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ABSTRACT	  
 
Titel: "Fighting Freakin’ Voldemort" – En kvalitativ studie om hur The Harry Potter 
Alliance kommunicerar med sin målgrupp 
 
Författare: Louise Åslund och Magdalena Nyberg 
 
Kurs, termin och år: Medie- och Kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats. HT13 
 
Handledare: Elisabet Ljungberg 
 
Antal ord: 18 188 
 
Problemformulering och syfte: Den här studien behandlar temat fanaktivism ur ett 
organisationsperspektiv och undersöker hur The Harry Potter Alliance (HPA) genom att 
anspela på gemensamma intressen väcker ett samhällspolitiskt intresse och engagemang hos 
sina anhängare. I och med detta berör uppsatsen ämnen som kan komma att ha betydelse 
för hur framtidens kommunikatörer skapar och bevarar trovärdiga och starka relationer 
med sina målgrupper i ett globaliserat, digitalt och nöjesorienterat samhälle. Studiens syfte 
är att undersöka hur HPA arbetar med relationsskapande och mobiliserande 
kommunikation i sina kanaler på Youtube och Facebook. 
 
Metod och material: Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa textanalyser av HPA:s 
Facebookinlägg och Youtubevideor från åren 2010 och 2013. Urvalet skedde inom ett par 
på förhand identifierade icke uteslutande kategorier av kommunikation som vi ansåg täckte 
in alla olika typer av kommunikation (exempelvis citat, vlog, kampanjinformation, aktuellt 
tema, hänvisning till övriga sociala medier, samhällsinformation, samarbete med kändisar 
och kampanjinformation).  
 
Huvudresultat: Resultatet av studien är att HPA:s kommunikation är målgruppsanpassad 
och ständigt cirkulerar kring ett gemensamt intresse för populärkultur och 
samhällsengagemang. Aktivismen HPA praktiserar och deltar i hanterar de ungas brist på 
politiskt engagemang och visar andra sätt att engagera sig än genom de parlamentariska 
partiernas ungdomsförbund. I den kommunikation där syftet är att bygga relationer snarare 
än att mobilisera fokuserar HPA på ämnen som ligger målgruppen nära, vare sig det är 
fiktion, innehållsvärld eller ett aktuellt tema. I mobiliserande syften anpassas 
kommunikationen efter samhällsproblemets grad av abstraktion (behov av förklaring) och 
organisationens planerade inblandning (kampanj eller bara upplysning). Ju mer förståelse 
och engagemang som krävs kring en fråga, desto viktigare verkar det vara för HPA att 
använda populärkultur för att förklara och engagera. 
 
 
Nyckelord: Aktivism, fanaktivism, nördar, fans, The Harry Potter Alliance, HPA, fiktion, 
målgruppsanpassad kommunikation, mobilisering, populärkultur. 
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1	  INLEDNING	  OCH	  PROBLEMBAKGRUND	  
I detta inledande kapitel ges en kort historisk bakgrund till den studerade organisationen. 
Vidare presenteras varför temat är forskningsmässigt intressant, och därefter introduceras 
studiens syfte och frågeställningar. 

1.1	  Introduktion:	  Fanaktivism	  och	  The	  Harry	  Potter	  Alliance	  
If Harry Potter were in our world, he would do a lot more than just talk about Harry Potter.  
He would fight injustice in our world, the way he fought injustice in his. In fact, in the books, for 
those who have read them, he starts a student activist group called Dumbledore’s Army, which 
wakes the media and the government to the fact that Voldemort has returned. And I thought 
”what if we could get all the Harry Potter fans in the world to be a Dumbledore’s Army for our 
world, embody these books that we love, and wake our media and our government to ending 
genocide in Darfur, or to ending global warming? What if we could find parallels between Harry 
Potter and our world, and then use those parallels to inspire hundreds of thousands of Harry 
Potter fans across the world to act as heroes in our world?”  

Dessa frågor ställde sig Andrew Slack då han för första gången läste böckerna om Harry 
Potter och förundrades som så många före honom över hur handlingen i en fantasybok 
ändå kunde ligga overkligt nära verkligheten. Slack bestämde sig för att göra verklighet av 
sin idé om en ”Dumbledore’s Army for our world” och i samarbete med Paul och Joe 
DeGeorge – bröderna som ligger bakom Wizard Rock-bandet Harry and the Potters1 – 
startade han den ideella organisationen The Harry Potter Alliance (http://dft.ba/-slack-story, 
2011) eller HPA, som det vanligtvis förkortas. Organisationen är idag ett av de mest kända 
fallen av fanaktivism2 i sitt slag och har gång på gång bevisat att fans inte bara är ett gäng 
ettriga nördar som enbart ägnar sig åt idoldyrkan, utan en del av en gemenskap som 
besitter potentialen till verklig samhällspåverkan.  

HPA har sedan starten genomfört ett antal stora kampanjer, bland annat Helping Haiti 
Heal, där de i samarbete med ett flertal andra fanbaser3 samlade ihop mer än 123 000 
amerikanska dollar som gick till att sända fem flygplan med nödvändigheter till Haiti (The 
Harry Potter Alliance: thehpalliance.org, 2012). Ett av de pågående projekten är Imagine 
Better – ett aktivist-konglomerat av olika fanbaser, som ska ”utnyttja energin i 
populärkultur, mytologi och sociala medier för samhällsförändringar”. De menar vidare att 
detta är ”en plats där vi tar alla historier och gemenskaper som väcker engagemang och 
använder dem som bränsle för en bättre värld”4 (The Harry Potter Alliance: 
thehpalliance.org, 2012). 

                                                
 
 
1 Wizard Rock: En Harry Potter-inspirerad musikgenre. 
2 Aktivism: En avsiktlig handling för att utmana rådande hegemonier och driva på samhällsförändring 
(Jenkins, 2012:2.2). 
3 Fanbase: Ett av många ord för att beskriva spridningen av anhängare och entusiaster. 
4 Författarnas egna översättningar. 
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1.2	  Problembakgrund:	  En	  annorlunda	  form	  av	  politiskt	  engagemang	  
Fanaktivism är inte en sällsynt företeelse. Det finns idag en mängd välgörenhetsinitiativ 
som likt HPA använder energin som finns i ett gemensamt intresse för att skapa ett 
engagemang i frågor som ligger utanför det huvudsakliga intresseområdet. Ett sådant 
initiativ är Musikhjälpen – ett årligt event som Sveriges Radio har tillsammans med Sveriges 
Television och Radiohjälpen, i vilket musikälskare och andra fans går samman under en vecka 
för att samla in pengar till ett specifikt välgörande ändamål5 (Sveriges Radio: 
sverigesradio.se, 2012a). Ett annat svenskt exempel är IFK Göteborgs nystartade initiativ 
Samspelet, där fotbollslaget och dess fans ansluter sig till större kampanjer som Rosa Bandet, 
eller gör egna ansatser för att stödja kampen för ett bättre samhälle (Samspelet: 
samspelet.ifkgoteborg.se, 2014). Det som dock skiljer HPA:s samhällsengagemang från de 
ovan nämnda initiativen är den ”story” eller det sammanhang som en fiktiv berättelse 
tillför. Genom att förverkliga böckernas handling lockar HPA till sig människor i alla 
åldrar, med de enda egentliga kraven att de är just Harry Potter-fans och har viljan att 
arbeta för en bättre värld: 

Did you ever wish that Harry Potter was real? Well it kind of is. Just as Dumbledore’s Army wakes 
the world up to Voldemort’s return, works for equal rights of house elves and werewolves, and 
empowers its members, we: Work with partner NGOs in alerting the world to the dangers of 
global warming, poverty, and genocide. Work with our partners for equal rights regardless of race, 
gender, and sexuality. Encourage our members to hone the magic of their creativity in endeavoring 
to make the world a better place. Join our army to make the world a safer, more magical place, and 
let your voice be heard! (The Harry Potter Alliance: thehpalliance.org, 2013). 

Eftersom drivkraften kommer ur en fiktiv värld och inte från verkligheten kan denna typ 
av kommunikation vid första anblick kännas som en oseriös, eskapistisk och 
kontraproduktiv metod för att mobilisera. Det kan tänkas att de som ägnar sig åt 
fanaktivism har en orimlig bild av verkligheten – den ”ondska” som de vill bekämpa är 
endast en förenklad bild av den verkliga företeelsens komplexitet. Frågan är dock om detta 
spelar någon roll, så länge som metoden faktiskt bidrar till att skapa förståelse och 
engagemang. 

År 2013 genomförde Neta Kligler-Vilenchik en studie som jämförde två framstående 
fall av fanaktivism: HPA och Nerdfighters.6 Syftet med hennes studie var att undersöka vilka 
mekanismer de två grupperna använder för att mobilisera sina anhängare, eller som Kligler-
Vilenchik själv uttrycker det – hur de översätter anhängarnas populärkulturella intresse till 
ett politiskt engagemang. I sina undersökningar fann hon tre översättningsmekanismer, till 
vilka vi återkommer i teorikapitlet. Studien utgick dock till stor del från medlemmarnas 
perspektiv och fokuserade huvudsakligen på hur HPA:s medlemsorganisationer arbetar. 
Den här studien betraktar däremot situationen ur ett organisationsperspektiv, eftersom vi 
vill se hur HPA:s ledning eller kommunikatörer går till väga för att mobilisera en global 
grupp nördar till att agera för ett bättre samhälle.  

I en tid där ungdomars politiska engagemang ständigt ser ut att minska till förmån för 
individuella nöjen känns HPA och liknande organisationer som intressanta studieobjekt 
eftersom de förenar nytta med nöje. Huruvida detta är vad som krävs av dagens 
                                                
 
 
5 Formatet kommer ursprungligen från det Nederländska initiativet Serious Request (Sveriges Radio: 
sverigesradio.se, 2012b). 
6 Nerdfighters: Fans av Vlogbrothers, en Youtubekanal som tillhör bröderna John och Hank Green. 
Fandomen i sin helhet kallas även Nerdfighteria. 
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organisationer för att fånga den evigt scrollande Generation Y:s uppmärksamhet återstår 
att se. Genom att undersöka HPA och deras kommunikation berör denna uppsats ämnen 
som kan komma att ha betydelse för hur framtidens kommunikatörer skapar och bevarar 
trovärdiga och starka relationer med sina målgrupper i ett globaliserat, digitalt och 
nöjesorienterat klimat.	   

1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med vår studie är att undersöka hur The Harry Potter Alliance arbetar med 
relationsskapande och mobiliserande kommunikation i sina kanaler på Youtube och 
Facebook. Våra frågeställningar lyder: 

• Hur arbetar HPA med relationen till sina anhängare? 

• Hur transformerar HPA målgruppens populärkulturella intressen till ett politiskt 
deltagande och engagemang? 

• Vilka skillnader syns i HPA:s relationsskapande och mobiliserande metoder  
år 2010 och 2013?  

Youtube och Facebook är två av HPA:s främsta kanaler för relationsskapande och 
mobiliserande kommunikation. Detta har vi konstaterat genom att jämföra vilken typ av 
meddelanden som sänds ut, anhängarnas möjlighet till återkoppling samt antal följare.  
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2	  NÖRDERI,	  FANSKAP,	  OCH	  HUR	  HARRY	  POTTER	  FICK	  EN	  ALLIANS	  	  
I detta kapitel hanteras sådana kunskaper som kan komma att behövas för förståelse av 
uppsatsens följande delar. Bland annat ges en inblick i hur handlingen i Harry Potter 
återspeglar verklighetens samhällsproblem, vilket följs av en introduktion till begreppen fan 
och nörd. Avslutningsvis presenteras de populärkulturella nätverk som HPA rör sig i. 

He’ll be famous – a legend – I wouldn’t be surprised if today was known as Harry Potter day in 
future – there will be books written about Harry – every child in our world will know his name! 
(Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, Rowling, 1997:15). 

2.1	  Om	  handlingen	  i	  Harry	  Potter	  
J.K. Rowlings bokserie om trollkarlspojken Harry Potter har blivit ett av de mest älskade 
litterära verken i modern tid. De sju böckerna som gavs ut mellan år 1997 och 2007 har 
sålts i över 300 miljoner exemplar (Tiden: harrypotter.nu, 2014) och skapat en stor 
gemenskap bland fans världen över. Från början riktades böckerna till barn mellan nio och 
tolv år, men parallellt med att Harry och hans vänner blev äldre växte även läsarna upp i 
samma takt. Handlingens tema är som i många andra sagor att godhet vinner över ondska. 
Harry och hans vänner möter och bekämpar gång på gång ondskan som uppenbarar sig i 
många skepnader, bland annat som tyrannen Lord Voldemort och som det korrupta 
trolldomsministeriet. Böckerna behandlar även problem som fattigdom, mediecensur, 
ojämnställdhet, folkmord, psykisk ohälsa och slaveri. 

Ju äldre Harry blir i böckerna desto mörkare blir handlingen och i den femte boken 
(Harry Potter and the Order of the Phoenix) bildar Harry och hans vänner organisationen 
Dumbledore’s Army som motsätter sig ministeriet genom att öva sig i självförsvar och 
kämpa mot orättvisor. Med böckernas handling i åtanke känns det inte alls särskilt oväntat 
att en organisation som HPA en dag skulle komma att skapas, i synnerhet inte i och med 
den enorma uppmärksamhet som Harry Potter-franchisen har genererat. Eftersom bok- 
och filmserien så att säga ”är över” är HPA och andra Harry Potter-relaterade nätverk ett 
sätt för fansens innehållsvärld att leva kvar.  

2.2	  Fans,	  känslostormar	  och	  politisk	  aktivism	  
Fans brukar definieras som människor med ett brinnande intresse – inte alls sällan är ordet 
fan idag synonymt med nörd. Ett brinnande intresse är ofta förknippat med starka känslor, 
och känslor är många gånger just vad som får människor att agera (Bagozzi et al. 1999 
refererad i Mårtenson 2009:126). Redan under det tidiga 1900-talet upprördes fans av hur 
Sir Arthur Conan Doyle – författaren till böckerna om Sherlock Holmes – kallblodigt 
mördade sin protagonist. Detta väckte enorma protester bland böckernas många fans, 
vilket till sist fick författaren att återuppliva karaktären (Rendell, 2008). Även år 1969 
stormade fans av TV-serien Star Trek, eftersom de inte ville att serien skulle avbrytas. Dessa 
exempel ses som några av de tidigaste fallen av fanaktivism (Lichtenberg et al. 1975, 
refererad i Jenkins 2012:2.1). Än idag präglas fans av starka känslor och åsikter, men en 
betydande skillnad är att fanaktivismen numera är global, organiserad och allt oftare har ett 
bredare samhällsrelaterat syfte. Detta är en relativt ny företeelse där ungdomar från hela 
världen samlas i olika sociala medier kring ett gemensamt intresse, vilket skapar starka 
relationer som kretsar kring mer än bara populärkultur. När gruppen reagerar på 
samhällsfrågor händer det att den får ett större syfte än att bara diskutera sina idoler – det 
övergår till ett politiskt engagemang.  
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Ett av flera exempel på populärkulturella intressen som har överskridit i ett politiskt 
engagemang är just skapandet av organisationen HPA, som vi valt att basera vår studie på 
eftersom fanaktivismen i deras fall har sin drivkraft i en fiktiv värld. Grundaren Andrew 
Slack drog nytta av Harry Potter-världens existerande fanbase som redan 2005 sträckte sig 
längre än till bara fiktion – det fanns forum för Fanfiction7, Wizard Rock-event och andra 
sociala nätverk som hade uppkommit i syfte att diskutera ämnet. På så vis nådde Slack 
snabbt en engagerad målgrupp som han visste skulle förstå och uppskatta idén (Slack, 
2011). Att samarbeta med andra mer eller mindre strukturerade anhängare av såväl Harry 
Potter som andra populärkulturella fenomen har sedan dess varit ett av HPA:s stora 
framgångskoncept eftersom deras budskap på detta vis når en betydligt större publik än 
enbart organisationens medlemmar. Dessutom kan nätverken rida på varandras 
framgångsvågor.  

Genom att se möjligheten i ett sällskap och kommunicera med den i en passande 
jargong mobiliserar HPA en global målgrupp på mer än 100 000 individer (The Harry 
Potter Alliance, 2010). Denna kommunikation är troligtvis inte någon tillfällighet, utan en 
noga utformad dialog för att kunna fungera i just HPA:s sammanhang, vilket ger dem 
möjligheten att bygga goda relationer som ligger till underlag för att mobilisera målgruppen. 
 
	  
  

                                                
 
 
7 Fanfiction: Fan-skrivna berättelser som utspelar sig i redan existerande fiktiva sammanhang (The Free 
Dictionary: thefreedictionary.com, 2014). 
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3	  TEORI:	  RELATIONSSKAPANDE	  OCH	  MOBILISERANDE	  KOMMUNIKATION	  
I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektivet, det vill säga de teorier och den 
tidigare forskning utifrån vilka studien betraktar HPA. Teorierna som presenteras är valda 
med hänsyn till studiens syfte.  

3.1	  Relationsskapande	  kommunikation	  	  
Relationsskapande och mobiliserande kommunikation är för fallet HPA nära besläktade 
och rentav överlappande, eftersom det vid mobiliseringsarbeten kan behövas tillit och 
lojalitet, vilket även är en förutsättning för goda relationer. 	  

3.1.1	  Delade	  mål	  och	  intressen	  
Ledingham, Bruning, Grunig med flera har diskuterat faktorer för bevarandet av relationer 
mellan organisationer och deras publics. Ledingham lyfter i artikeln Explicating Relationship 
Management as a General Theory of Public Relations (2003) fram en vida spridd teori angående 
relationen mellan en organisation och dess främsta publics:  

Effectively managing organizational–public relationships around common interests and shared 
goals, over time, results in mutual understanding and benefit for interacting organizations and 
publics (Ledingham, 2003:190).  

