden mellan en manlig och en kvinnlig karaktär. En 
sådan pairing är exempelvis Harry/Ginny.  
 
HPverse, Potterverse – ’verse’ kommer av ’universe’, och HPverse/Potterverse är 
beteckningar för Harry Potter-världen, canon, originalberättelsen.  
 
IC – In Character. Syftar på att karaktärerna i en fic beter sig som de gör i källmaterialet.    
 
Lurker – Någon som brukar vara inne på forum och läsa diskussioner, men som inte själv gör 
några inlägg.  
 
Mary Sue – En OC (Original Character) som är som en perfekt, vacker och mycket intelligent 
version av fan fiction-författaren, och som oftast blir dyrkad av alla manliga karaktärer i 
originalberättelsen och slutligen ihop med den av dem som författaren tycker mest om. Hatad 
och hånad av många inom fan fiction-kulturen.  
 
Missing scene – En fic som bygger på något som kunde ha hänt i originalberättelsen, en scen 
vi vet eller kan vara ganska säkra på har skett, men som inte beskrivits i källmaterialet.  
 
Mpreg – Male Pregnancy. En subgenre inom slash, där en manlig karaktär blir gravid. Oavsett 
vad man kan tro är detta en relativt vanlig genre. 
 
MWPP – Moony, Wormtail, Padfoot, Prongs. Smeknamnen på fyra karaktärer (Remus Lupin, 
Peter Pettigrew, Sirius Black och Harrys pappa, James Potter) som även kallade sig The 
Marauders (Marodörerna). Förkortningen syftar på fics som utspelar sig under deras tid på 
Hogwarts. Kan också kallas Marauderfic.  
 
Non-con (N/C) – Non-consensual. Syftar på “non-consensual sex”, det vill säga sex utan ena 
partens samtycke. Oftast handlar det i praktiken om fics som innehåller våldtäktsscener 
(rapefics), även om vissa menar att non-con och våldtäkt inte är samma sak.  
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OBHWF – One Big Happy Weasley Family. Syftar på att alla centrala karaktärer förr eller 
senare kommer giftas in i den stora familjen Weasley.  
 
OC – Original Character. En karaktär fan fiction-författaren hittat på helt själv och placerat 
mitt ibland Harry och de andra på Hogwarts, eller motsvarande inom andra fankulturer.   
 
OOC – Out Of Character. Då karaktärer i fan fiction beter sig på ett sätt som helt går emot hur 
de är i originalberättelsen, säger man att de är OOC.  
 
Orange Crush – Smeknamn för pairingen Harry/Ginny, som även kallas H/G eller HPGW.    
 
OTP – One True Pairing. En pairing man älskar över alla andra och vill ska bli sann.  
 
Pairing – Två karaktärer som man tycker är söta ihop och vill ska vara ett par. Pairing är ett 
uttryck för vad man gör då man parar ihop personer – ’to pair’.213  
 
Plot bunny – En idé till en fic.  
 
Puppy Love – Smeknamn för pairingen Sirius Black/Remus Lupin. Syftar på att Lupin är en 
varulv och att Sirius kan förvandla sig till en hund. Denna pairing kallas även Wolfstar, 
medan dess anhängare ofta benämns puppyshippers.    
 
PWP – Förkortning för “Plot? What Plot?”, men anses av många snarare stå för ”Porn without 
plot.” Fic som inte har någon egentlig handling utan mer handlar om att visa en (ofta sexuell) 
scen mellan två specifika karaktärer.  
 
Rating – Ett system med olika beteckningar som visar vilken ålder en fic passar för/inte passar 
för. Vanligt är att det amerikanska rating-systemet för film används, med beteckningarna G 
(General), PG (Parental Guidance), PG-13 (Parental Guidance, inte för barn under 13 år), R 
(Restricted), och NC-17 (Inte för barn upp till 17 år). Vissa arkiv, exempelvis Fanfiction.net, 
har även sina egna rating-system.  
 
Romione – Pairingen Ron/Hermione. Kallas även The Good Ship, RWHG eller R/Hr.   
 
RPS – Real Person Slash. Slash om verkliga människor, exempelvis Orlando Bloom och 
andra populära skådespelare, eller musikartister och band som Green Day och Tokio Hotel.  
 
