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Abstract: The purpose of this study is to examine how women’s 

reading of the Harry Potter books can be understood on the 
basis of gender theory and reader-response criticism. The 
empirical data is gathered through qualitative interviews 
with six female Harry Potter readers between the age of 21 
and 35, and is analyzed through several theories regarding 
gender and reading.  
 
The results show that the readers are critical towards many 
aspects of the books, especially when it comes to the 
stereotyped depiction of women and men. The books are said 
to reproduce the gender dichotomy, the gender hierarchy and 
the heteronormativity in society. At the same time, the 
readers deeply appreciate many aspects of the books. Not 
only are these positive opinions more than the negative ones, 
they also deal with the same things to a great extent. For 
example, the books are said to also challenge gender 
dichotomy, gender hierarchy and heteronormativity in many 
respects. The results further show that the readers oppose the 
books’ negative aspects, including the gender stereotypes, by 
their interpretations, ideas of heroes and identification during 
the reading. Finally, the study shows that the books serve 
several important functions for the readers, for example 
resistance to and compensation for the gender order. 
 
The study’s conclusions are that women’s reading of the 
Harry Potter books can be seen as an active transaction 
between reader, text and society, where the negative aspects 
are compensated by the positive parts of the reading 
experience. This means that the gender order affects, but 
does not determine, the women’s reading of these books.  

 
Nyckelord: Harry Potter-böckerna, kvinnors läsning, läsupplevelser, 

genusteori, reader-responsteori, fantasylitteratur, 
populärlitteratur  



 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................. 1 

1.2 Problemområde ....................................................................................................... 2 

1.3 Syfte och frågeställning ........................................................................................... 3 

1.4 Harry Potter-böckernas handling ............................................................................ 4 

1.5 Uppsatsens disposition ............................................................................................ 5 

 
2. Teori ............................................................................................................................. 5 

2.1 Genusteori ............................................................................................................... 5 

2.2 Reader-responsteori ................................................................................................. 7 

2.3 Sammanfattning och tillämpning av teorin ............................................................. 9 

 
3. Tidigare forskning och övrig litteratur ..................................................................... 9 

3.1 Val av litteratur ........................................................................................................ 9 

3.2 Läsarens möjligheter att motsätta sig texten ......................................................... 10 

3.2.1 The resisting reader – Judith Fetterley .......................................................... 10 

3.2.2 Girls, reading and narrative gleaning – Janice Radway ............................... 11 

3.2.3 Encoding/decoding – Stuart Hall ................................................................... 12 

3.3 Läsarstudier ........................................................................................................... 13 

3.3.1 Varför läser du? – Sten Furhammar .............................................................. 13 

3.3.2 Inte en dag utan en bok – Gunnar Hansson ................................................... 15 

3.3.3 Reading the romance – Janice Radway ......................................................... 17 

3.4 Harry Potter och genusordningen .......................................................................... 19 

3.4.1 Jämställdhet på Hogwarts? – Victoria Svensson ........................................... 19 

3.4.2 Cinderfella – Ximena Gallardo-C och Jason Smith ....................................... 20 

 
4. Metod ......................................................................................................................... 22 

4.1 Utgångspunkter och metodval ............................................................................... 22 

4.2 Urval ...................................................................................................................... 23 

4.3 Intervjuguide ......................................................................................................... 24 

4.4 Inför intervjuerna ................................................................................................... 24 

4.5 Genomförande av intervjuer .................................................................................. 25 

4.6 Bearbetning och analys av intervjumaterial .......................................................... 26 



 

 
5. Resultatredovisning .................................................................................................. 26 

5.1 Presentation av läsarna .......................................................................................... 26 

5.2 Uttrycker läsarna kritik mot böckerna? ................................................................. 28 

5.3 Vad tycker läsarna är bra med böckerna? ............................................................. 33 

5.4 Motsätter sig läsarna böckerna på andra sätt än genom explicit kritik? ................ 42 

5.5 Vilket utbyte får läsarna av böckerna? .................................................................. 43 

 
6. Analys och diskussion ............................................................................................... 48 

6.1 Läsarnas kritik mot böckerna ................................................................................ 49 

6.1.1 Läsarnas kritik mot genusbilden i böckerna .................................................. 49 

6.1.2 Sammanfattning .............................................................................................. 51 

6.2 Läsarnas uppskattning av böckerna ....................................................................... 52 

6.2.1 Läsarnas uppskattning av genusbilden i böckerna ........................................ 53 

6.2.2 Sammanfattning .............................................................................................. 54 

6.3 Läsarnas möjligheter att motsätta sig böckerna .................................................... 55 

6.3.1 Läsarnas möjligheter att motsätta sig genusbilden i böckerna ...................... 55 

6.3.2 Sammanfattning .............................................................................................. 57 

6.4 Läsarnas utbyte av böckerna ................................................................................. 57 

6.4.1 Läsarnas utbyte av kampen i böckerna .......................................................... 58 

6.4.2 Sammanfattning .............................................................................................. 59 

 
7. Slutsatser .................................................................................................................... 60 

7.1 Slutsatser ............................................................................................................... 60 

7.2 Studiens trovärdighet ............................................................................................. 61 

7.3 Förslag på vidare forskning ................................................................................... 61 

 
8. Sammanfattning ........................................................................................................ 62 

 
9. Källförteckning ......................................................................................................... 64 

 
Bilaga 1: Ordlista .......................................................................................................... 66 

Bilaga 2: Intervjuguide ................................................................................................. 68 

Bilaga 3: Brev till intervjupersoner ............................................................................ 70 

 



1 
 

1. Inledning 
 
Här beskriver jag uppsatsens bakgrund, problemområde, syfte och frågeställning, samt 
disposition. Harry Potter-böckernas handling presenteras också.  
 