Samma sak menade även Alan Ware (1992) som i en studie av relationen mellan politiska 
partiledare och deras tillhörande aktivister spekulerade i att framtidens partiledare allt mer 
kunde komma att behöva ta aktivisternas, sympatisörernas och medlemmarnas mål och 
visioner i beaktning (Ware, 1992:91). Detta är relevant för vårt problemområde eftersom vi 
menar att HPA och dess anhängare i grunden har delade intressen och målsättningar –
populärkultur, Harry Potter och att vara en god världsmedborgare.8  

Excellenceteorin (Grunig et al.) bygger på de två begreppen effektivitet – hur en 
organisation med hjälp av Public Relations genererar ekonomisk vinst9 – och excellence – hur 
Public Relations-arbetet ska organiseras för att effektivisera en organisation (2009:24). En 
excellent organisation kännetecknas av att den har en participativ snarare än auktoritär 
organisationskultur, symmetrisk internkommunikation, flexibel snarare än mekanisk 
organisationsstruktur, program för att jämna ut orättvisor exempelvis mellan män och 
kvinnor och minoriteter samt hög nöjdhet bland de anställda (2009:53). För att uppnå 
excellence, och därigenom effektivitet, måste en organisation bygga varaktiga relationer 
med sina publics (Grunig et al. 2002:97). Goda relationer genererar enligt excellenceteorin 
vinst genom att de förebygger eller förmildrar kriser, samt ger intressenterna en 
beteenderam att förhålla sig till, vilket har en direkt ekonomisk påverkan (Grunig et al. 
2009:35). I korta drag handlar teorin om att kommunikationen mellan parterna ska vara 
symmetrisk, det vill säga att organisationen ska lyssna till sina intressenters behov och 
synpunkter såväl internt som externt. Symmetrisk kommunikation gynnar 
relationsbyggandet, och bidrar även inom en organisation till en form av påverkningsbar 
kultur, eller deltagarkultur, som gör alla inblandade parter nöjda (Grunig et al. 2009:55). 

                                                
 
 
8 Detta återkommer vi till – se politisk socialisation. 
9 Många av de mer utvecklade kommunikationsteorierna handlar om ekonomisk lönsamhet, men vi menar att 
de presenterade teorierna ändå är applicerbara på en ideell organisation som HPA eftersom de i grunden 
handlar om maktbalans, varaktiga relationer och mobilisering. 
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Excellenceteorin har dock blivit flitigt kritiserad för att vara såväl oetisk som orealistisk. 
Juliet Roper diskuterar till exempel om anledningen till att organisationer strävar efter ett 
excellent ideal är en strategi för organisationen att tysta ner publics snarare än en ärlig 
strategi för att uppnå gemensamma mål. Eftersom excellenceteorin är skapad ur ett 
organisationsperspektiv med målet att generera så mycket vinst som möjligt är det även 
orealistiskt att alla blir lika nöjda, då intressenternas mål och visioner kan gå i 
organisationens motsatta riktning (Roper, 2005:70). Priscilla Murphy har som alternativ till 
excellenceteorin utvecklat begreppet mixed motives som bland annat bygger på 
kompromisser eller övertygning istället för den många gånger orealistiska ömsesidiga 
tillfredsställelsen (Murphy, 1999:125).  

3.1.2	  Involvering	  leder	  till	  lojalitet	  
John A. Ledingham och Stephen D. Bruning presenterar i artikeln Relationship Management in 
Public Relations: Dimensions of an Organization-Public Relationship (1998) en teori om vad 
organisationer kan göra för att vinna förtroende. De menar att en organisation som är 
involverad i och stödjer det samhälle i vilket det verkar kan generera lojalitet hos sina 
främsta publics. Detta sker dock endast om organisationens publics är medvetna om detta 
stöd. Till följd av detta måste organisationer alltså värna om relationen till sina främsta 
publics, samt se till att dessa känner till organisationens engagemang kring relationen 
(Ledingham & Bruning, 1998:63). Om detta uppfylls kan relationen bli varaktig.  

I samma artikel presenteras en studie med syftet att finna och testa olika dimensioner 
av relationen mellan en organisation och dess publics som påverkar konsumtionsbeteendet. 
De fem dimensioner som visade sig generera goda relationer är tillit – att organisationen 
gör vad den säger att den ska göra; öppenhet – att den delar med sig av framtidsplaner; samt 
involvering, investering och engagemang i samhällets välmående.10 Ledingham och Bruning 
undersökte även sambanden mellan dessa dimensioner och medborgarnas uppfattningar, 
attityder och valbeteende, vilket visade en generellt positiv uppfattning kring organisationer 
som visar att de bryr sig om samhället (1998:63). Öppenheten och symmetrin i Ledingham 
och Brunings teori kan likställas med vad vi tidigare nämnt om excellence och mixed 
motives.  

Broom, Casey och Ritcheys syn på relationer är att de uppkommer som en reaktion på 
organisationens resursbehov. Relationen består alltså av de utbyten av resurser som leder 
till nytta och ökade prestationer för båda inblandade parter. De menar även att relationen 
mellan en organisation och dess publics frodas om parterna är ömsesidigt beroende av 
varandra (2009:17–18). Förutsättningarna för att relationerna ska kunna uppstå menar 
Broom, Casey och Ritchey är de tillfälligheter – resursbehov, uppfattningar och sociala 
normer – som skapar själva behovet av en relation.  

Dimmick, Bell, Burgiss och Ragsdale genomförde en studie där de testade både 
Grunings kriterier och Ledingham och Brunigs fem dimensioner för goda relationer på det 
amerikanska vårdsystemet. I relationen mellan patient och läkare värderades lojalitet högt. 
Detta till trots är denna relation i naturen asymmetrisk eftersom läkaryrkets professionalitet 
innebär kunskaper som en patient normalt inte har (Dimmick et al. 2009:130, 133). 
Förutsättningarna för den här relationen menar Dimmick et al. är av såväl professionell 

                                                
 
 
10 Det samhälle (jämförs med engelskans community) i vilket organisationen verkar. För HPA kan detta 
innebära världssamhället, det lokala samhället och den värld som fandomen har byggt upp.  
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som individuell karaktär. Det finns till exempel sociala och yrkesmässiga normer och 
förväntningar angående hur en läkare ska agera, men även ett individuellt behov av vård 
och en förväntning på läkarens professionalitet. Konsekvenserna kan ses som ett 
ömsesidigt beroende och förändringar i målsättningar och beteende, vilket i sin tur kan leda 
vidare till nya förutsättningar för fortsatta relationer (Dimmick et al. 2009:131–133). 

3.1.3	  De	  sociala	  mediernas	  roll	  
De sociala mediernas utbredning har medfört skiftningar i maktförhållandena mellan 
staten, marknaden och medborgarna (Stolle et al. 2006:45). Den digitala generationen – 
Generation Y (födda omkring åren 1980–2000) – är den första årgången som har fått växa 
upp i en värld där internet och sociala medier är ett självklart verktyg för kommunikation. 
Eftersom dessa individer sätter normerna för hur sociala medier ska användas både socialt 
och yrkesmässigt (Bolton et al. 2013:246) kan det antas att dessa även har kunskap om hur 
verktyget kan användas såväl i den konstruktiva som destruktiva funktion som det innehar 
(Jenkins & Thorburn, 2003:10).  

Sociala medier utgörs av allt det som konsumenterna gör det till, exempelvis bilder, 
texter, bloggar och nätverk. De underlättar kommunikationen mellan en organisation och 
allmänheten, och de relationer som möjliggörs bygger på deltagarnas kollektiva kunskaper 
och erfarenheter av livet (Berthon et al. 2012:263). På ett internationellt plan fyller de 
sociala medierna tre funktioner. De underlättar en snabb spridning av information, snabbt 
spridande av tolkningsramar för informationen och möjliggör ett snabbt organiserande av 
aktion eller – som Berthon et al. säger eftersom det inte bara innebär handlingar, utan även 
någon form av gensvar – interaktion. Där de vanliga medierna endast kan kommunicera 
snabbt från en till många, sker de sociala mediernas kommunikation snabbt från många till 
många (Berthon et al. 2012:263, 267).  

3.1.4	  Ett	  behov	  av	  engagemang	  
I forskning om politisk socialisation11 brukar familj, skola, föreningsliv och medier 
betraktas som fyra stora socialisationsagenter (se till exempel Ljungberg, 2009:7–8). Det är 
under åren 15–25 som vi utvecklar vår medborgerliga kompetens (Brady et al. 1995:271) 
och förbereder oss inför rätten att rösta och vara en del av det demokratiska samhället, 
vilket kan betraktas som att vi tar våra första steg mot vuxenlivet. Tidigare generationer, 
menar Flanagan och Levine, har uppfyllt sina medborgerliga och demokratiska behov samt 
funnit en större mening med sin existens genom ett samhällsengagemang där de får känna 
att de har makten att påverka (Flanagan & Levine, 2010:160–161). Troligtvis gäller detta 
även dagens ungdomar, vilket inte bara märks i form av internetbaserad aktivism, utan även 
genom en rådande form av mediekonsumtion – deltagarkultur – där producenter och 
konsumenter interagerar i större grad än de tidigare har kunnat göra. Deltagarkulturen 
kännetecknas bland annat av att konsumenterna tillåts och ibland rentav uppmanas att 
interagera och påverka medieinnehållet, ofta genom olika sociala medier, vilket även om 
det inte direkt innebär symmetri åtminstone i viss mån jämnar ut maktförhållandena 
(Jenkins, 2008:15). Att de sociala medierna innehar stor påverkningskraft styrks av Pierre R. 

                                                
 
 
11 Politisk socialisation: Den process i vilken våra individuella politiska ståndpunkter formas. Ljungberg 
menar att det är ”ett arv mellan generationer, där samhällets värderingar, kunskaper och attityder 
kommuniceras mellan generationer”. Vidare menar hon att det handlar om hur vi uppfattar vår 
medborgerliga identitet (Ljungberg 2009:2).  
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Berthon et al. som i artikeln Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: 
Implications for international marketing strategy (2012) menar att de förut passiva konsumenterna 
tack vare de sociala medierna har direktkontakt med organisationerna, vilket i kombination 
med den rådande deltagarkulturen har gett konsumenterna möjligheten att själva kunna 
skapa och påverka de värden som associeras med till exempel ett varumärke (2012:269).  

3.2	  Mobilisering	  
För att HPA skall kunna använda sig av de relationer de byggt upp med sina anhängare för 
att förbättra världen – besegra Voldemort – måste de se till att de vet hur de ska mobilisera 
sin målgrupp. 	  

3.2.1	  Grundläggande	  om	  politisk	  socialisation	  
Som vi redan har nämnt är det under åren 15–25 som vi utvecklar vår medborgerliga 
kompetens (Brady et al. 1995:271) och förbereder oss inför rätten att rösta och vara en del 
av det demokratiska samhället, vilket kan betraktas som att vi tar våra första steg mot att bli 
vuxna. Studier har dock uppvisat en minskning i allmänhetens valdeltagande (SCB, 
refererad i Ljungberg, 2009:13). Detta skulle kunna innebära risker för demokratin, i 
synnerhet om det minskade deltagandet gäller specifika grupper i samhället, till exempel 
ungdomar, eftersom samhället då går miste om dessa personers åsikter. (Checkoway, 
2010:341; Head, 2010:541) Ungdomar kan istället fylla detta hål med olika former av 
partipolitiskt obunden aktivism (Ljungberg, 2009:1) som inte nödvändigtvis kräver lika 
stora kunskaper om det rådande politiska systemet. Fanaktivism, som i litteraturen 
kännetecknas av att den har mindre fokus på parlamentarisk politik och mer fokus på de 
sociala nätverk som kan uppstå i samband med populärkultur, är ett exempel på sådan 
utomparlamentarisk aktivism (Brough & Shresthova, 2012:3:2). Ett flertal forskare, 
däribland Ljungberg, pratar även om att det har skett ett allmänt skifte i fokus från 
samhällspolitik till en mer individualiserad sådan (Ljungberg, 2009:13), vilket indikerar att 
minskningen i det parlamentariska engagemanget inte bara gäller ungdomar. 

3.2.2	  Grundläggande	  orsaker	  till	  politiskt	  engagemang	  
Att människor har olika stort intresse och engagemang för politik är ett faktum. Det 
intressanta är snarare varför variationen finns. Traditionellt har forskare i ämnet ansett att 
individens politiska intresse och engagemang styrs av vilken socioekonomisk status denne 
har. I artikeln Beyond Ses: A Resource Model of Political Participation (1995) diskuterar Henry E. 
Brady et al. dock att de socioekonomiska faktorerna handlar om mer än bara utbildning, 
inkomst och yrke – det handlar om en brist på resurser som tid, pengar och medborgerlig 
kompetens.12 Socioekonomiska faktorer kan naturligtvis i stor grad påverka hur mycket tid, 
pengar eller kompetens en människa har men det är inte den enda påverkansfaktorn, menar 
författarna (1995:271).  

I studien som artikeln bygger på presenteras tre hypotetiska anledningar till att 
människor inte deltar i politiska aktiviteter, samt möjliga förklaringar till detta: för att de 
inte kan (brist på resurser som medborgerlig kompetens, tid och/eller pengar), för att de 
inte vill (brist på engagemang eller tilltro för politiker eller politiken), eller för att de inte 

                                                
 
 
12 Medborgerlig kompetens: Inlärd kommunikation och organisering som underlättar medborgarens politiska 

deltagande (Brady et al. 1995:271). 
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blev tillfrågade (brist på kontakt med rekryteringsnätverken). Det hela är dock inte fullt så 
enkelt. Brady et al. menar att det är svårt att veta vad som är orsak och verkan i 
förhållandet mellan politiskt intresse och politisk aktivitet, eftersom det ena leder till det 
andra lika väl som det andra leder till det ena. Utbildning har till exempel många gånger 
visat sig kunna öka ett politiskt intresse då den bidrar till den kunskap som krävs för 
medborgerlig kompetens (1995:271). Därtill har ett förfogande av för ändamålet lämpliga 
resurser i sin tur visat sig leda till politisk aktivitet, vilket i sin tur kan leda till ett större 
politiskt intresse (1995:277).  

Det finns olika typer av politiskt deltagande – två övergripande sådana är 
parlamentariskt och utomparlamentariskt. Brady et al. specificerar inte vilken typ av 
deltagande som avses, men då det handlar om grundläggande faktorer antar vi att den 
syftar till båda former. Elisabet Ljungberg menar i sin doktorsavhandling Ungdomar, 
utveckling och utmaning att staten och kommunerna ändå inte ger de engagerade ungdomarna 
något riktigt inflytande (2009:19), vilket för ungdomarnas del kan tänkas orsaka den misstro 
till demokratin som nämns i resursmodellen, och därmed även en ovilja att deltaga. Detta 
styrks av Eric Swank och Breanne Fahs, som menar att vad som krävs för att sympatisörer 
ska vilja gå med i en social rörelse är en känsla av att deras inverkan spelar roll för rörelsens 
framgång – de vill känna att de har makten att påverka (Swank & Fahs, 2011:118).  

Även om resursmodellen är skapad innan de sociala medierna stökade om i den 
politiska maktbalansen, och Ljungbergs avhandling bygger på studier av den svenska 
samhällsstrukturen som till viss del skiljer sig från den amerikanska, har de presenterade 
perspektiven ändå viss relevans för vår studie. Detta eftersom de dels ger en grundläggande 
förståelse för vilka faktorer som kan översätta ett politiskt intresse till ett politiskt 
deltagande, men även för de faktorer som är nödvändiga för olika typer av engagemang: 
lämpliga socioekonomiska resurser, tilltro till demokratin samt ett rekryteringsnätverk som 
kan väcka engagemang och därigenom värva medlemmar.  

Erich Sommerfeldt skriver om hur organisationer använder sociala medier för att locka 
till sig anhängare som kan erbjuda de resurser som krävs för att organisationen ska kunna 
fortgå (2011:429). Studien baseras på teorier om organisationers resursbehov och 
resursmobilisering. Sommerfeldt hänvisar bland annat till Broom, Casey och Ritchey, som 
menar att relationer formas som reaktion på organisationens resursbehov (Sommerfeldt, 
2011:430; Broom et al. 1997:91). Ett sätt att locka till sig de krävda resurserna är med hjälp 
av Public Relations (Sommerfeldt, 2011:429). Sommerfeldt sammanställer tre generella 
typer av resurser – materiella (pengar, utrymme och ett medium att sprida sina åsikter i), 
immateriella (människor och deras stöd och aktioner) och förbundsskapande (koalitioner). 
Dessa resurser mobiliseras bland annat genom att organisationen bjuder in till donationer, 
insamlingar eller online-handel, ger information om kommande aktioner eller möjlighet till 
volontärarbete, samt samarbetar eller hänvisar till liknande organisationer (2011:431).  

3.2.3	  Att	  skapa	  engagemang	  	  
För att mobilisera en grupp människor måste kommunikationen utformas på ett sådant sätt 
att människor blir engagerade. Inom retoriken finns en mängd olika perspektiv på sådan 
kommunikation – argumentation, diskussion, kommunikation, organisation, dramaturgi 
och storytelling, för att nämna några. Kirk Hallahan menar i artikeln Seven Models of Framing: 
Implications for Public Relations Research (1999) att framing är ett ytterligare perspektiv som 
dessutom täcker in flertalet av de ovan nämnda. Han menar vidare att en stor del av PR-
yrket är att konstruera den sociala verkligheten, i vilket framing spelar en stor roll 
(1999:206–207). Hallahan nämner även en annan definition framförd av Erving Goffman 
(1974) där framing innebär ”the definition of a situation [...] built up in accordance with 
principles of organization that govern events – at least social ones – and our subjective 
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involvement in them” (Goffman 1974, refererad i Hallahan 1999:211). Hallahans studie 
handlar om hur vissa aspekter av en företeelse lyfts fram medan andra ignoreras, i syfte att 
framställa den på ett visst sätt (1999:210). 