Ship – Ett annat ord för pairing. Ordet ship kommer ursprungligen av ’relationship’. 
 
Shipper – Person som bara läser fics som fokuserar på ships eller på ett enda ship.  
 
Shipper wars – Då olika grupper av shippers drabbar samman på forum och liknande och 
grälar om vems pairing som är bäst eller har störst chans att bli sann i originalberättelsen. 
Inom Harry Potter-fankulturen har detta fenomen främst pågått mellan Ron/Hermione- och 
Harry/Hermione-shippers, samt mer generellt mellan slash- och het-fans.    
 
Slash (M/M) – Romantiska/sexuella förhållanden mellan manliga karaktärer. Inom Harry 

Potter-fankulturen är Harry/Draco den vanligaste slash-pairingen. Slash kan även kallas 

                                                 
213 Kustritz 2003, s. 379.  
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shounen-ai eller yaoi, vilka är de motsvarande japanska termerna.     
 
Smut – Ett lite skämtsamt uttryck för porr, sexscener och liknande i fan fiction-sammanhang. 
En fic som innehåller mycket smut kan kallas smutfic.   
 
Snarry – Pairingen Snape/Harry. Något annat smeknamn finns inte, trots att pairingen är en av 
de mest populära.  
 
Songfic – Fic som väver in låttexter eller delar av låttexter i berättelsen, eller som är baserad 
helt på en låttext. Ses ofta som en genre där de flesta fics är av mycket dålig kvalitet.   
 
Spoiler – Något som avslöjar en del av handlingen i exempelvis senaste Harry Potter-boken, 
och som man kan behöva varna för, så ingen som inte hunnit läsa boken råkar läsa berättelsen 
och går miste om överraskningen.   
 
Squickfic – En fic som får en att bli äcklad, ofta på grund av en pairing man inte tål.   
 
Twincest – Sammankoppling av “twin” och “incest”, ett ord som i Harry Potter-fankulturen 
ofta används för att beskriva pairingen Fred Weasley/George Weasley (även kallad Mirror). 
Denna pairing kan också kallas Weasleycest. Weasleycest kan dock syfta på många olika 
pairings, precis som liknande begrepp, exempelvis Pottercest, Blackcest och Malfoycest, kan 
syfta på diverse incest-pairings inom olika familjer.   
 
UST – Unresolved Sexual Tension. ”Kemi” mellan karaktärer som inte har någon form av 
romantiskt/sexuellt förhållande i originalberättelsen men som många fans anser skulle ha haft 
det om förutsättningarna varit annorlunda.  
 
WIP – Work In Progress. En fic i flera delar, som ännu inte är avslutad.   
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Bilaga 2: Intervjumall 
 
Bakgrund 
 
Hur gammal är du? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Vad jobbar du med/ Vad vill du jobba med? 
 
Vad jobbar dina föräldrar med? 
 
Brukade du läsa mycket under din uppväxt? 
 
Läser du mycket utöver fan fiction? 
 
Om Harry Potter 
 
Berätta om varför du gillar Harry Potter! Vad är det bästa med böckerna? 
  
Gillar du filmerna? 
 
Vilka karaktärer gillar du /gillar du inte, varför/inte? 
 
Har du någon favorit, varför det? 
 
Finns det något i Harry Potter som du inte gillar? 
 
Om fan fiction 
 
Berätta om fan fiction, vad är det som är bra med det? Finns det något som är mindre bra?  
 
Hur länge har du läst fan fiction? 
 
Varför började du läsa det? (Hur upptäckte du det?) 
 
Vilken typ av fan fiction läste du då? (Fandoms, genrer, pairings) 
 
Fanns det någon genre, pairing et cetera du inte ville läsa/undvek? 
 
Var brukar du läsa fan fiction? (Hemsidor t.ex.) 
 
Läser du fan fiction på svenska eller engelska? 
 
Känner du någon irl som läser fan fiction? 
 
Har du någon favoritfic? Berätta om den! 
 
Har du någon/några favoritficförfattare? 
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Brukar du skriva kommentarer till de fics du läser?  
 
Läser du gen, het, slash, femslash eller allihop? Om ej någon, varför? 
 
Har du någon/några favoritpairings?  
 
Finns det någon pairing du absolut inte tycker om?  
 
Vad tycker du om genrer som fluff, angst, mpreg, chanslash, incest, crossovers, AU, RPS? 
Inslag som OC:s och Mary Sues?  
 
Läser du alla ratings? (G, PG, PG-13, R, NC-17) 
 
Finns det någon genre eller pairing du har ogillat förr men gillar nu? 
 
Har du någonsin haft dåligt samvete över att du läser fan fiction, eller på grund av en viss 
genre, pairing eller särskild fic?  
 
Brukar du vara aktiv i något/några internetforum om Harry Potter eller fan fiction? 
 
Vad kan få dig att göra ett inlägg på ett forum? Hur känner du inför de andra deltagarna på 
forumet? (Gemenskap, irritation etc.)  
 
Har du varit/är du beta åt någon? 
 
Skriver du själv fan fiction? 
 
Vilka genrer och eventuella pairings skriver du om? 
 
Skriver du på svenska eller engelska? 
 
Har du någon beta?  
 
Var publicerar du dina fics? 
 
Vilka karaktärer läser du helst fan fiction om?  
 
Brukar du identifiera dig med någon av karaktärerna när du läser fan fiction?  
 
Vad är viktigast när du läser fan fiction – att den är välskriven, att det är en bra historia, att det 
är rätt genre, att det handlar om vissa karaktärer eller något annat? 
 
Varför läser du fan fiction? Vad är det med fan fiction som du inte kan få ut av att läsa de 
riktiga Harry Potter-böckerna eller andra böcker? 
 
Tycker du att det är stor skillnad mellan att läsa en vanlig romantisk berättelse eller att läsa en 
där huvudpersonerna är Harry Potter-karaktärer?  
 
Har din bild av/inställning till något i böckerna/filmerna förändrats genom att du läst/skrivit 
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fan fiction?  
 
Har läsningen av fan fiction påverkat din övriga läsning, t.ex. läser du mer eller mindre nu än 
vad du gjorde innan du började läsa fan fiction? Har fan fiction-läsningen fått dig att börja 
läsa nya genrer eller nya författare?  
 
Vet din familj om att du läser/skriver fan fiction och/eller vad du läser/skriver? Dina vänner? 
 
Tror du att du fortfarande kommer läsa/skriva fan fiction om fem år? Kommer du isåfall 
fortsätta läsa/skriva just Harry Potter-fan fiction?  
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Bilaga 3: Mall för textanalys 
 
Skriv upp namn och url:er för samtliga fora, liksom namnen på samtliga trådar som återfinns 
på deras förstasidor. Gå igenom valda fora efter den ordning de återfinns i på sajten.   
 
Gå systematiskt igenom samtliga trådar på forumets förstasida – läs det första inlägget i varje 
tråd för att se om tråden är relevant eller inte.  
 
Om tråden är relevant – gå igenom alla inlägg i den. Skriv i analysdokumentet upp trådens 
namn och vilket ämne den handlar om, när den skapades och vilket forum den återfinns i.  
 
Då ett inlägg innehåller något som eventuellt kan vara intressant att citera i själva uppsatsen, 
kopieras inlägget till analysdokumentet. Det anonymiseras då (inläggsförfattarens namn tas 
bort och istället anges en bokstav baserat på var i inlägget tråden finns i förhållande till andra 
citerade inlägg (A, B, C et cetera). Om inlägget innehåller andra forumdeltagares namn, 
anonymiseras även dessa.), och datum då det skrevs anges. Vilket sammanhang inlägget 
skrivits i anges också, liksom orsaken till att jag anser just detta inlägg vara av intresse för 
studien.  
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Bilaga 4: Brev till FictionAlley-ansvarig 
 

080211 

Hi! 

  

I'm a Library & Information Science student at the University College of Borås, Sweden, and 
I am currently writing my Master's Thesis, about Harry Potter fan fiction and the impact 
it may have on the canon and on fan fiction readers and authors. To study this, I would like to 
analyze the discussions in an Internet forum dedicated to Harry Potter and to fan fiction, and I 
think that the FictionAlley Park would be well suited for this. If I did receive your permission 
to do this, I would of course not mention any names - not the name of the site, user names or 
equally personal and potentially sensitive information. I would like to quote posts or certain 
sentences et cetera, if that would be possible - still without mentioning names, of course. My 
Thesis will only be published electronically and in Swedish.  

  

Best regards, 

Elin Olausson 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