Swank och Fahs nämner i artikeln Students for Peace: Contextual and Framing Motivations of 
Antiwar Activism (2011) ett flertal teoretiker (Ashmore, Deaux & McLuaghlin-Volpe, 2004; 
Gamson, 1992; Klandermans, 1997) som har identifierat inramningar för att ändra 
uppfattningen hos och mobilisera de som inte vill engagera sig (Swank & Fahs, 2011:116). I 
artikeln menas att inramningen av följande fyra punkter är vad som kan väcka intresse och 
engagemang för samhällsfrågor, vilket i sin tur kan leda till ett politiskt deltagande, och 
potentiellt även aktivism:  

• Att lyfta fram orättvisor eller oacceptabla sociala normer,  

• Att förklara varför orättvisorna finns, skuldbelägga den som tillåter dem och lyfta fram 
konkreta förslag på vad som bör förändras, 

• Att uppmana till politisk aktion, 

• Att skapa en känsla av ”vi mot dem” – solidaritet och lojalitet gentemot den ”rätta” 
sidan, samt ett kollektivt missnöje mot de som orsakar problemen (Swank & Fahs, 
2011:117).13  

För att mobilisera de som inte blivit tillfrågade att engagera sig spelar den sociala 
interaktionen stor roll. Swank och Fahs menar, i likhet med Brady et al., att sådant som 
eget politiskt intresse och vänner och bekantas uppfattningar kring aktivism spelar in när 
det gäller deltagande (Swank och Fahs, 2011:120). 

3.2.4	  Att	  applicera	  fiktion	  på	  verklighet	  för	  att	  uppnå	  kunskap	  
Baserat på Rosenblatts teorier om receptionsestetik14 genomförde Josh Boyd (2004) en 
studie som handlade om att undersöka ett fall där PR-relevant fiktion var en del av 
kurslitteraturen på en masterutbildning i PR. Syftet var att undersöka huruvida fiktionen 
genererar en mer aktiv inlärning samt om det hade påverkan för studenternas kritiska 
tänkande och reflektionsförmåga kring etiska dilemman. Resultatet, som mättes med hjälp 
av vanliga tentamina, uppvisade att de undersökta studenterna hade god förståelse för och 
kunde föra ett djupt resonemang kring PR-etiskt relevanta begrepp som spin. Det nämns 
inte om experimentet hade någon kontrollgrupp, vilket omöjliggör vetskapen om huruvida 
resultaten endast beror på användandet av fiktion som kurslitteratur eller om studenterna 
tack vare tidigare utbildning redan hade dessa förmågor. I vilket fall visar studien att fiktion 
uppmuntrar till reflektion och kritiskt tänkande kring ett ämne som annars kan vara svårt 
att finna verklighetsförankring i. Denna syn på att applicera fiktion på verkligheten visar att 
fiktionen inte bara är ett roligare och nördigare sätt att kommunicera målgruppsanpassat – 
det är även ett sätt att konkretisera abstrakta ämnen.  

Boyd diskuterar dock att det kan krävas vissa grundläggande förkunskaper för att 
fiktionen ska kunna uppväcka ett kritiskt och etiskt tänkande (2004:346), vilket lyfter frågan 
om hur HPA ramar in den samhällsliga informationen som de ger sina publics eller som 

                                                
 
 
13 Författarnas egen översättning. 
14 Receptionsestetik: Studiet av mötet mellan ett massmedialt innehåll och dess mottagare 
(Nationalencyklopedin: NE.se, 2013). 
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Hallahan yttrycker sig – konstruerar den sociala verkligheten (1999:206). Swank och Fahs 
fyra dimensioner av engagerande framing känns här relevanta för vår studie.  

En djupare syn på att applicera fiktion på verklighet presenteras i den tidigare nämnda 
studien som genomfördes av Neta Kligler-Vilenchik där hon jämförde HPA och 
Nerdfighters i syfte att undersöka vilka mekanismer som används av grupper för att 
översätta ett populärkulturellt intresse till politiskt engagemang, om det finns hinder för 
den typen av kommunikation, samt om någon av mekanismerna är mer effektiv för att 
främja effekterna av deltagarkultur (2013:2).  

Kligler-Vilenchik identifierade tre huvudsakliga översättningsmekanismer mellan 
deltagarkultur och deltagarpolitik som kan användas för att mobilisera en redan 
nätverkande grupp:  

• Anspela på delad passion kring en populärkulturell värld (content world) och den 
tillhörande gemenskapen. 

• Kreativ produktion av eget populärkulturellt innehåll (content). 

• Informell diskussion kring samtida händelser och politik (Kligler-Vilenchik,  
2013:15–17).15 

I Kligler-Vilenchiks studie gjordes semistrukturella intervjuer med femton medlemmar i 
vardera organisation. Detta kompletterades med innehållsanalyser av material som 
organisationerna producerat, samt etnografiska direktobservationer av deras event och 
sammankomster (2013:75). Kombinationen av metoder kan enligt Esaiasson et al. bidra till 
ökad reliabilitet (2009:263). 

Enligt studien används översättningsmekanismerna i fallet HPA i form av att ledningen 
och specifika medlemmar kommunicerar paralleller mellan den fiktiva Harry Potter-världen 
och verkliga samhällsproblem, vilket skapar en gemensam referenspunkt för aktuella 
händelser. Detta innebär ofta samarbeten med och involvering i redan existerande delar av 
den deltagarkultur som praktiseras inom fandomen, som exempelvis sporten Mugglar-
Quidditch, Wizard Rock, bloggar, fanfiction, podcasts och konvent. Kreativt innehåll 
skapas endast av ett fåtal extra engagerade. De positiva utfallen av deltagarpolitik – 
utvecklande av politisk identitet, mobilisering samt diskussion och uttryck – menar Kligler-
Vilenchik reflekteras i hur respondenterna angivit att Harry Potter gör det lättare att förstå 
politik, samt i att HPA deltar i och värvar medlemmar på olika event. Hennes studie visar 
även att HPA mobiliserar anhängarna till politiskt deltagande i form av röstning och annat 
som ligger utanför organisationens verksamhet. Det största problemet med den här formen 
av aktivism menar dock Kligler-Vilenchik är att HPA:s redan intressemässigt begränsande 
målgrupp blir allt mindre i takt med att Harry Potter snabbt förlorar sin dragningskraft. 
Detta hanteras dock med att de försöker bredda sin målgrupp med hjälp av politiska 
videobloggar och det senaste projektet – Imagine Better (Kligler-Vilenchik, 2013:68–71, 
23).  

Vidare menar Kligler-Vilenchik att om en nätverkande individ värvas in i den 
populärkulturella gemenskapen och väljer att stanna kvar kan det leda till ett varaktigt 
deltagande. Denna slutsats bygger på ett resonemang framfört av Joseph Kahne et al. som 
lyder att ju mer en person är delaktig i en populärkulturell värld, desto större är 
sannolikheten att hen även blir politiskt engagerad (Kahne et al. 2013:8). Kligler-Vilenchik 

                                                
 
 
15 Författarnas egen översättning. 
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menar dock att även individer som inte ”tillhör” gemenskapen i fråga ändå kan involveras i 
deltagarpolitiken (Kligler-Vilenchik, 2013:15–16). 

I fallet HPA är områdena mobilisering och relationsteori enade eftersom involvering i 
det samhälle i vilket en organisation verkar kan generera lojala relationer. Genom att värna 
om relationen med sina anhängare, vilket bland annat sker genom anspelande på det 
gemensamma intresset, uppmanande till att deltaga med eget kreativt innehåll och 
möjliggörande av informell politisk diskussion, skapar organisationen den lojalitet som i sin 
tur kan leda till ett varaktigt deltagande. 

Som bekant är syftet med denna studie är att undersöka hur HPA arbetar med dessa 
två områden, vilket på grund av den globala målgruppen till stor del sker via sociala medier. 
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4	  METOD:	  KVALITATIVA	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  
I detta kapitel introduceras de metoder som har använts i studien, vilket inkluderar såväl 
urval av analysenheter som datainsamling och datasammanfattning. Detta följs av en 
diskussion om metodernas validitet och reliabilitet.  

4.1	  Val	  av	  metod	  
Studiens syfte eftersträvar att identifiera och studera de faktorer eller kvaliteter som utgör 
HPA:s mobiliserande och relationsskapande kommunikation, snarare än att undersöka hur 
stor del av den totala kommunikationen som är av den typen. Därför lämpar sig en 
kvalitativ metod bättre än en kvantitativ (Esaiasson et al. 2009:237). Vårt valda synsätt är 
uppbyggt efter vad Eneroth kallar en begreppsligt-induktiv kunskapsmodell (2005:49). En 
sådan kunskapsmodell innebär att våra tidigare iakttagelser av ett verkligt fall ligger till 
grund för den studie vars syfte är att hitta det unika – ett allmängiltigt begrepp – med fallet 
i fråga (Eneroth, 2005:51–53). Med utgångspunkt i något vi sett i verkligheten 
(fanaktivism), har vi alltså avgränsat oss till att undersöka en specifik typ eller del av 
företeelsen (politisk fanaktivism, eller hur engagemanget kring en fiktiv värld översätts till 
politiskt deltagande). Med detta ville vi få en grundläggande bild av vad företeelsen innebär. 
Därefter gjorde vi ett strategiskt urval där vi samlade in data som innehöll de kvaliteter som 
vi inriktade studien mot. Motsatsen vore ett statistiskt eller slumpmässigt urval, som i en 
kvalitativ studie skulle innebära risken att missa viktiga kvaliteter (Eneroth, 2005:54–55).  

Vi valde att göra kvalitativa innehållsanalyser av de budskap som HPA sänder ut i olika 
kanaler, eftersom vi ville studera den relation som är så unik för det valda fallet. En 
kvalitativ innehållsanalys syftar till att klargöra underliggande tankar eller undersöka 
retoriska begrepp som ordval och övertalning (Esaiasson et al. 2009:238). Detta passar vårt 
syfte bättre än en kvantitativ innehållsanalys som istället skulle uppvisa ett mätbart och 
generaliserande resultat där frekvens och utrymme har större betydelse för helheten än vad 
förekomsten av enskilda kvaliteter har. Med den textanalytiska metoden syftade vi till att få 
ett helhetsgrepp om HPA:s sätt att kommunicera med sin målgrupp. 

4.2	  Val	  av	  material	  
Materialet för våra analyser är HPA:s Facebookinlägg och Youtubevideor. Youtube är 
unikt eftersom det är den enda kanalen där HPA använder sig av video för att mobilisera 
och kommunicera med sina anhängare. Video, framför allt videobloggar, är ett medium 
som ger illusionen av att avsändaren talar direkt till mottagaren, vilket kan tänkas simulera 
en känsla av närhet och symmetri.  

Vad gäller Facebook och Tumblr finns en mängd likheter och skillnader som är viktiga 
att ta hänsyn till. Inläggen är i huvudsak desamma för båda medierna och båda medierna 
har till exempel funktionen att gilla och dela (på Tumblr: reblogga), och inläggen syns i ett 
flöde. En fördel som Facebook har gentemot Tumblr är att mottagarna direkt och på ett 
enkelt sätt kan lämna respons på ett inlägg och dessutom snabbt – ofta inom en timme – få 
svar på tal. En fördel med Tumblr är att HPA där även har möjligheten att reblogga inlägg 
som de själva inte producerat men som de finner relevanta eller tilltalande, exempelvis 
följarnas inlägg. En reblog hamnar således i HPA:s flöde, vilket kan ge inlägget en större 
spridning. En reblog på Tumblr kan därför ses som ett medhåll – att det är något de kan 
stå för och vill att andra ska se. En like på Facebook kan ses som en mildare motsvarighet 
till detta, eftersom andra i ens bekantskapskrets där kan se vad en har gillat. Dock finns 
även på Facebook alternativet att dela ett inlägg som en håller med om och vill sprida 
vidare, men vi har noterat att varken HPA eller organisationens följare är särskilt flitiga 
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användare av funktionen. En Tumblr-like sparas till skillnad från en Facebook-like i ett 
separat arkiv, vilket skulle kunna innebära att de väljs med större omsorg än en mer 
slentrianmässig Facebook-like. Vad gäller responsen i de enskilda inläggen i respektive 
medium är variationen stor beroende på vilken typ av inlägg som har skrivits, vilket i sig är 
intressant då det kan tänkas avslöja en del om följarna. Detta saknar dock relevans för den 
här studien. Med allt detta i åtanke valde vi slutligen Facebook eftersom organisationen där 
har fler följare än på Tumblr, och därför sannolikt når ut till fler. 

I anslutning till kampanjer har HPA även direktsända möten på Youtube där en del av 
ledningen presenterar ämnen eller kampanjen i sig. Dessa möten – livestreams – är ofta flera 
timmar långa, riktade till allmänheten och nås via en länk som postas i alla sociala medier 
samt på hemsidan. Alla som är medvetna om länken är således välkomna att deltaga. Till 
mötena hör ett chattfält där alla som är inloggade på ett Youtube- eller Googlekonto direkt 
kan ställa frågor eller kommentera i realtid. Direktsändningarna är förvisso effektiva ur 
mobiliserings- och relationsskapande synpunkt – i synnerhet i samband med kampanjer. 
Eftersom HPA:s öppna möten endast sker i vissa kampanjer och då endast i ett visst skede 
kan det tänkas att ett analyserande bara skulle uppvisa en enda sorts kommunikation och 
alltså bara en del av allt det som utgör HPA:s kommunikation, vilket är anledningen till att 
vi uteslutit dessa ur vårt urval. 

Vi har även valt att utesluta organisationens Twitterkonto ur analysen då vi efter ett 
snabbt granskande kunde fastslå att inläggen inte uppnår samma grad av respons som de på 
Facebook, Tumblr eller Youtube (mätt i Replies, Retweets och Favorites eller motsvarande 
enheter). Av detta kan vi endast dra slutsatsen att HPA:s målgrupp huvudsakligen går att 
hitta på andra håll än på Twitter.  

Utöver Facebook, Youtube, Tumblr och Twitter sänder HPA ut nyhetsbrev med 
information om aktuella kampanjer och liknande. Nyhetsutskicken hade varit intressanta 
undersökningsobjekt i aspekten att de endast skickas ut till medlemmar och till icke-
medlemmar som självmant prenumererar. Detta innebär att brevens mottagare kan antas 
vara en extra hängiven skara, i motsats till de öppna sociala kanalerna dit allmänheten kan 
söka sig för information eller – vad ju de sociala mediernas huvudsyfte är – 
kommunikation. Att vi valde att utesluta nyhetsbreven ur studien beror på att vi varken kan 
veta om någon läser nyhetsutskicken, vilka dessa är eller hur de upplever texterna som 
finns däri.  

4.3	  Urval:	  Identifierade	  teman	  på	  Facebook	  och	  Youtube	  	  
För analysen av de sociala medierna valde vi att göra två nedslag i tiden – 2010 och 2013. 
Det senare valde vi eftersom de vid den tiden inte bara hade börjat använda sig av såväl 
Youtube som Facebook, utan även ”kommit igång” med kommunikationen.16 Hade vi 
enbart begränsat vårt urval till en specifik tidsperiod på året hade vi riskerat att gå miste om 
vissa av de kvaliteter som endast finns under andra delar av året. Eftersom kampanjerna år 
2010 inte är samma eller ens samtidigt som de under 2013 hade vi dessutom riskerat att få 
med helt andra kvaliteter från det ena året än från de andra. Hade vi istället valt de inlägg 
och videor som genererat mest respons hade vi riskerat att till större delen få med de som 

                                                
 
 
16 HPA:s Youtubekonto skapades i mitten av 2008 och Facebookkontot under början på 2010. Väl medvetna 
om detta tycker vi oss ändå ha fått med en tillräcklig bredd av kvaliteter. 
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är mest ”lättgillade”, snarare än sådana som är av direkt relevans för studiens syfte. Att vi 
över huvud taget väljer att analysera kommunikation från tidigare år är för att vi vill se om 
det har skett en förändring i hur de mobiliserar och bygger relationer med sina anhängare 
eller publics.  

Efter en pilotstudie av det totala materialet fick vi insikt i vilka olika generella teman 
som förekommer i HPA:s inlägg och videor. (se Fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1 – Generella teman i inlägg och videor i HPA:s kommunikation. 

Efter många om och men kom vi fram till att ett strategiskt urval där vi såg till att få med 
data från alla identifierade typer skulle passa studien bäst. Detta eftersom vi sedan tidigare 
visste att HPA arbetar relationsskapande och mobiliserande, men inte exakt på vilket eller 
vilka sätt. Med andra ord visste vi vad vi ville undersöka och därför även var vi skulle söka 
efter svar (Eneroth, 2005:188). På så vis har vi kunnat samla data som till ytan är helt olika, 
men som alla utgör en del av det som är HPA:s kommunikation.  

4.4	  Kvalitativ	  innehållsanalys	  	  
Först samlade vi ihop de valda analysenheterna,17 vilket innebar att vi transkriberade valda 
Youtube-videor och skrev ut dem tillsammans med inläggen från Facebook för att 
underlätta ett granskande. För textanalysen formulerade vi sedan variabler som behandlar 
såväl textens manifesta som latenta budskap (se bilaga 8.1 för analysverktyg). Detta innebär 
att vissa variabler berörde mer ytliga områden som hur den förhåller sig till sin genre och 
vilka olika delar som kan identifieras – bilder, logotyper, citat etc. – medan andra gick 
djupare och analyserade saker som ordval, intertextualitet, dialogiska förutsättningar, 
krävda förkunskaper, insinueringar och förförståelser (Esaiasson et al. 2009:250; Ledin & 
Moberg, 2010:156). Huvuddelen i analysinstrumentet fokuserade dock enbart på de 
relationsskapande och mobiliserande aspekterna. De olika medierna analyserades efter 
samma variabler, dock med viss anpassning till mediernas individuella funktioner och 
kontext. Youtube är ju till exempel ett helt annat format än ett Facebookinlägg och har en 
annan typ av respons och möjligtvis även en annan målgrupp. Svaren – variabelvärdena – 
                                                
 
 
17 Antal analysenheter – 2010: 22 (varav 14 från Facebook och 8 från Youtube) och 2013: 28 (varav 21 från 
Facebook och 7 från Youtube). 
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för de individuella analysenheterna noterades i ett dokument för att inte glömmas bort 
inför resultatsammanställning och slutsats.  

Innan analysen gjorde vi en test på ett mindre material som låg utanför vårt urval, och 
en bit in i analysen genomförde vi en reliabilitetstest, där vi kodade om ett litet antal av 
urvalet, för att sedan jämföra resultaten. I och med detta har vi kunnat se att resultaten var 
forskaroberoende, åtminstone inom den här studiens ramar (Esaiasson et al. 2009:71).  

Sammanfattningen av våra data har utgått från kartläggningsmetoden – en 
trestegsprocess som lämpar sig eftersom vi antar att de svar vi söker står att finna i 
företeelsens helhet, alltså den totala kommunikationen, och inte i de enskilda delarna av 
den (Eneroth, 2005:161). Vi menar att ett noggrant nedbrytande och systematiserande av 
textens alla beståndsdelar således har hjälpt oss att finna dem. Praktiskt gick 
sammanfattningen till så att vi ställde oss inför våra två datamassor (2010 och 2013) och 
försökte identifiera övergripande mönster, ungefär på samma sätt som vi gjorde innan vi 
gjorde vårt urval. För att hitta så många olika kategorier som möjligt gick vi igenom 
datamassan flera gånger. Kategorierna innehåller i sig olika variationer vilka vi kallar 
dimensioner. Dimensionerna utgör olika aspekter av kategorierna. Återigen gick vi igenom 
massorna, kategori för kategori, för att identifiera så många olika dimensioner som möjligt. 
Nästa steg blev att i varje dimension placera in de identifierade kvaliteterna, alltså 
variabelvärdena eller svaren på de frågorna i vårt analysverktyg, vilket gjordes på samma 
grundliga vis som tidigare. Till sist tillhörde alla delar av datamassan en kvalitet av en 
dimension i en kategori (Se Fig. 2) vilket ger såväl en sammanfattning av datamassan som 
en beskrivning av den företeelse vi syftar till att undersöka (Eneroth, 2005:157–161). Ett 
öppet förhållningssätt av den här typen har gjort att studien styrts av det innehåll vi hittat, 
snarare än av kategorier som vi bestämt på förhand (Esaiasson et al. 2009:245).  

 

 
Fig. 2 – Hierarkin mellan kategori, dimension och kvalitet. 

Efter att vi samlat in våra data tolkade vi resultatet i förhållande till textens genre, 
sammanhang och studiens syfte. Vid detta skede var det viktigt för oss att vara noga med 
att beskriva de data som våra uppfattningar grundades på, samt på vilka grunder vi har 
gjort våra tolkningar. Enligt Eneroth har detta även betydelse för studiens intersubjektivitet 
och interkodarreliabilitet (2005:73). Även om vi har tolkat de identifierade kategorierna, 
dimensionerna och kvaliteterna i förhållande till teorier om relationsskapande och 
mobiliserande kommunikation så kan det finnas en risk att vår upplevelse av det teoretiska 
perspektivet har påverkats av våra förkunskaper i ämnet och tidigare erfarenheter av 
fankultur och HPA. 

4.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Enligt Eneroth är validitet över huvud taget inte ett relevant problem för en begreppsligt-
induktiv modell. Istället menar han att slutresultatet står inför ett giltighetsproblem, alltså om 



 
 
Louise Åslund & Magdalena Nyberg 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 18 

de framlyfta iakttagelserna täcks av de olika kvaliteter som begreppet består av (2005:62). 
Även reliabilitetsproblemet är irrelevant, menar Eneroth, eftersom en kvalitativ studie inte 
innebär något kvantitativt mätande, utan snarare syftar till att upptäcka så många olika 
kvaliteter som möjligt. En kvalitativ studie frodas alltså av att inte vara fullt reliabel – 
problemet är snarare hur forskaren ska kunna hitta tillräckligt många olika kvaliteter i sitt 
urval (2005:62, 70). Esaiasson et al. menar dock att reliabilitetsproblemet visst är relevant, 
eftersom reliabiliteten indikerar att en studie ska vara replikerbar och generera i stort sätt 
identiska resultat oavsett forskare och omständigheter. Eneroth (2005:64) verkar dock 
antyda att även om mångtydighet och avsaknad av det som Esaiasson et al. kallar för inter- 
och intrakodarreliabilitet (Esaiasson et al. 2009:235) snarare berikar en studie, bör hela 
processen från teoretiskt perspektiv till slutresultat ändå vara definierad och redogjord för 
så till den grad att en utomstående läsare kan förstå hur forskarna har gjort och tänkt när de 
har dragit en viss slutsats. Med detta i åtanke har det i vår studie varit viktigt att förklara 
begrepp som skulle kunna uppfattas annorlunda av en annan läsare, exempelvis 
populärkulturella begrepp som kräver speciella förkunskaper. I reliabilitetstesten visade sig 
vårt analysredskap ha godkänd interkodarreliabilitet, men validiteten, alltså våra 
operationella definitioner, är svårare att testa eftersom de bygger på hur vi har tolkat och 
”översatt” teorierna till undersökningsbara variabler.  

Ett metodproblem för studien är att vi tidsmässigt fick utesluta december ur vårt urval 
för 2013 och har därmed inte analyserat deltagandet i kampanjen Project For Awesome18 det 
året. För att hantera denna brist har vi dock hållit ett fortsatt granskande öga på HPA:s 
kommunikation och noterat ett visst deltagande i kampanjen. 

Ytterligare ett möjligt metodproblem är att vi i vår reliabilitetstest kan ha uppnått 
liknande resultat eftersom vi båda är lika insatta i ämnet och den tillhörande kulturen, och 
därför kan ha förbisett sådan kommunikation som är beroende av vissa förkunskaper. Sett 
från ett annat håll kan det lika väl vara så att vi gått miste om specifika kvaliteter, ifall vi 
inte varit bekanta med en populärkulturell hänsyftning och därmed helt enkelt inte lagt 
märke till den. 
 
  

                                                
 
 
18 Project For Awesome (P4A): Ett årligt välgörenhetsprojekt startat av Vlogbrothers, dit deltagarna kan 
skicka in videor om sina egna initiativ för välgörenhet. 
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5	  ANALYS	  OCH	  RESULTAT	  
I detta kapitel presenteras resultatet av innehållsanalyserna, samt vad de tidigare nämnda 
teorierna säger om ämnet.  

5.1	  Relationsbyggande	  kommunikation	  
I vårt analysverktyg syftar främst frågorna 2.1: Hur framställer texten organisationens relation till 
sin målgrupp? och 2.2: Hur märks viljan att interagera?, men även 2.5: Gör organisationen det den 
påstår att den ska göra?, 2.6: Delar texten med sig av framtidsplaner? och 2.7: Involvering, investering 
och engagemang i samhällets välmående till att undersöka hur HPA vårdar relationen till sina 
anhängare. Efter att ha gått igenom analysenheterna ställdes sedan de sammanlagda svaren 
för varje enskild fråga bredvid varandra för att kunna jämföras. Detta gav en mer greppbar 
bild av vilka variabler vi hade fått fram samt möjliggjorde ett jämförande mellan år 2010 
och 2013. Enligt kartläggningsmetoden började vi stort och fann att materialet gick att dela 
in i de två övergripande kategorierna Populärkultur och Icke Populärkultur. Detta visade sig 
gälla resultatet för båda åren (se Fig. 3 och 4). 
 

 
 

Fig. 3 – Kategorier, dimensioner och kvaliteter för HPA:s relationsskapande  
kommunikation på Youtube och Facebook år 2013. 

 

Inom kategorin Icke Populärkultur 2013 fann vi sedan dimensionerna informerande roll i 
relationen, värnar om HPA-gemenskapen, skapar tillit och förtroende för ledningen, samt 
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värnar om samhällets välmående. Gemensamt för dessa är ett fokus på omtanke, kunskap 
och förtroende.  

För kategorin Populärkultur 2013 identifierade vi dimensionerna lättsamhet, kretsar 
kring gemensamma intressen, förståelse för målgruppens intressen samt vänskap. Den röda 
tråden här är en omtänksam och vänlig relation som kretsar kring likasinnade intressen.  
 

 
Fig. 4 – Kategorier, dimensioner och kvaliteter för HPA:s relationsskapande  

kommunikation på Youtube och Facebook år 2010. 

I kategorin Icke Populärkultur 2010 fann vi dimensionerna vänskaplig relation, förtroende 
och öppenhet, värnar om samhällets välmående, samt värnar om HPA-gemenskapen. Här 
ligger fokus på omtanke och att skapa en stark vi-känsla. 

Kategorin Populärkultur 2010 innehöll dimensionerna lättsamhet, kretsar kring 
gemensamma intressen, sammanhållning, applicera populärkultur, samt content world. Här 
appliceras populärkulturen (till exempel när de jämför HPA-gemenskapen med 
Dumbledore’s Army) i relationsbyggande syfte snarare än mobiliserande. Likt 2013 låg 
fokus på vänskap och de gemensamma intressen som är HPA:s grund.  

5.1.1	  Gemensamma	  intressen	  
HPA framställer under båda åren relationen mellan organisationen och deras anhängare 
som en vänskapsrelation. Detta syns främst genom det gemensamma intresset för 
populärkultur, som inte bara används för att förklara problem och mobilisera, utan även tas 
upp för att starta en naturlig diskussion fans emellan. Ett exempel på detta är när de på 
Facebook delade en bild från sidan ”The Doctor Who Hub” föreställande två skådespelare 
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från BBC-serien Doctor Who, angående nyheten om att båda skådespelarna skulle 
återförenas i ett kommande avsnitt. HPA gav en kort kommenterar om sin häpnad och 
hoppfullhet: ”WHOA. That is all.” och lät sina anhängare dela med sig av sina 
förhoppningar inför det kommande avsnittet (se Fig. 719). Den vänskapliga relationen blir 
intressant i förhållande till de teoretiker (Swank och Fahs, 2011:120) som menar att vänner 
och bekantas uppfattningar kring aktivism spelar stor roll för individens deltagande. HPA 
består av ett gäng likasinnade, nätverkande människor och om ett deltagande i 
innehållsvärlden innebär ökad chans till politiskt deltagande (Kligler-Vilenchik, 2013:15–16) 
kan det tänkas att dessa deltagare även har samma inställning till aktivism, eftersom det är 
vad organisationens arbete går ut på.  

Förutom det gemensamma intresset för Harry Potter och annan populärkultur så 
bygger självklart relationen på det delade målet att vara en god världsmedborgare som 
engagerar sig i samhället. Eftersom fankultur och samhällsengagemang är två av HPA:s 
stora huvudteman är det en naturlig fallenhet att HPA investerar, engagerar och involverar 
sig i samhällets välmående – både samhället i stort och det samhälle som uppstår bland 
fansen. Organisationen delar med sig av sina framtidsplaner och håller sig transparenta med 
vad de gör – kampanjer följs upp i efterhand och tidigare kampanjer visas upp för att 
motivera anhängarna till att exempelvis rösta på HPA i en tävling (se Vote for The Harry 
Potter Alliance to win $250,000, 2010, http://dft.ba/-vote-HPA). Staben framstår som 
engagerad och kunnig (se till exempel Letter to my fellow heterosexuals, 2013, http://dft.ba/-
letter-heterosexuals och Karen Loves Glee, 2010, http://dft.ba/-Karen-Glee), och Slack har 
så stort förtroende att han kan vara sig själv och hålla en avslappnad och lättsam ton i sina 
uttalanden, framförallt under 2010 då han själv gjorde vloggar20 (se till exempel Vlogging 
about Water, http://dft.ba/-Vlogging-Water och Haiti, http://dft.ba/-Slack-Haiti). Detta 
kan kopplas till Ledingham och Brunings fem dimensioner för hållbara relationer: tillit, 
öppenhet, samt involvering, investering och engagemang i samhällets välmående (1998:27). 
Enligt Ledingham och Bruning genererar goda omdömen i dessa dimensioner hos 
medborgarna en generellt positiv uppfattning kring organisationen (1998:63). I HPA:s fall 
kan dessa ”medborgare” dels vara medlemmar och anhängare, men kanske även övriga 
intressenter. Den positiva uppfattningen kring organisationen yttrar sig då i ett frivilligt 
fortsatt deltagande och engagemang även från deras sida – annars skulle ju inte 
organisationen finnas kvar.  

Vi ser även att HPA arbetar för att hålla relationen sammanhållen, tät och levande, 
genom att bland annat ställa nyfikna frågor till anhängarna och anordna festliga 
tillställningar som dessutom sänds live på nätet för de som inte har möjlighet att dyka upp. 
På många av dessa tillställningar uppmärksammas fankultur, ofta i form av Wizard Rock 
och andra förlängningar av gemenskapen kring Harry Potter-fankulturen (se till exempel 
Fig. 8). Även detta går hand i hand med Ledingham och Bruning eftersom det signalerar 
involvering och engagemang (1998:63).  

5.1.2	  Ärlighet,	  öppenhet	  och	  transparens	  
En intressant aspekt i en Youtubevideo från 2013 (When our Heroes fail, http://dft.ba/-
heroes-fail, som handlar om HPA:s Not in Harry’s Name-kampanj, Warner Bros. och den 
amerikanska TV-serien Glee) är att Lauren Bird – HPA:s talesperson och digitala strateg – 
                                                
 
 
19 Fig. 7–22, som rör de Facebookinlägg vi nämner, går att finna i bilaga 8.2. 
20 Vlog: Förkortning av videoblogg – ett blogginlägg i videoform.  
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tar upp kritik angående HPA:s kampanj, och berättar att hon också tycker att kritiken är 
befogad. Bird tar upp kampanjens problematik på ett väldigt pedagogiskt och personligt 
sätt, vilket är ett exempel på att HPA är transparenta och öppna – något som enligt 
Ledingham och Bruning kan generera tillit och ett stärkt förhållande till anhängarna 
(1998:63). 

I slutet av videon motiverar hon varför kampanjen ändå är viktig, vilket är ett 
förtroendeingivande och konstruktivt sätt för HPA att vara ärlig och öppen angående 
kritik, och säger bland annat:  

There are some people in my life that no matter how many times i explain the HPA to them […] 
they still think that we’re a kiddy fanclub. And any of those people in my life who pay attention to 
what the HPA is doing always bring up Not in Harry’s name as an example of something we’re 
doing that’s a bit silly, because ’If you’re going to do a campaign about chocolate, why are you 
petitioning an entertainment company? If you’re really wanna stop child slavery, why are you going 
after one of the most specific, smallest types of chocolate instead of, I don’t know, Nestlé, 
Hershey, Cadbury?’ 

Därefter försvarar hon HPA med att de bland annat förväntar sig en dominoeffekt om 
Warner Bros. föregår med gott exempel, dessutom fastslår hon att kampanjen är ett 
relevant angreppssätt av den enkla anledningen att det handlar om Harry Potter:  

We are Harry Potter fans! That means that this chocolate matters more to us than whether 
Snickers bars are ethically made, but that also means that we’re going up against our heroes, the 
people behind this story, the actors, the filmmakers, possibly even J.K. Rowling herself, and who 
wants to turn against their heroes? The idea of supporting something possibly contrary to the 
opinions to the people we look up to, the people we even dream of one day meeting, is scary. […] 
It’s very easy to get involved with what we call fan activism when it’s simply using the themes and 
the enthusiasm of a story to propel charity work, to raise money, to do good in the world, but it 
becomes a whole other challenge when you have to hold the story itself responsible for its wrongs. 

Hon förklarar själva kärnan i fanaktivism och varför det spelar roll att fans tar ställning till 
olika problem. Hon motiverar även HPA:s agerande för både sig själv och alla andra som 
tvivlar och ställer sig kritiska till den verksamhet HPA bedriver:  

We, their fans, are their largest or at least most passionate chunk of consumers, and yeah, if we all 
left, they’d feel it, but they’re huge corporations, they wouldn’t feel it enough to stop. They would 
be able to keep going on without changing their ehtics, but more importantly than it not being an 
effective strategy, we don’t want to leave. I don’t want to boycott Harry Potter chocolate or stop 
watching Glee, but if we instead all stand up together as their fans, as their main consumer and 
audience base and say that we expect better of them, that might wield some real power.  

Säcken knyts ihop med ett citat ur Harry Potter-böckerna:  

It takes courage to stand up to someone you look up to, and it’s hard, but as Dumbledore said: 
’There comes a time when you have to make a choice between what is right, and what is easy’. 
What will you choose? 

HPA verkar ha insett att även om målgruppen först och främst är Harry Potter-fans, så är 
anhängarna även fans av andra populärkulturella fenomen. Utifrån teorin om organization-
public relationships så kan vi i detta se att HPA gör som Ledingham förespråkar – låter 
relationen kretsa kring delade intressen och mål (Ledingham 2003:190). Det märks i och 
med att organisationen ställer frågor om vad anhängarna är mest intresserade av för 
tillfället (se Fig. 9 och 10). Till följd av detta kan det tänkas att HPA hittar nya aspekter 
som de kan bygga sin kommunikation på. Detta förutsätter dock att HPA redan från 
början är medvetna om att deras Harry Potter-passionerade anhängare även är mer eller 
mindre intresserade av fler populärkulturella fenomen. HPA ser till att värna om 
gemenskapen bland fans överlag, och förespråkar med detta en populärkulturell mångfald 
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inom organisationen. Anhängarna uppskattar att bli sedda, och HPA kartlägger vad fansen 
är mest passionerade över just nu, vilket på sikt kan tänkas leda till ömsesidig förståelse och 
nytta (Ledingham & Bruning, 1998:63). Engagemanget för anhängarnas övriga 
populärkulturella intressen visar sig inte bara i ”förstadiet” som i tidigare nämnda figurer, 
utan även i att HPA i sina senare kampanjer blandar in ett bredare spektrum av fans (se till 
exempel Fig. 20, men även Haiti, 2010, http://dft.ba/-Slack-Haiti och Karen Loves Glee, 
2010, http://dft.ba/-Karen-Glee). 

5.1.3	  Populärkulturella	  internskämt	  
Språket i kommunikationen är överlag lättsamt. HPA spinner vidare på relationen med 
enkla skämt, men även med humor som baseras på populärkulturella referenser och känns 
exklusiva för fansen, eftersom alla inte kan relatera lika starkt till vitsernas finess som dem. 
Många som inte har läst Harry Potter skulle till exempel ändå kunna förstå att de menar 
någonting ondskefullt när de talar om Voldemort, men kanske inte direkt inser kopplingen 
till den något konservativa familjen Dursley (som tar avstånd till och förnekar allt som inte 
tillhör normen) när de använder citat som ”perfectly normal, thank you very much”.21 En 
av Kligler-Vilenchiks tre översättningsmekanismer för deltagarkultur och deltagarpolitik är 
att anspela på den delade passionen kring en populärkulturell värld och gemenskapen som 
hör till (2013:2). Detta är något som HPA gör, främst för Harry Potter-fansen och den 
innehållsvärld som omger dem, men även angående andra populärkulturella grupper och 
världar. Den andra mekanismen, kreativ produktion av eget populärkulturellt innehåll 
förekommer och uppmärksammas förvisso, men uppmanas i vårt urval från år 2013 inte 
alls.22 Den tredje och sista mekanismen, informell diskussion kring samtida händelser och 
politik, syns däremot. På Facebook tar HPA ofta upp dagsaktuella ämnen och nyheter, till 
exempel att det är mors dag eller att någon stat har godkänt samkönade äktenskap, vilket 
ger anhängarna ett möjligt torg för diskussion (se till exempel Fig. 11).  

5.1.4	  Excellens,	  lojalitet	  och	  professionella	  förväntningar	  
En excellent organisation är enligt litteraturen participativ snarare än auktoritär, har 
symmetrisk internkommunikation, är organisk snarare än mekanisk, har program för att 
jämna ut orättvisor exempelvis mellan män och kvinnor och minoriteter samt har hög 
nöjdhet bland de anställda (Grunig et al. 2009:53). När HPA uppmuntrar olika former och 
nivåer av deltagade uppvisar organisationen participativa kvaliteter. Organisationen är dock 
samtidigt auktoritär, eftersom ledningen (Andrew Slack med flera) redan har bestämt vilka 
värden organisationen ska stå för, vilket märks i de två fall där de tar upp 
meningsskiljaktigheter: When our heroes fail (2013, http://dft.ba/-heroes-fail) och A letter to 
my fellow heterosexuals (2013, http://dft.ba/-letter-heterosexuals). Dessa kvaliteter märks 
dock bara år 2013. Hierarkin i HPA märks endast då de talar om ledningen, och inte ens då 
varje gång någon av dessa personer nämns. Det händer till exempel att Andrew Slack 
presenteras i sin yrkesroll som verkställande direktör vilket gör att organisationen känns 
professionell de gånger som de presenterar den för utomstående individer (se exempelvis 
The HPA Takes on Colbert, 2010, http://dft.ba/-HPA-colbert). I övrigt gör HPA ingen 
                                                
 
 
21 En formulering som HPA har lånat ur den första Harry Potter-boken, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone 
(Rowling, 1997). 
22 Som nämnt i metodkapitlet har vi dock noterat att HPA är mycket aktiva i P4A, vilken beklagligt nog ägde 
rum utanför vår tidsmässiga avgränsning. 
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skillnad på medlemmars eller andras deltagande. Internkommunikationen kan vi dock med 
vårt material inte säga något om eftersom de sociala medierna riktar sig till alla anhängare 
och inte bara till medlemmar. Vi kan heller inte utläsa ifall HPA har program för att 
utjämna orättvisor, men att jämställdhet är ett av HPA:s stora fokusområden (se 
exempelvis Fig. 15 och Karen Loves Glee: 2010, http://dft.ba/-Karen-Glee) menar vi kan 
likställas vid detta. De anställdas nöjdhet är även den svår att analysera, men i bilder och 
filmklipp från tidigare evenemang framställer HPA de inblandade som glada och nöjda (se 
till exempel Fig. 12 och 13). 

HPA är en lojal organisation som visar omtanke för sina anhängare, och värnar om 
HPA-gemenskapens välmående, bland annat genom att visa uppskattning för anhängarna 
och påpeka att deras stöd är, samt alltid har varit en viktig del i organisationens arbete – se 
exempelvis videon Donate to EqualityFTW (2013, http://dft.ba/-donate-EFTW) där HPA 
uppmärksammar och tackar för anhängarnas engagemang. I detta reflekteras Broom, Casey 
och Ritchers syn på relationer, det vill säga att relationen mellan organisationen och dess 
publics är framgångsrik om båda parterna är ömsesidigt beroende av varandra (2009:17–
18). HPA erbjuder alltid möjlighet för anhängarna att göra sina röster hörda genom 
kommentarsfälten i de sociala medierna och även genom att HPA ber anhängarna om 
deras åsikter och reflektioner. Detta kan även betraktas som ett exempel på Grunigs 
excellensteori, som bygger på att organisationen är öppen för och lyssnar på sina 
anhängares åsikter och viljor. Han talar även om att symmetrisk kommunikation gynnar 
relationsbyggandet och bidrar till ökat deltagande (Grunig et al. 2009:55).  

Dimmick et al. genomförde en studie på relationen mellan läkare och patient, där det 
finns såväl sociala som yrkesmässiga normer och förväntningar på hur en läkare ska agera. 
Det finns även normer och förväntningar på hens professionalitet (Dimmick et al. 
2009:131–133). Översatt till fallet HPA innebär detta att det dels finns normer och 
förväntningar på hur en välgörenhetsorganisation ska agera, men även för de anställda 
inom HPA. Förutom de professionella kraven på en organisation av typen 501c3 – 
exempelvis att den är ideell, ägnar sig åt välgörenhet och avstår från att ställa sig bakom en 
politisk kandidat (Internal Revenue Service, 2013) – ställs HPA även inför normer och 
förväntningar från alla de fandoms som organisationen omger sig med. Detta skulle till 
exempel kunna innebära de rådande normerna för en vlog, vilka inom den här genren kan 
tänkas ha popularierats av Vlogbrothers. Det kan även innebära fandomens förväntningar 
på att det inte förekommer faktafel i appliceringen av fiktion. Professionella förväntningar 
finns även på till exempel Andrew Slack och hans yrkesroll som grundare och verkställande 
direktör, vilket han till viss del bryter mot år 2010 då hans videor är tämligen improviserade 
och långdragna. Han följde alltså varken normerna för yrkesrollen eller normerna för vlog-
mediet. Dock verkar detta inte ha skadat relationen i HPA – folk uppskattar Slack och 
förstår hans budskap ändå, till vilket en möjlig förklaring är det lättsamma klimat som 
organisationen rör sig i.  

Om alla dessa förväntningar uppfylls kan relationen enligt Dimmick et al. resultera i ett 
ömsesidigt beroende och ömsesidiga förändringar i målsättningar och beteende, vilket i sin 
tur kan leda vidare till ytterligare lojalitet, tillit, öppenhet, legitimitet, nöjdhet och förståelse 
för båda parter (2009:131–133). Det ömsesidiga beroendet har vi redan talat om, men 
lojalitet och förändringar i målsättningar och beteende är desto svårare att undersöka.  

5.1.5	  Skillnader	  i	  relationsbyggande	  kommunikation	  åren	  2010	  och	  2013	  
En skillnad mellan år 2010 och 2013 i HPA:s relationsbyggande kommunikation är att 
organisationen på senare år har fått en mer informerande roll. I både Youtubevideor och 
Facebookinlägg – främst Youtubevideor eftersom dessa ger mer utrymme till innehåll och 
resonemang – strävar de efter att utbilda, förtydliga och förklara olika ämnen, vilket inte 
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alltid behöver ske i koppling till populärkultur. Detta skedde förvisso även år 2010 
(exempelvis Vlogging about Water, http://dft.ba/-Vlogging-Water), men sättet som HPA 
kommunicerar skiljer sig desto mer. Informationsvideona från 2013 känns planerade (i 
motsats till improviserade), vilket förvisso till stor del beror på att Andrew Slack, 
improvisationsmästaren, år 2013 har lämnat rollen som vloggare och endast visar sig på 
Youtube i de direktsända mötena. HPA:s videor känns även aktuella på ett helt annat sätt 
år 2010. I videon Anti Street Harassment Week (2013) talar HPA om en pågående kampanj 
och de organisationer som står bakom den. Det nämns inte en enda populärkulturell 
referens, utan det talas enbart om förekomsten av sexuella trakasserier, vad det kan ge för 
följder, och hur vi kan motarbeta dessa samhällsproblem. Istället för igenkänning genom 
populärkultur skapar HPA igenkänning genom exempel på vanliga situationer där 
gatutrakasserier kan uppstå: 	  

Walking home with an escape or attack plan running through your head just because someone else 
is walking on the other side of the sidewalk? Walking trough the mall parking lot after sundown 
ready to use your car keys as a weapon? And what’s worse – accepting so much that that’s how the 
worlds is that you don’t even realize you do all of that until someone else brings it up 
(http://dft.ba/-StreetHarassment, 2013). 

Dock använder HPA år 2013 fortfarande populärkultur för att förklara och förtydliga mer 
komplexa problem, vilket framställer dem som kloka och ger dem trovärdighet i relationen 
till anhängarna. I The Hunger Games Are Real (http://dft.ba/-HungerGames-real, 2013), en 
lanseringsvideo för kampanjen Odds in our favor, förklarar HPA de problem som Katniss23 
möter och drar paralleller till verkligheten – att det inte är speciellt olikt hur världen ser ut 
idag. Videon börjar med ett citat som sägs av Katniss mentor Haymitch:  

From now on, your job is to be a distraction, so people forget what the real problems are.  

Därefter visas ett klipp från en intervju med skådespelarna från Hunger Games, där 
reportern själv (kanske omedvetet) bevisar att citatet inte bara gäller för själva Hunger 
Games i historien24 utan även för filmfranchisen Hunger Games, när hon säger:  

You look absolutely fantastic in Hunger Games, and since there is a big rivalry between Hunger 
Games and Twilight,25 who’s got the hotter guys? 

Här jämförs reportern med de ytliga och glamorösa invånarna i Panems26 välfärdsstat där 
mediebevakningen fokuserar på kändisskap, mode, utseende, och skvaller om deltagarnas 
privata kärleksliv. Storyn i Hunger Games kan till viss del liknas vid den i Twilight eftersom 
båda handlar om en tjej som ”måste välja” mellan två killar. HPA (och många andra) menar 
dock att detta kränker och reducerar den verkliga story som Hunger Games skildrar – den 
om tyranni och orättvisor i samhället. När HPA tar denna ställning till hur de vill att 
Hunger Games ska tolkas gör de även ett ställningstagande som har betydelse för fansens 
upplevelse av franchisen. Här involverar sig HPA i två sorters community – fankulturens 

                                                
 
 
23 Katniss: Protagonisten i böckerna om The Hunger Games. 
24 Hunger Games: Gladiatorspel som årligen sänds i ett påkostat TV-evenemang med glamoröst för- och 
eftersnack.  
25 Twilight: Triangeldrama där Bella måste välja mellan vampyren Edward och varulven Jacob, vilket har 
splittrat fandomen i två läger – Team Edward och Team Jacob – efter vem de tycker är snyggast eller bäst. 
26 Panem: Namnet på nationen som Hunger Games utspelar sig i. 
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gemenskap och samhället i stort, vilket enligt Ledingham och Brunings teori om förtroende 
och lojalitet kan generera en varaktig relation (1998:63). 

För att sammanfatta detta så drar vi slutsatsen att hela denna kampanj är ett exempel på 
hur HPA använder sig av översättningsmekanismer, framför allt att anspela på en 
populärkulturell värld och den passion som finns kopplad till den (Kligler-Vilenchik, 
2013:15). Kampanjen lanserades i samband med att den andra filmen i serien hade 
biopremiär, då fansen redan var upprymda och entusiastiska, vilket kan ha bidragit till 
nyfikenhet för videon27 och stärkt gemenskap bland anhängarna. Hela videons utformning 
kan i sig vara en referens till den sista boken i serien där Katniss avbryter en av The Capitols 
TV-sändningar för att skicka ut sitt eget budskap och uppmana till revolution (Collins, 
2011:155). Här använder HPA de populärkulturella referenserna på två sätt – för att stärka 
relationen med de fans som älskar Hunger Games och genom att applicera fiktionen för att 
mobilisera målgruppen.  

5.2	  Mobiliseringen	  
I analysverktyget undersöker frågorna 2.11: Hur uppmärksammas populärkulturella 
teman/världar?, 2.12: Hur möjliggörs egen kreativ produktion?, 2.13: Hur presenteras möjligheten till 
social interaktion? och 2.14: Hur ramas textens mobiliserande avsikt in? hur HPA mobiliserar sina 
anhängare. Precis som frågorna gällande relationsskapande kommunikation så ställdes de 
sammanlagda svaren för varje enskild fråga bredvid varandra för att kunna jämföras och 
delas in i kategorier. Även i detta material fann vi de två övergripande kategorierna 
Populärkultur och Icke Populärkultur, för såväl 2010 som 2013 (se Fig. 5 och 6). 
Kategorierna motsvarar de två teman som HPA:s aktioner kretsar kring. Inom kategorin 
Icke Populärkultur 2013 fann vi dimensionerna solidaritet, lyfter en sakfråga, skuldbelägger, 
motiverar handling samt uppmuntrar deltagande. Gemensamt för dessa är en känsla av 
samhörighet kring gemensamma intressen, saklighet och rationalism. Här är det rationella 
argument samt solidaritet för samhället och gemenskapen som är drivkraften.  

För kategorin Populärkultur 2013 identifierade vi dimensionerna applicera populärkultur, 
motivera med populärkulturella referenser, uppmaningar, deltagande samt skuldbelägger 
och skapar motstånd. Den röda tråden genom denna kategori är kopplingen till 
populärkultur, och de olika sätt som den och dess tillhörande innehållsvärldar används för 
att väcka associationer som mobiliserar. Samtliga dimensioner inom såväl Populärkultur 
som Icke Populärkultur fanns även representerade i 2010 års urval.  

 

5.2.1	  Att	  konkretisera	  för	  att	  förenkla	  
Vi identifierade fiktion, innehållsvärldar och populärkulturella kopplingar kort och gott 
som Populärkultur, eftersom vi anser att termen täcker in både fiktion och innehållsvärldar. 
I det sammanlagda resultatet för 2010 och 2013 ser vi att HPA använder fiktion, 
populärkultur och innehållsvärldar i mobiliseringssyfte på ett flertal olika sätt – bland annat 
applicerar de teman ur fiktion för att förenkla och förklara verklighetens problem. 
Appliceringen sker genom att de lyfter samhällsproblem som finns i fiktionen och visar var 
dessa problem går att finna i verkligheten – exempelvis olika former av diskriminering i 
Harry Potter, de ekonomiska och samhälleliga orättvisorna i Hunger Games eller 

                                                
 
 
27 Den är även HPA:s mest visade Youtubevideo, med över 448 000 visningar (2014-01-08). 
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prostitutionen i musikalen Les Misérables. Från 2010 ser vi att de dessutom använder en 
far-och-son-dialog ur ett Glee-avsnitt för att uppmärksamma könsnormer (Karen Loves Glee, 
2010, http://dft.ba/-Karen-Glee), samt en fiktiv stödorganisation ur Harry Potter – 
S.P.E.W. (ursprungligen Society for the Promotion of Elfish Welfare) – som HPA gav ny mening 
åt: Society to Protect Everyone’s Websites (se Fig. 14).  
 
 

 
Fig. 5 – Kategorier, dimensioner och kvaliteter för HPA:s mobiliserande  

kommunikation på Youtube och Facebook år 2013. 
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Fig. 6 – Kategorier, dimensioner och kvaliteter för HPA:s mobiliserande  
kommunikation på Youtube och Facebook år 2010. 

HPA använder alltså fiktion, likt Josh Boyd gjorde i sin studie där fiktion fick 
komplettera kurslitteraturen på en masterutbildning i PR (2004), för att konkretisera ämnen 
som kan kännas svåra att relatera till. Detta förekommer inte bara i större teman, utan 
samma förenkling sker även på mindre nivåer som ordval – genom att gång på gång 
likställa HPA med Dumbledore’s Army insinuerar organisationen att det finns en ondska 
att bekämpa. De gör även lättare appliceringar av karaktärer, till exempel på Internationella 
kvinnodagen 2013 då de uppmärksammade problemet att kvinnor ofta är rädda för att visa 
sig smarta. Detta presenterades med att karaktären Hermione, Harry Potters klyftiga 
kompis, aldrig är rädd för att visa sitt intellekt (se Fig. 15). Ett annat exempel på samma 
tema är namnen på de flygplan som HPA i samarbete med Nerdfighteria sände till ett 
katastrofdrabbat Haiti: Harry, Ron, Hermione, Dumbledore och DFTBA.28 

En annan aspekt av HPA:s användande av populärkultur är hur de belyser 
samhällsproblem genom att visa engagemang för fankulturella fenomen. Ett exempel på 
detta är hur de uppmärksammar frågan om samkönade äktenskap (inramat som allas lika 
rätt till bröllop) i ett event där deltagarna kunde rösta på vilka fiktiva karaktärer de ville se 

                                                
 
 
28 DFTBA: ”Don’t Forget To Be Awesome” är mottot i Nerdfighteria. 
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gifta sig på konventet LeakyCon.29 I videon How to get Signed Rowling Books (2013, 
http://dft.ba/-signed-rowling) anspelar HPA även på den extrema iver som ett fan kan 
känna över sitt specialintresse, vilket åter binder staben och anhängarna samman kring 
intresset för populärkultur. 

Genom att själva få påverka vilka par och relationer som ens fiktiva värld ska innehålla 
får anhängarna dessutom en roll i världens historia, och bidrar till dess fortlevnad. Detta är 
ett exempel på vad Neta Kligler-Vilenchik kallar för innehållsvärld – en fiktiv värld där 
anhängarna själva bidrar med innehåll (2013:2). För Harry Potter-fans är detta angeläget, 
eftersom innehållsvärlden egentligen är det enda som finns kvar efter att alla utlovade 
böcker och filmer har släppts.  

5.2.2	  Anhängarnas	  nödvändiga	  resurser	  
De resurser som Brady et al. menar leder till samhällsengagemang och involvering – tid, 
pengar och medborgerlig kompetens (1995:271) – hanterar HPA genom att förena nytta 
(samhällsengagemang) med nöje (en gemenskap som kretsar kring gemensamma 
populärkulturella intressen). Anhängarna söker sig dessutom självmant till organisationen 
vilket gör samhällsengagemang till något som anhängarna frivilligt lägger tid på. Vid 
kampanjer erbjuder HPA anhängarna olika sätt att deltaga – genom donationer efter egen 
förmåga, donationer i utbyte mot så kallade ”perks”30 eller genom att anordna egna lokala 
insamlingar. Detta hanterar den ekonomiska aspekten av resursmodellen.  

Den medborgerliga kompetensen – resultatet av eller ändamålet för politisk 
socialisation – skulle kunna utvecklas i och med att HPA fungerar som en blandning av, 
eller snarare ett komplement till de fyra socialisationsagenterna som nämns i Ljungbergs 
avhandling – skola, föreningsliv, familj och medier (Ljungberg, 2009:7–8). Detta gäller 
dock, med tanke på Kligler-Vilenchiks upptäckter (2013:68–71), främst de anhängare som 
har möjlighet att deltaga i HPA:s lokalgrupper (chapters). Organisationens anhängare har 
troligtvis en ”klassisk” socialisationsprocess vid sidan av HPA, där de utvecklar den 
grundläggande samhällskunskap och världsbild som behövs för att kunna uppväcka ett 
politiskt intresse (Ljungberg, 2009:2). Kunskaperna kompletteras av HPA när de använder 
fiktion för att förenkla och förklara samhällsproblem, vilket enligt Brady et al. leder till det 
politiska intresse som i kombination med tillgång till de rätta resurserna kan leda till 
politiskt engagemang (1995:277). 

5.2.3	  Organisationens	  resursbehov	  
Hur vi än vänder och vrider kan vi inte undgå det faktum att anhängarna först och främst 
levererar de immateriella (och delvis även materiella) resurser som är nödvändiga för 
organisationens fortsatta existens (Sommerfeldt 2011:429, Ledingham & Bruning 1998:63). 
Organisationen behöver mänskligt stöd, vilket till stor del uppstår ur den relation som 
HPA och anhängarna har kring det gemensamma intresset för populärkultur. HPA 
behöver även anhängarnas verkliga engagemang – deras donationer och handfasta aktioner 

                                                
 
 
29 Att para ihop karaktärer, inte sällan kvinnor med kvinnor och män med män, är något som idag är vanligt 
inom fankultur, i synnerhet bland de som läser och skriver fanfiction (Penley, 1994:304–305). 
30 Perks: Kampanjexklusiva erbjudanden med populärkulturell anknytning som anhängarna kan tänkas vilja 
köpa. Dessa finns ofta i olika prisklasser, och det går även att donera valfri summa utan att ta del av ett 
erbjudande. 
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– vilka mobiliseras i samband med kampanjer och den information som ges i samband med 
dessa. 

I enighet med Ledingham och Bruning uppmuntrar HPA även till volontär- eller 
medlemsarbete på olika nivå, vilket bland annat framgår i förekomsten av jobbannonser. 
Även här använder de sig av Harry Potter-referenser för att öka intresset och applicerar 
Voldemort som allt negativt de försöker motverka (se Fig. 16). Rekryteringen märks även i 
de fall då HPA i återblickar, videor och bilder från konvent och liknande påminner om allt 
kul som ett medlemskap kan innebära (se till exempel Fig. 12 och 13). HPA framställer 
relationen till sina volontärer och medlemsorganisationer i positiv dager, exempelvis i 
videor där de uppmärksammar organisationens framgångar. I samband med den årliga 
kampanjen Equality FTW mobiliserar HPA materiella (ekonomiska) resurser genom att 
uppmana till donationer. Övriga materiella resurser som ett utrymme och medium att 
sprida sina åsikter i får HPA genom att vara närvarande såväl i sociala medier av olika slag 
som på olika typer av tillställningar. De immateriella resurserna – anhängarnas stöd och 
handlingar – mobiliseras när de ger information om övriga kampanjer, och de 
förbundsskapande mobiliseras på flera plan, bland annat då de samarbetar med eller länkar 
till andra Harry Potter-nätverk, andra fan-nätverk (exempelvis	  Nerdfighters) eller 
välgörenhetsorganisationer som Read Indeed (se Fig. 17).  

5.2.4	  Översättningsmekanismer	  
Förutom alla olika direkta appliceringar av populärkultur anspelar HPA även på den 
innehållsvärld som är uppbyggd kring Harry Potter. Detta sker till exempel i anslutning till 
konvent eller firanden, då kändisar inom världen (exempelvis Wizard Rock-artister, 
medlemmar ur teatergruppen StarKid, skaparen av internetfenomenet Potter Puppet Pals eller 
någon som är involverad i Harry Potter-relaterade nyhetssidor eller podcasts) brukar 
uppträda (se till exempel Fig. 8). Detta, i kombination med de olika Harry Potter-relaterade 
nätverk som brukar finnas representerade på LeakyCon gör att sammanhållningen framstår 
som stark (Se Fig. 18). 

HPA möjliggör kreativ produktion genom att de ger anhängarna tillfälle att själva 
påverka vad den populärkulturella innehållsvärlden ska bestå av, exempelvis i det tidigare 
nämnda fallet med samkönade äktenskap. I ett Facebookinlägg från 2010 uppmuntrar HPA 
även anhängarna att deltaga i Project For Awesome (se Fig. 19). I övrigt är den enda 
kreativa produktionen som vi har identifierat i vårt totala urval för båda åren att HPA 
ibland uppmuntrar till videosvar, eller berättar om tidigare kampanjer där kreativt 
deltagande har utgjort en större del av aktionen (exempelvis Howlers – digitala klagobrev i 
videoformat). HPA deltog även år 2013 i P4A, men detta analyserades inte eftersom det 
skedde under den tid som hamnade utanför vårt urval. Vi noterade dock kampanjen och 
såg att kreativ produktion uppmuntras i de videor där de uppmanar anhängarna att deltaga 
i kampanjen (Project For Project For Awesome, http://dft.ba/-P4P4A och Wizard Cat Diaries: 
Project for Awesome 2013, http://dft.ba/-wizard-cat). Av detta kan vi utläsa att Facebook och 
Youtube troligen inte är HPA:s främsta kanaler vad gäller uppmuntran till kreativ 
produktion, men att uppmuntran rimligtvis har förekommit vid ett tidigare tillfälle eller i en 
annan kanal. Vi kan även konstatera att den huvudsakliga uppmaningen till kreativ 
produktion är koncentrerad till kortare tidsperioder, exempelvis specifika kampanjer. 

I och med att såväl Youtube som Facebook alltid erbjuder möjligheten att kommentera 
och dela finns alltid möjligheten att en tittare eller läsare kan ge sina direkta synpunkter på 
det den just har sett eller läst. En livestream på Youtube innehar även möjligheten att få ett 
direkt svar från HPA, vilket effektiviserar den ömsesidiga kommunikationen och 
diskussionen. Mer handgripliga möjliggöranden av diskussion är när HPA hänvisar till 
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exempelvis en diskussionspanel om ett relevant ämne, eller då de uppmanar till diskussion 
och eftertanke kring en fråga eller ett problem som de precis har lyft upp:  

Let’s think about how we think about gender. What makes guys guys and what makes women 
women? What makes us think what we think about them? [...] And finally. Let’s keep talking (Karen 
Loves Glee, 2010, http://dft.ba/-Karen-Glee).  

HPA präglas dessutom av en organisationskultur som uppmärksammar oliktänkande, vilket 
märks i den vlog från 2013 där Lauren Bird själv kritiserar vissa aspekter av HPA:s 
kampanj mot Warner Bros. Det märks även i hur Andrew Slack i ett Facebookinlägg från 
2013 diskuterar hur vissa anhängare går emot organisationens syn på samkönade 
äktenskap. Han förklarar HPA:s ställningstagande i en vänlig ton och menar att det är 
rådande samhällsstrukturer som är grunden till motståndarnas åsikter: 

One day conservative governors from Southern states will look at those against marriage equality 
with the same disdain that the Louisiana conservative governor looked at those who opposed 
interracial marriage in 2009. And while there are many Harry Potter fans against equal marriage 
who have asked us to look at ’both sides’ of the argument, as if an argument had only two sides 
and that was it, I’d prefer it if you and I together could look at our privilege for being heterosexual 
in this society (Letter to my Fellow Heterosexuals, 2013, http://dft.ba/-letter-heterosexuals). 

Att HPA lyfter och pratar om samhällsproblem i en vänlig ton kan tänkas skapa ett öppet 
klimat där anhängaren kan lyssna och själva ställa diskussionen mot sin egen världsbild, 
eller med andra ord – bygga vidare på sin egen medborgerliga kompetens (Ljungberg, 
2009:2).  

De tre ovan nämnda översättningsmekanismerna är enligt Kligler-Vilenchik vad som 
gör om ett populärkulturellt deltagande till ett politiskt deltagande, vilket yttrar sig i form av 
mobilisering, politisk diskussion, politiskt uttryck och ett utvecklande av den individuella 
politiska identiteten (2013:69–70). Mobiliseringen ser vi tydligt i de framgångsrika 
kampanjerna, men diskussionen, uttrycket och identiteten är svårare att analysera i sociala 
medier. Vi kan bara anta utifrån Kligler-Vilenchiks studie att anhängarnas politiska och 
medborgerliga åsikter och färdigheter utvecklas på ett bredare samhälleligt plan. 

Vidare menar Kligler-Vilenchik att mer involvering i en nätverkande grupp 
(deltagarkultur) innebär fler möjligheter att översätta intresset till politiskt deltagande. 
Hennes modell visar även hur individer som inte tillhör den nätverkande gruppen (till 
exempel genom medlemskap) ändå kan involveras i deltagarpolitik (Kligler-Vilenchik, 
2013:15–16). I vår studie syns detta i hur ett medlemskap inte är nödvändigt för ett 
engagemang. Det är heller inte nödvändigt att vara med i en lokalgrupp eller någon annan 
organisation, utan deltagandet kan helt och hållet ske över internet om så önskas. Det enda 
som krävs är att engagemanget kommer ur stoltheten över de två delade intressena fiktion 
och ett gott medborgarskap. 

5.2.5	  Att	  få	  sin	  röst	  hörd	  
Ljungberg talar om hur ungdomar inte ges något riktigt inflytande från stat och kommuner 
(2009:19). Swank och Fahs talar om vikten av att få känna att ens deltagande spelar roll för 
organisationens framgång (Swank & Fahs, 2011:118), och Brady et al. (1995:271) talar om 
hur en anledning till att personer inte engagerar sig i politik är en misstro till demokratin. 
Att få känna inflytande är således viktigt för såväl deltagande som engagemang. HPA gör 
kampanjåterkopplingar där de redovisar resultaten, och ser dessutom till att tacka alla 
deltagare för stödet de har fått. De anordnar även fester, för 2013 huvudsakligen 
livestreamade sådana, men för 2010 även ”verkliga”, där de firar organisationens 
framgångar. Att dessa fester handlar om att fira anhängarnas deltagande i kampanjen märks 
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i hur de bjuder in till dem. Ett exempel från 2010 är den Youtube-video där Andrew Slack 
stolt presenterar att fyra av fem plan har landat i Haiti, att ett till är på väg och att detta ska 
firas:  

So far, we’ve had a plane named Harry Potter, a plane named Hermione Granger and a plane 
named Ron Weasley all arrive in Port au Prince in Haiti thanks to the work that we all did, we all 
came together, with many fandoms, especially The Harry Potter Alliance and the Nerdfighters. [...] 
And to celebrate that we are gonna be celebrating at 3:30 PM right here on this channel at 
thehpalliance.org/Haiti. The show will be hosted by John Green, and then eventually some other 
special guests, so please stay tuned, please keep watching, and please keep being super, keep being 
awesome, DFTBA, we are celebratin’ (http://dft.ba/-Liveshow-Today, 2010). 

Ett liknande exempel är från kampanjen Equality FTW 2013, där HPA tackar alla 
inblandade fans i ett Facebookinlägg med ett kollage, varma ord och ett löfte om 
organisationens fortsatta arbete (se Fig. 20). 

Detta är dock inte de enda sätten HPA uppmärksammar sina anhängare på – deras 
betydelse märks även i organisationens språkbruk. Exempel på detta är i kampanjen Odds in 
our favor (2013), där organisationen uppmanar anhängarna att ”join the resistance” – gå med 
i motståndsrörelsen, vilket indikerar att organisationen är uppbyggd av individer som alla 
drar åt samma håll. Att ständigt referera till anhängarna som ett ”we” skapar en 
grupptillhörighet som sedan används i ett flertal olika sammanhang, till exempel ”We are 
the weapon”, ”The weapon we have is love”, ”We are the districts”. Detsamma gäller det 
ständiga jämförandet med Dumbledore’s Army. Allt detta ger deltagandet ett mervärde. 
Det handlar inte längre om ett samhällsengagemang, utan om att faktiskt bekämpa världens 
ondska. 

I resursmodellen nämner Brady et al. hur ett aktivt rekryteringsnätverk är essentiellt för 
att ett politiskt deltagande ska kunna uppstå – för den som inte blev tillfrågad att deltaga är 
sannolikheten att ett deltagande ska uppstå mindre (1995:271). Förutom att HPA är 
närvarande och aktiva i de populäraste sociala medierna och samarbetar tillsammans med 
andra populärkulturella grupper på internet så tar de årligen del i fankonvent, där besökarna 
kanske främst är samlade av populärkulturella skäl. HPA har alltså tillfälle att rekrytera 
bland potentiella anhängare (det vill säga som delar de gemensamma intressena) såväl på 
internet som i verkligheten. Något som antyder att HPA inte är rädda för att haka på 
trender är det Facebookinlägg i vilket de berättar att de har startat ett konto på 
webbtjänsten Pinterest (se Fig. 21), där tanken är att alla som vill ska kunna bidra med bilder 
som de tycker representerar HPA:s anda.  

Jenkins talar om att det idag råder en deltagakultur där konsumenterna tillåts påverka 
och interagera med innehållet (2008:15). Utöver detta talar Berthon et al. om att de sociala 
medierna har tilldelat konsumenterna möjligheten att själva påverka vad till exempel ett 
varumärke ska stå för (2012:269). Att HPA är medvetna om och vana vid sin roll i 
deltagarkulturen märks i hur de ständigt vill påverka vilka värden de tycker att Harry Potter 
ska stå för. Detta märks inte bara i Facebookinlägget om konventet LeakyCon där de 
fiktiva karaktärerna skulle vigas (se Fig. 22), utan även i hela Not in Harry’s Name-kampanjen 
där HPA sätter sig emot rättighetsägarna Warner Bros. eftersom de anser att dessa ger 
Harry Potter en felaktig innebörd. 

5.2.6	  Mobiliserande	  inramning	  
Swank och Fahs talar om fyra inramningar för mobilisering – att lyfta orättvisor eller 
oacceptabla sociala normer, att förklara dessa samt skuldbelägga någon för dem, att 
uppmana till aktion, samt att skapa en gruppkänsla och en motpart att kämpa emot (Swank 
& Fahs, 2011:117). Dessa märks i HPA:s kommunikation på flera olika sätt och spelar en 
viktig roll i hur de populärkulturella referenserna översätts till inte bara relationsskapande 
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utan även mobiliserande kommunikation. Orättvisorna presenteras till exempel olika 
beroende på om de är en del av en kampanj eller inte. I en kampanj kan de lyftas fram och 
förklaras såväl i kortare som i mer utförlig och diskuterande form, exempelvis i en vlog, i 
bilder och i textform. Sakfrågor eller problem som ligger utanför pågående kampanjers 
områden ges inte samma vida utrymme, utan uppmärksammas som hastigast i en kanal, 
även om de är relevanta för organisationens huvudsakliga intresseområden, exempelvis 
Anti-Street Harassment Week (2013, http://dft.ba/-StreetHarassment). 

För såväl 2010 som 2013 ser vi ett mönster i hur HPA gör när de vill mobilisera 
målgruppen för ett samhälleligt syfte. De presenterar ett problem, till exempel oetiska 
arbetsförhållanden, ekonomisk obalans eller homofobi. Det händer att de stärker sina 
åsikter med statistiska fakta, och beroende på hur abstrakt ämnet i fråga är drar de ibland 
även paralleller till fiktiva världar där samma eller liknande problem identifieras. I vissa fall, 
exempelvis Vlogging about Water (2010) eller Anti-Street Harassment Week (2013) görs alls 
ingen koppling till fiktion, utan frågan läggs helt sakligt fram och ramas in som ett problem. 
I texter av den här typen skuldbeläggs hela den rådande samhällsstrukturen, även om 
avsändaren ser till att förklara att det beror på okunskap snarare än avsiktlig illvilja:  

A lot of people die of thirst every day. So on this earth that we all share this little tiny bit of 
nuescance that I had to go through today can be a lesson in compassion [...] for the whole world. 
Cause even though I talk about it all the time, I don’t always practice it (Vlogging about Water, 2010, 
http://dft.ba/-Vlogging-Water). 

I och med att det inte finns någon fiktiv ondska att kämpa emot finns heller ingen 
anledning att skapa en känsla av ”vi mot dem”, utan det är snarare ett enda stort ”vi” – 
människan – som mer eller mindre ovetande orsakar problem för oss själva och våra 
medmänniskor:  

There is a long way to go to end street harassment, but it can begin with remebering that most 
issues, whether they interest us or not, come down to the fact that we are all human […] (Anti-
Street Harassment Week, 2013, http://dft.ba/-StreetHarassment).  

Den enda aktion som uppmanas i dessa två videor är diskussion och eftertanke.  
Som vi tidigare nämnt finns det fall där HPA som organisation tar fasta på vilka värden 

de tycker att Harry Potter står för och skapar motstånd mot de som inte håller med (se 
rubriken 5.2.5 Att få sin röst hörd). Vi talade då om kampanjen mot Warner Bros. som vägrar 
bevisa att den Harry Potter-choklad som de säljer är framställd på ett etiskt hållbart vis. I 
detta fall sker ingen applicering av fiktion för mobiliserande avsikter, utan snarare av 
innehållsvärldens samlade uppfattning kring Harry Potters budskap om kärlek och rättvisa. 
Mindre delar av kampanjen hade dock mer direkt koppling till fiktion, som exempelvis 
uppmuntran till att skicka Howlers till Warner Bros.:  

We also asked fans to write cease-and-desist letters, and to make video Howlers to Warner 
Brothers, telling them why they care about having ethically produced chocolate (When our Heroes 
Fail, 2013, http://dft.ba/-heroes-fail). 

Ett annat exempel är Beware (2013, http://dft.ba/-beware-valentines), i vilken HPA på ett 
humoristiskt och skräckfilmsinspirerat vis uppmanade anhängarna att under Alla Hjärtans 
Dag vara extra medvetna om den oetiska kakaobranschen. Själva drivkraften för 
kampanjen kan därför sägas komma ur ett gemensamt intresse för samhällets och 
innehållsvärldens välmående snarare än ur intresset för fiktion, vilket är en gemensam 
nämnare för flera av HPA:s större kampanjer.  

De gånger när HPA presenterar en aktuell sakfråga, exempelvis ACTA (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement) som i övriga media framställdes som ett hot mot 
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yttrandefriheten krävs en annan typ av mobilisering. I just detta fall applicerade HPA en 
motståndsrörelse ur Harry Potter-böckerna, men använde den i ett helt nytt syfte (se Fig. 
14). En mer logisk och direkt applicering av den fiktiva organisationen S.P.E.W. skulle vara 
i frågor om oetiska arbetsförhållanden eller slaveri, men eftersom S.P.E.W. i böckerna inte 
riktigt tas på allvar (främst på grund av sitt löjeväckande namn och det faktum att 
majoriteten av alla husalfer – på engelska: house elves – faktiskt är nöjda med sina 
arbetsvillkor) är föreningen i princip obrukbar i situationer som handlar om verkliga, 
allvarliga människorättsproblem.  

Den kanske mest intressanta appliceringen av fiktion är dock när HPA ramar in hela 
frågor och kampanjer med teman ur fiktion. Frågorna som lyfts har naturligtvis koppling 
till verkligheten eftersom HPA i grund och botten är en organisation som arbetar med 
miljö- och människorättsfrågor, men drivkraften kommer ur den djupare insikt och 
förståelse som parallellerna till fiktion ger sammanhanget. Exempel på detta är The Deathly 
Hallows Campaign (Deathly Hallows Campaign – Sneak Peek!, 2010, http://dft.ba/-deathly-
hallows-campaign), där HPA inte bara använder förväntningarna kring den kommande 
Harry Potter-filmen, utan även själva filmens handling – att hitta och förstöra alla horcruxes 
och därmed slutligen kunna besegra ondskan – för att skapa ett engagemang kring 
kampanjen. Verklighetens horcruxes är i själva verket samhällsproblem som homofobi, 
ohälsosamma kroppsideal, depression, analfabetism, klimatförändringar och barnarbete 
med flera, vilka under kampanjåret fick en månads fokus var. Under den tiden gavs 
information om problemet, och det arrangerades även mer handgripliga aktioner anpassade 
efter vilken horcrux som skulle bekämpas. Kampanjen har en egen slogan – We are the weapon 
– vilket indikerar en grupptillhörighet och något att kämpa emot. Ordet horcrux indikerar att 
samhällsproblemen är verklighetens motsvarighet till Lord Voldemort, och genom att förgöra 
dem en och en tar sig HPA närmare målet att helt och hållet förgöra världens ondska.  

Kampanjen Odds in our Favor 31 – kan sägas är 2013 års motsvarighet till The Deathly 
Hallows Campaign, men istället för Harry Potter fokuserar HPA nu på den mer aktuella 
Hunger Games-franchisen. I denna kampanj är det snarare den ignoranta delen av 
samhället som beskylls, eller som HPA uttrycker det i kampanjens introduktionsvideo (The 
Hunger Games Are Real, http://dft.ba/-HungerGames-real):  

President Snows32 of the world – your reign is coming to the end. 

Samhörigheten i kampanjen skapas genom att HPA likställer anhängarna med den 
motståndsrörelse som uppstår bland distrikten i Hunger Games:  

Does The Hunger Games have hot guys in it? Big f***g deal! It also has something else – us! 
People who want justice. 

Kampanjens slogan – We are the districts – indikerar att HPA och alla som ser videon är den 
stora del av Panems befolkning som lever i fattigdom och tvingas deltaga i de gladiatorspel 
som den rika och utseendefixerade delen The Capitol anordnar. Kampanjens fokus är 

                                                
 
 
31 En omvandling av ett citat från bokserien: ”May the odds be ever in your favor”. Detta är spelets och 
deltagarnas slogan. Invånarna i Panem vet att eftersom spelen endast är ett PR-jippo från The Capitol i ett 
försök att ena nationen, motverka eventuella revolutioner, och öka klyftorna i samhället till fördel för sig 
själva, finns det inte några odds som är gynnsamma för dem.  
 
32 I Hunger Games är President Snow Panems tyrranniske diktator. 
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mediernas inramning av serien Hunger Games som glorifierar The Capitol och missar 
filmens verkliga budskap – att en stor del av världen, även inom USA, lever i misär: ”The 
Hunger Games are real”. Det kollektiva missnöje som Swank och Fahs nämner i sin modell 
överförs på så vis från fiktionen till verkligheten. En intressant notis är den nya 
användningen av ”[fiktion] is real”. På samma sätt som HPA väcker intresse med rubriken 
”Did you ever wish that Harry Potter was real? Well it kind of is”, indikerar organisationen 
återigen till anhängarnas nöje att fiktionen i själva verket är sann – om än på ett annat sätt 
än genom skolor för häxkonster och trolldom eller framtidsstäder där de rika roar sig med 
gladiatorspel. 

Applicering av den här typen används dock inte enbart i stora kampanjer och för 
mobiliserande syften. Paralleller mellan samhällsproblem och teman i böckerna görs, som 
tidigare nämnt, även i enskilda inlägg, men har då som syfte att informera, förklara och 
väcka diskussion snarare än att mobilisera. 
 
5.2.7	  Skillnader	  i	  mobilisering	  åren	  2010	  och	  2013	  
En skillnad mellan mobiliseringen år 2010 och 2013 är den fiktion som de applicerar på 
samhället. 2013 uppmärksammar de huvudsakligen aktuella teman, så som de nya Star 
Trek-filmerna, Hunger Games och filmatiseringen av Les Misérables, medan 2010 års 
kommunikation till mångt och mycket fokuserade på Harry Potter (även om andra 
fandoms blev omnämnda som hjältar även år 2010 – se Haiti: http://dft.ba/-Slack-Haiti). 
Just denna skillnad märks tydligt i de två kampanjerna Deathly Hallows Campaign (2010) och 
Odds in our Favor (2013), som båda är stora, övergripande och täcker in ett flertal 
samhällsproblem. Ytterligare en skillnad mellan dessa två – förutom att den ena använder 
energin kring en kommande Harry Potter-film medan den andra fokuserar på Hunger 
Games-filmerna och den kommersiella uppståndelse som har uppstått i samband med 
dessa – är den som HPA skuldbelägger. Voldemort och President Snow är båda fiktiva 
tyranner, men genom att år 2010 kalla problemen för horcruxes insinuerar att problemen var 
orsakade av Voldemort snarare än samhällsstrukturer. År 2013 är fienden närmare. ”The 
President Snows of the world” finns ibland oss – det är alla vi som har det gott ställt men 
inte lyfter ett finger för att göra något åt orättvisorna. 

5.3	  Sammanfattning	  av	  HPA:s	  relationsskapande	  och	  mobiliserande	  kommunikation	  
I detta avsnitt sammanfattar vi analys- och resultatkapitlet genom att besvara studiens tre 
frågeställningar. 

5.3.1	  Hur	  arbetar	  HPA	  med	  relationen	  till	  sina	  anhängare?	  
HPA låter kommunikationen kretsa kring intressen som är gemensamma för alla 
inblandade – Harry Potter och mer aktuell fiktion, annan populärkultur, de innehållsvärldar 
som anhängarna rör sig inom, och sist men inte minst, ett intresse för världens och 
människors välmående. HPA håller sig aktuella, lyfter samtida teman och händelser i såväl 
fandomen och innehållsvärlden som i övriga världen, vare sig det gäller mors dag, en 
filmpremiär eller omröstningar om samkönade äktenskap. Detta genererar enligt 
teoretikerna såväl lojalitet som ömsesidig förståelse. Språket de använder är anpassat efter 
målgruppen – för Harry Potter-fans används Harry Potter-relaterade uttryck, för Hunger 
Games-fans används en annan, betydligt hårdare jargong, och i fall som inte alls behandlar 
populärkultur håller de sig sakliga, lättbegripliga och anpassar sig efter mediets rådande 
normer. 
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HPA visar medlemsorganisationerna och anhängarna uppskattning, och de bilder som 
visas från tidigare aktioner och event som indikerar en god och glad stämning. De bjuder in 
till olika former av deltagande, inte bara i medlemsorganisationer utan även i olika sorters 
fester, firanden, konvent och politiska aktioner som namninsamlingar, protester och 
liknande. HPA tillåter oliktänkande och visar att det finns flera sidor av problemen, men 
håller fast vid och argumenterar för organisationens värderingar. De uppmanar även till 
diskussion och eftertanke kring problem som är orsakade av de rådande 
samhällsstrukturerna.  

I samband med kampanjer delar organisationen med sig av framtidsplaner vilket 
signalerar öppenhet. Emellan kampanjerna finns kanske inga planer att dela med sig av, 
utan allt HPA gör som organisation är mer eller mindre del av en kampanj. När de sedan 
gör kampanjåterkopplingar och visar i såväl siffror som bilder vad som har hänt med till 
exempel de donationer som alla deltagare har gett eller om namninsamlingen fick någon 
effekt framstår organisationen som trovärdig. 

Gällande kreativt skapande är HPA:s kommunikation mer befrämjande än förbjudande, 
även om de snarare refererar till och samarbetar med andra organisationer eller 
gemenskaper som uppmuntrar kreativitet än självmant påbjuder den. Eftersom HPA vistas 
i en kreativ miljö – bland människor som klär ut sig, spelar Wizard Rock, skriver fanfiction, 
gör fanvideor och så vidare – kan det ändå tänkas att anhängarna inspireras till att ta egna 
initiativ till kreativ produktion, till exempel i de lokala medlemsorganisationerna. Denna 
upptäckt styrks av Kligler-Vilenchiks iakttagelse att endast ett fåtal av anhängarna ägnar sig 
åt kreativ produktion (2013:71). 
 

5.3.2	  Hur	  översätts	  de	  populärkulturella	  intressena	  till	  ett	  politiskt	  deltagande	  	  
och	  engagemang?	  	  
Förutom att anspela på anhängarnas engagemang kring en populärkulturell värld och att 
åtminstone ge möjlighet till kreativ produktion så möjliggör HPA även informell 
diskussion. Detta kan ske i de sociala mediernas kommentarsfält, eller i verkliga livet med 
vänner och bekanta. Det händer att HPA uppmanar till diskussion och eftertanke kring de 
problem som de menar beror på rådande samhällsnormer. Om för organisationen relevanta 
ämnen har diskuterats i radio eller på andra håll ser HPA till att informera anhängarna om 
detta, vilket även det kan ses som en uppmuntran till informell diskussion.  

Rekryteringen i de sociala medierna yttrar sig genom jobbannonser (se Fig. 16) men 
även genom information om att det går att bli medlem i HPA. Detta är dock inte 
nödvändigt för att deltaga, utan bidrar snarare till känslan av grupptillhörighet. Ett 
medlemskap innebär dock möjligheten att starta en lokal grupp, samt möjligheten att ta del 
av de nyhetsbrev som HPA sänder ut. De som HPA vill rekrytera är alltså redan anhängare 
av organisationen eller närliggande organisationer och delar huvudsakligen organisationens 
mål och intressen. 

HPA ser även till att alla deltagare är medvetna om deras värde för organisationen. 
Detta sker helt konkret genom att de tackar alla som har deltagit, berättar vad som har 
åstadkommits eller vad som kommer att hända tack vare allt som deltagarna har gjort, samt 
trycker många gånger på att det är just detta deltagande som möjliggör organisationens 
arbete. Efter avslutade kampanjer firar HPA deltagandet genom att bjuda in allmänheten 
till en livestream där gäster ur innehållsvärlden och andra relaterade nätverk figurerar. När 
HPA visar och berättar om hur deltagandet har hjälpt organisationen att hjälpa världen 
påminns anhängarna om att det faktiskt går att påverka världen, om än i små steg. 

HPA använder inte bara fiktion för att konkretisera, utan även för att väcka 
engagemang kring frågor där engagemang behövs. När HPA pratar om en annan 



 
 

”Fighting Freakin’ Voldemort”: 
 En kvalitativ studie om hur The Harry Potter Alliance kommunicerar med sin målgrupp 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 37 

organisations arbeten, exempelvis i Anti Street Harassment Week, applicerar de naturligtvis 
ingenting. Appliceringen sker kring deras eget arbete. De applicerar heller inget i situationer 
som rör känsliga ämnen (till exempel terrordåden i Boston), ämnen som är begripliga nog 
ändå, eller då de helt enkelt inte behöver energin ur populärkulturella intressen för att 
mobilisera sin ”armé”. 

 

5.3.3.	  Vilka	  skillnader	  syns	  i	  HPA:s	  kommunikation	  år	  2010	  och	  2013?	  
Skillnaderna mellan 2010 och 2013 är tydligast på Youtube. Texterna i Facebookinläggen 
håller ungefär samma innehåll och längd, om än kommunikationen under 2013 mer 
fokuserar på bildinlägg med tillhörande text – detta troligen på grund av rådande normer. 
Kommunikationen på Facebook består för båda åren huvudsakligen av korta meddelanden, 
frågor och länkar till HPA:s övriga sociala medier eller andra organisationer. Youtube har 
däremot genomgått en kraftig stilistisk förändring. Meddelandena som sänds ut år 2013 är 
välplanerade, välstrukturerade och följer inte sällan en norm som Vlogbrothers och andra 
stora Youtube-profiler har utvecklat. Detta ger intrycket av att HPA år 2013 är mer 
organiserade än de varit tidigare. Samarbetet med Nerdfighteria känns överlag starkare i 
och med att båda organisationerna tar del i varandras kampanjer. Detta kan vara ett 
strategiskt beslut eftersom många av anhängarna umgås i såväl Harry Potter- som 
Nerdfighterkretsar (Kligler-Vilenchik 2013:75), men det kan lika väl bero på en naturlig 
utveckling av relationen under tre år.  
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6	  DISKUSSION	  OCH	  SLUTSATS	  
I detta avslutande kapitel diskuteras bland annat problematiken med fanaktivism. Därefter 
återkopplas slutsatsen till studiens syfte, och slutligen ges förslag på vilka trådar framtida 
studier i ämnet skulle kunna knyta an till. 

6.1	  Fanaktivism:	  Smart	  applicering	  eller	  problematisk	  reducering?	  
Josh Boyd resonerade i sin studie att det kan krävas vissa förkunskaper i ämnet för att 
fiktion ska kunna uppväcka ett kritiskt och etiskt tänkande. I fallet HPA kan det tänkas att 
dessa förkunskaper kommer från de klassiska politiska socialisationsagenterna skola, 
förening, familj och medier, men även från HPA i sig – HPA agerar lärare då de informerar 
anhängarna om samhällsproblem och konkretiserar dem genom att applicera teman som 
ligger anhängarna varmt om hjärtat. Förening är HPA genom sitt samhällsarbete, inte minst 
i lokalgrupperna där engagemanget mer liknar det av en ”vanlig” ungdomsförening. Den 
vänskapliga relationen i organisationen gör även att HPA framstår som en stor familj. 
Dock fattas hela den unika förälder-barn-relationen, men de som figurerar i HPA:s vloggar 
eller direktsända videor skulle åtminstone kunna uppfattas som någon form av förebild. 
När HPA tar upp dagsaktuella ämnen kan de liknas vid nyhetsmedier, även om de 
naturligtvis inte fyller alla nyhetsmedias funktioner.  

Det fiffiga med HPA är att när de applicerar teman ur sagans värld på verkligheten får 
samhällsproblemet en naturlig antagonist. Redan där konkretiserar HPA vem som har 
orsakat problemet och vem som bör bekämpas. Emotioner som anhängarna har haft kring 
skurken i boken eller filmen kan därför överföras till verklighetens skurk, vilket blir extra 
känslofyllt i kampanjen Odds in our favor, där fienden är betydligt närmare ens egen person – 
kanske kan många själva känna igen sig i denne. Den starka relation som HPA har med sina 
anhängare, som har uppstått ur gemensamma intressen kring fiktion, innehållsvärld och 
samhälle har vuxit till sig under de år som HPA har varit verksamma. Åtta år av ”we” i 
form av ”the weapon we have is love”, ”Dumbledore’s Army for the real world” och 
liknande slagord, gör att anhängarna alltid står på hjältarnas sida. Att någon över huvud 
taget skulle välja antagonistens sida känns otroligt främmande, i synnerhet i och med att 
många sagor utgår från den som det är synd om, eller den som är förtryckt av ondskan. Det 
går dock att diskutera farorna i att reducera världen till enbart ”ond” och en ”god” sida. 
HPA visar ofta ett starkt ställningstagande, vilket kan vara nödvändigt om det ska gå att 
övertyga och mobilisera någon, men världen är komplicerad och går inte att helt enkelt 
förenkla till två motpoler utan att gå miste om ett antal infallsvinklar. För att över huvud 
taget kunna åstadkomma förbättring kring en sakfråga där åsikterna står i konflikt kan det 
dock ändå vara rent av nödvändigt att välja en syn på saken och argumentera för den. Om 
alla perspektiv ska hanteras av alla som tycker något finns risken att det blir, som uttrycket 
lyder ”mycket snack och lite verkstad”. Det händer dock att HPA uppmärksammar att det 
finns flera sätt att se på saker, vilket exempelvis visas i videon When Our Heroes Fail, och 
som Andrew Slack säger i sitt brev till alla heterosexuella:  

[...] while there are many Harry Potter fans against equal marriage who have asked us to look at 
’both sides’ of the argument, as if an argument had only two sides and that was it, I’d prefer it if 
you and I together could look at our privilege for being heterosexual in this society.  

Fokusskiftet från parlamentarisk till en mer individuell politik (Ljungberg, 2009:13) skulle 
kunna förklara varför fanaktivism över huvud taget finns och fungerar. Det krävs inte 
mycket engagemang för att skriva under en digital namnlista, och HPA:s aktiviteter gör 
dessutom samhällsengagemanget till en rolig och frivillig syssla.  
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6.2	  Slutsats:	  Ett	  fall	  av	  målgruppsanpassad	  kommunikation	  
Syftet med vår studie var att undersöka hur The Harry Potter Alliance arbetar med 
relationsskapande och mobiliserande kommunikation i sina kanaler på Youtube och 
Facebook. Det korta svaret är att de låter hela arbetet och kommunikationen kretsa kring 
två generella intressen som är gemensamma för anhängarna och för organisationen – 
populärkultur och samhällets välmående. Ett mer utförligt svar är att kommunikationen ser 
olika ut beroende på om huvudsyftet är att mobilisera eller att bygga relationer. Om syftet 
är att mobilisera målgruppen anpassas kommunikationen efter samhällsproblemets grad av 
abstraktion (behov av förklaring) och organisationens planerade inblandning (kampanj eller 
bara upplysning). Ju mer förståelse och engagemang som krävs kring en fråga, desto mer 
viktigt ser det ut att vara för HPA att använda populärkultur för att förklara och engagera. 
När HPA, exempelvis i slutskedet av en kampanj, kräver ett snabbt och effektivt 
engagemang tar de in alla populärkulturella referenser de kan komma över, vilket med 
tidigare lyckade kampanjer i åtanke indikerar att populärkultur verkligen kan både förklara 
och engagera.  

I den kommunikation där syftet är att bygga relationer snarare än att mobilisera 
fokuserar HPA på ämnen som ligger målgruppen nära, vare sig det är fiktion, 
innehållsvärld eller ett aktuellt tema. HPA intresserar sig för och är på flera vis inblandad i 
den innehållsvärld som omger de för anhängarna mest populära populärkulturella 
fenomenen, vilket märks i samarbeten, vilka dragplåster de väljer till sina egna event och 
vilket språk de använder när de talar till anhängarna. Organisationens syfte är dessutom 
välgörenhet, vilket visar ett engagemang i världens välmående. Kopplingen mellan 
intresseområdena samhällsengagemang och fiktion faller sig naturlig eftersom 
organisationen grundades av ett fan som såg paralleller mellan fiktionen och verkligheten 
och potentialen i den positiva energi som en fandom besitter.  

HPA:s kommunikation kan således enligt vår studie betraktas som ett fall av 
målgruppsanpassad kommunikation. HPA hanterar de ungas brist på politiskt engagemang 
och visar andra sätt att engagera sig än genom de parlamentariska partiernas 
ungdomsförbund – de praktiserar någon sorts förening av nytta och nöje där relationen 
kring två gemensamma intressen ligger till grund. HPA är dock inte en fullgod ersättning 
för ett parlamentariskt ställningstagande eftersom organisationen är just en fristående 
organisation som inte tillhör ett politiskt parti. Vad HPA däremot gör för ungdomarna är 
att översätta svåra samhällsproblem, som sedan kan bidra till vidare ökad förståelse för 
samhället. Enligt litteraturen kan sedan ungdomarna bearbeta och processera detta till en 
egen politisk ståndpunkt. Huruvida den globala fanaktivismen kan ersätta ett politiskt 
deltagande på mer lokal nivå kan dock ifrågasättas – om fanaktivismen teorierna till trots 
inte översätts till ett allmänt intresse för politik även på lokal nivå kan det demokratiska 
samhället utmanas. Vår studie säger inget om hur det politiska intresset faktiskt yttrar sig 
hos anhängarna, men enligt Kligler-Vilenchiks studie ökar HPA anhängarnas förståelse för 
samhället, samt mobiliserar dem till politiskt deltagande i form av röstning och annat som 
ligger utanför organisationens verksamhet (2013:68–69). Den globala, kreativa, 
påverkningsbara och underhållningsmättade fanaktivismen speglar samtiden och är för 
många en inkörsport till ett vidare politiskt deltagande även på lokal nivå. Kanske kan den 
även ge en vägvisning om hur organisationer kan kommunicera för att dels värna om 
relationen till sin målgrupp, men även förklara komplexa omständigheter och skapa 
engagemang kring kampanjer eller liknande företeelser.  
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6.3	  Vidare	  forskning	  
För framtida forskning vore kommunikationen i HPA:s övriga kanaler ett intressant 
studieobjekt. Till exempel kunde en framtida forskare då undersöka kommunikationen i ett 
direktsänt möte eller se om HPA talar olika till de sociala mediernas eventuellt olika 
målgrupper. Även utvecklingen av kampanjen Odds in our Favor vore intressant att följa, 
eftersom detta är den första stora kampanjen i projektet Imagine Better. Detta skulle kunna 
innebära att HPA:s sätt att kommunicera håller på att förändras, i synnerhet med tanke på 
att HPA inte längre framställer övriga fandomar som sekundära till Harry Potter. Att 
studera detta skulle kunna bidra med en djupare insikt i hur HPA bygger den för 
organisationen så viktiga relationen till sina anhängare. 

Eftersom HPA är en amerikansk organisation vore det ur ett kulturellt perspektiv även 
spännande att undersöka till exempel Musikhjälpen eller Samspelet. En jämförelse mellan 
organisationer från två olika kulturer skulle dels kunna visa fler sätt att använda energin ur 
ett gemensamt intresse för ett större syfte, men det skulle även kunna ge perspektiv på hur 
stor roll kulturella skillnader har för organisationer av den typen. Kort sagt: skulle en 
organisation som HPA kunna fungera i Sverige? 
 
 
 	  



 
 

”Fighting Freakin’ Voldemort”: 
 En kvalitativ studie om hur The Harry Potter Alliance kommunicerar med sin målgrupp 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 41 

7	  KÄLLFÖRTECKNING	  
	  
Berthon, Pierre R.; Pitt, Leyland F.; Plangger, Kirk & Shapiro, Daniel (2012). Marketing 

meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international 
marketing strategy. Business Horizons 55: 261–271. 

Bolton, Ruth N.; Parasuraman, A.; Hoefnagels, Ankie; Migchels, Nanne; Kabadayi, Sertan; 
Gruber, Thorsten; Komarova Loureiro, Yuliya & Solnet, David (2013). Understanding 
Generation Y and their use of social media: a review and research agenda. Journal of 
Service Management 24 (3): 245–267. 

Boyd, Josh (2004). Scholarship of teaching and learning – A Different Kind of [Text]Book: 
Using Fiction in the Classroom. Communication Education 53 (4): 340–347. 

Brady, Henry E.; Verba, Sidney & Lehman Schlozman, Kay (1995). Beyond Ses: A 
Resource Model of Political Participation. The American Political Science Review 89 (2): 
271–294. 

Broom, Glen M.; Casey, Shawna & Ritchey, James (1997). Toward a concept and theory of 
organization-public relationships. Journal of Public Relations Research 9 (2): 83–98. 

Broom, Glen M.; Casey, Shawna & Ritchey, James (2009). Toward a concept and theory of 
organization-public relationships: An update. I Ledingham, John A. och Bruning, 
Stephen D. (Red.), Public relations as relationship management: A Relational Approach to Public 
Relations. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.  

Brough, Melissa M. & Shresthova, Sangita (2012). Fandom Meets Activism: Rethinking 
Civic and Political Participation. I Jenkins, Henry och Shresthova, Sangita (Red.), 
Transformative Works and Cultures 10. DOI:10.3983/twc.2012.0303. 

Checkoway, Barry (2010). What is youth participation? Children and Youth Services Review 33: 
340–345. 

Collins, Suzanne (2011). Mockingjay. London: Scholastic Ltd.  
Dimmick, Susan L.; Bell, Traci E.; Burgiss, Samuel G. & Ragsdale, Caroline (2009). 

Relationship Management: A New Professional Model. I Ledingham, John A. och 
Bruning, Stephen D. (Red.), Public relations as relationship management: A Relational 
Approach to Public Relations. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.  

Eneroth, Bo. (2005). Hur mäter man vackert. 1. uppl. Bokförlaget Natur och Kultur, 
Stockholm. E-bok.  

Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena. (2009). 
Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3:2. uppl. Vällingby: 
Elanders. 

Flanagan, Constance & Levine, Peter (2010). Civic Engagement and the Transition to 
Adulthood. The Future of Children 20 (1): 159–179. 

Grunig, James E. Grunig, Larissa A. & Dozier, David M. (2009). The Excellence Theory. I 
Botan, Carl H. och Hazleton, Vincent (red.). Public Relations Theory II. New York: 
Routledge. 

Grunig, James E. Grunig, Larissa A. & Dozier, David M. (2002). Excellent public relations and 
effective organizations: A study of communication management in three countries. Mahwah: 
Lawrence Erlbaum Associates.  

Hallahan, Kirk (1999). Seven Models of Framing: Implications for Public Relations 
Research. Journal of Public Relations Research 11 (3): 205–242. 

Head, Brian W. (2010). Why not ask them? Mapping and promoting youth participation. 
Children and Youth Services Review 33: 541–547. 

Internal Revenue Service (2013). Exemption Requirements – Section 501(c)(3) Organizations. 
Tillgänglig: http://www.irs.gov/Charities-%26-Non-Profits/Charitable-



 
 
Louise Åslund & Magdalena Nyberg 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 42 

Organizations/Exemption-Requirements-Section-501(c)(3)-Organizations [2013-12-
13]. 

Jenkins, Henry (2008). Konvergenskulturen – Där de nya och gamla medierna kolliderar. Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB. 

Jenkins, Henry (2012) Cultural acupuncture: Fan activism and the Harry Potter Alliance. I 
Jenkins, Henry och Shresthova, Sangita (Red.). Transformative Works and Fan 
Activism. Transformative Works and Cultures 10. DOI:10.3983/twc.2012.0305. 

Jenkins, Henry & Thorburn, David. (2003) I Jenkins, Henry och Thorburn, David. (red.). 
(2003). Democracy and New Media. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. 

Kahne, Joseph; Lee, Nam-Jin & Feezell, Jessica T. (2013). The Civic and Political 
Significance of Online Participatory Cultures among Youth Transitioning to 
Adulthood. Journal of Information Technology & Politics 10: 1–20. 

Kligler-Vilenchik, Neta (2013). “Decreasing World Suck”: Fan Communities, Mechanisms of 
Translation, and Participatory Politics. University of Southern California. 

Ledin, Johanna & Moberg, Ulla (2010). Textanalytisk metod. I Ekström, Mats & Larsson, 
Larsåke (Red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ledingham, John A. (2003). Explicating Relationship Management as a General Theory of 
Public Relations. Journal of Public Relations Research 15(2): 181–198. 

Ledingham, John A. & Bruning, Stephen D. (1998). Relationship Management in Public 
Relations: Dimensions of an Organization-Public Relationship. Public Relations Review 24 
(1): 55–65. 

Ljungberg, Elisabet (2009). Ungdomar, utveckling och utmaning – Studier av samhälls- och 
identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik. Diss., Mittuniversitetet Sundsvall.  

Murphy, Priscilla (1991). The limits of symmetry: A game theory approach to symmetric 
and asymmetric public relations. I Grunig, James E. & Grunig, Larissa A. (Red.) Public 
relations research annual Vol. 3: 115–131. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. 

Nationalencyklopedin: NE.se (2013). Receptionsestetik. Tillgänglig: 
http://www.ne.se/receptionsestetik [2013-11-20]. 

Penley, Constance (1994). Feminism, Psychoanalysis, and Popular Culture. I Bryson, 
Norman; Holly, Michael Ann och Moxey, Keith P. F. (Red.),Visual Culture: Images and 
Interpretations. Middletown: Wesleyan University Press. 

Rendell, Ruth (2008). A Most Serious and Extraordinary Problem. The Guardian. 13 
September. Tillgänglig: 
http://www.theguardian.com/books/2008/sep/13/arthurconandoyle.crime  
[2013-12-10] 

Roper, Juliet (2005). Symmetrical Communication: Excellent Public Relations or a Strategy 
for Hegemony? Journal of Public Relations Research 17 (1): 69–86. 

Rowling, Joanne, K. (1997). Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. London: Bloomsbury 
Publishing.  

Samspelet: samspelet.ifkgoteborg.se (2014). Om Samspelet. Tillgänglig: 
http://samspelet.ifkgoteborg.se/OmSamspelet [2014-01-06]. 

Slack, Andrew (2011). The strenght of a Story: Andrew Slack at TedxTransmedia2011. TedxTalks. 
YouTube. Tillgänglig: http://www.youtube.com/watch?v=Rq5NbWmyGWk [2013-
12-12]. 

Sommerfeldt, Erich (2011). Activist online resource mobilization: Relationship building 
features that fulfill resource dependencies. Public Relations Review 37: 429-231. 

Sveriges Radio: sverigesradio.se (2012a). Om Musikhjälpen. Tillgänglig: 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3946&grupp=18548 [2014-
01-06]. 

Sveriges Radio: sverigesradio.se (2012b). Om Serious Request. Tillgänglig: 



 
 

”Fighting Freakin’ Voldemort”: 
 En kvalitativ studie om hur The Harry Potter Alliance kommunicerar med sin målgrupp 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 43 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3946&artikel=4138842 [2014-01-
06]. 

Swank, Eric & Fahs, Breanne (2011). Students for Peace: Contextual and Framing 
Motivations of Antiwar Activism. Journal of Sociology & Social Welfare 38 (2): 111–136. 

The Free Dictionary: thefreedictionary.org (2014). Fanfic. Tillgänglig: 
http://www.thefreedictionary.com/fanfic [2014-01-09]. 

The Harry Potter Alliance (2010). Vote for The Harry Potter Alliance to win $250,000! Youtube. 
Tillgänglig: http://www.youtube.com/watch?v=uxM-uBsoMxg [2013-12-13]. 

The Harry Potter Alliance: thehpalliance.org (2012). What We Do. Tillgänglig: 
http://thehpalliance.org/what-we-do/ [2013-10-29]. 

The Harry Potter Alliance: thehpalliance.org (2013). Did you ever wish that Harry Potter was 
real? Well it kind of is. Tillgänglig: http://thehpalliance.org/what-we-do/ [2014-01-07]. 

Tiden: harrypotter.nu (2014). J.K. Rowling. Tillgänglig: http://www.harrypotter.nu [2014-01-
09]. 

Ware, Alan (1992). Activist-Leader Relations and the Structure of Political Parties: 
’Exchange’ Models and VoteSeeking Behaviour in Parties. British Journal of Political 
Science 22 (1): 71-92. 

 
  



 
 
Louise Åslund & Magdalena Nyberg 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 44 

8	  BILAGOR	  	  

8.1	  Analysverktyg	  
	  
1.	  Innehåll	  och	  form	  

1.1 Vad är detta för slags text? (Facebook: textpost, delad, text + bild etc) 
1.2 Vad händer i texten? 
1.3 Vad handlar texten egentligen om? 
1.4 Vilka teman innehåller den, och hur hänger de ihop? 
1.5 Vad innehåller texten för olika slags (visuella) element? 
1.6 Hur förhåller sig texten till sin genre? (Ej Facebook)  
1.7 Vilka språkhandlingar (frågor, uppmaningar, instruktioner, hot, beröm) 
förekommer? 
1.8 Vilka känslor förmedlas i texten, och med vilka ord/bilder/symboler/etc? 
1.9 Vem är avsändare resp. mottagare? 

 
2.	  Relation	  och	  mobilisering	  

2.1 Hur framställer texten organisationens relation till sin målgrupp? 
2.2 Hur märks viljan att interagera?  
2.3 Hur riktar sig texten till sin läsare? Hur bjuder den in och utestänger läsare? 
2.4 Hur presenterar texten andra? 
2.5 Tillit: Gör organisationen det den påstår att den ska göra? 
2.6 Öppenhet: Delar texten med sig av framtidsplaner? 
2.7 Involvering, investering och engagemang i samhällets välmående? (community) 
2.8 Hur förhåller sig texten till sin genres rådande normer? (Ej Facebook) 
2.9 På vilka sätt påminner texten om tidigare texter och genrer? 
2.10 Samspel mellan organisationens tidigare och framtida texter, dialogisk 
förutsättning.  
2.11 Hur uppmärksammas populärkulturella teman/världar? 
2.12 Hur möjliggörs egen kreativ produktion? (content)  
2.13 Hur presenteras möjligheten till social interaktion? 
2.14 Hur ramas textens mobiliserande avsikt in? (lyfta fram, förklara + skuldbelägga, 
uppmana till aktion, solidaritet/lojalitet/vi mot dem) 
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8.2	  Figurer	  
 
 

 

 

Fig. 7 – HPA delar anhängarnas förväntningar på ett kommande avsnitt av TV-serien Doctor Who (2013). 
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Fig. 8 – HPA bjuder in till fest med populärkulturella gäster (2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 9 – HPA intresserar sig för anhängarnas övriga populärkulturella intressen (2013). 
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Fig. 10 – HPA intresserar sig återigen för anhängarnas övriga populärkulturella intressen (2013). 

 

 
Fig. 11 – HPA uppmärksammar jämställdhet (2013). 
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Fig. 12 och 13 – Det är roligt att engagera sig (2013). 
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Fig. 14 – HPA ger S.P.E.W. en ny innebörd (2010). 

 

Fig. 15 – HPA uppmärksammar Internationella kvinnodagen med Hermione Granger som förebild (2013). 
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Fig. 16 – HPA använder Facebook för att rekrytera (2010). 

 
 

 
Fig. 17 – HPA uppmärksammar en gammal samarbetspartners framgångar (2013). 
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Fig. 18 – HPA använder sig av stora profiler i fandomen för att locka till deltagande. Bilden föreställer 

skådespelerskan Evanna Lynch och bröderna DeGeorge från Harry and the Potters.  

 
 
 
 
 

 
Fig. 19 – HPA påminner anhängarna om P4A (2010). 
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Fig. 20 – HPA tackar sina anhängare och fans för en lyckad kampanj (2013). 

 

Fig. 21 – HPA uppmuntrar anhängarna att bidra med bilder (2013). 
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Fig. 22 – HPA ger anhängarna möjlighet att påverka Harry Potter-världens innehåll (2013). 

 

 