1.1 Bakgrund 
 
När jag 1999 började läsa J.K. Rowlings bok Harry Potter och de vises sten kunde nog 
varken jag eller någon annan förutspå vilket globalt mediefenomen det skulle resultera i. 
Att både jag, min lillebror och min mamma alla älskade boken var dock kanske en 
fingervisning om att något ovanligt var i görningen. Idag har de sju böckerna om Harry 
Potter översatts till en mängd olika språk och sålts i hundratals miljoner exemplar över 
hela världen. Utöver dessa finns det även fem filmer, samt en mängd leksaker, 
datorspel, internetsidor med mera baserade på Harry Potters värld. (Al Terego & Sue 
Denim, 2006, s. 146f). En undersökning gjord av New York Times 2001 visade att 
nästan sextio procent av amerikanska barn och ungdomar mellan 6-17 år hade läst minst 
en av Harry Potter-böckerna (Nancy Flanagan Knapp, 2003, s. 79). Vad som egentligen 
ligger bakom denna makalösa världssuccé är en fråga som varit föremål för en intensiv 
debatt bland såväl lekmän som experter i en uppsjö recensioner, artiklar, uppsatser och 
böcker de senaste åren. När jag hösten 2007, inom ramen för mina studier i Biblioteks- 
och Informationsvetenskap (B&I) på Högskolan i Borås, gjorde ett grupparbete om 
olika perspektiv på Harry Potter-fenomenet, fick jag möjlighet att fördjupa mig i denna 
debatt. För ett Harry Potter-fan som jag själv, som dittills inte ägnat någon tid till att 
reflektera över den egna läsningen, var det fascinerande att se hur mycket energi och 
möda som lagts ner på analyser om och kring böckerna.  
 
Under grupparbetet tyckte jag mig också skönja ett antal intressanta tendenser i Harry 
Potter-debatten. För det första menar många att det genom det senmoderna samhällets 
kommersialisering och teknologiska framsteg uppstått en hype kring Harry Potter, och 
att det är denna hype, snarare än böckernas litterära och innehållsmässiga kvaliteter, 
som verkligen lockar läsare. Harry Potter-läsarna betraktas därmed ofta som ”offer” för 
ett populärkulturellt och kommersiellt fenomen – istället för att själva gjort ett aktivt val 
när det gäller sin läsning, anses de ha blivit manipulerade av media. För det andra finns 
den gamla motsättningen mellan ”populärlitteratur” och ”kvalitetslitteratur” ständigt 
närvarande – ju populärare böckerna blir och ju fler som läser dem, desto mindre verkar 
J.K. Rowling respekteras som författare. För det tredje är Harry Potter-läsarna själva 
förvånansvärt ofta frånvarande i denna debatt. Istället för att utgå ifrån läsarnas egna 
upplevelser spekuleras det och talas om dem, något som jag tycker är vanligt när barns 
relation till medier är i fokus men även när populärkulturen och dess konsekvenser 
diskuteras rent allmänt. För det fjärde ligger fokus oftast på böckernas popularitet bland 
barn och ungdomar. En amerikansk studie av Wood & Quackenbush från 2001 visar 
dock att Harry Potter även har blivit väldigt populära hos många vuxna: över hälften av 
respondenterna mellan 7-62 år hade läst den första boken (Flanagan Knapp, 2003, s. 
79f). För det femte visar debatten en stor oenighet kring könsrollerna i böckerna – lika 
starkt som de beskylls för att vara stereotypa, hyllas de för sina genusprogressiva inslag.  
 
Utifrån ovanstående föddes intresset att i skriva en magisteruppsats inom B&I som 
fortsatte att undersöka Harry Potter-fenomenet – men med en ny vinkling. Först och 
främst ville jag komma bort från tankesättet att Harry Potter-läsare enbart skulle vara 
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populärkulturella ”offer”. Eftersom jag är kritisk till kategoriseringen av böcker och 
genrer som antingen populär- eller kvalitetslitteratur blev min strävan även att göra en 
studie som inte fastnade i denna problematiska distinktion. Fokus i denna uppsats blev 
istället att undersöka hur läsare själva upplever sin läsning. Även om det är både 
intressant och relevant att analysera Harry Potter-böckernas litterära innehåll och/eller 
samhälleliga kontext, tycker jag att man missar en viktig aspekt om man inte också 
vänder sig till dem som läser böckerna. I de fall detta gjorts tidigare har, som tidigare 
nämnts, en viktig grupp Harry Potter-läsare ofta lämnats utanför: de vuxna. Jag 
bestämde mig för att synliggöra denna bortglömda grupp och göra en intervjustudie 
med just vuxna som läser och uppskattar Harry Potter. Slutligen blev jag intresserad av 
att på något sätt beröra diskussionen kring genusbilden i böckerna, men utifrån ett 
läsarperspektiv. Utifrån dessa utgångspunkter ser jag min uppsats som en del av det 
litteratursociologiska fältet inom B&I. Enligt Johan Svedjedal (1996) undersöker 
nämligen litteratursociologin själva samspelet mellan litteratur och samhälle – inte bara 
hur samhället skildras i litteraturen, utan även vilken roll litteraturen spelar i samhället.  
 

1.2 Problemområde 
 
Efter en snabb genomgång av min egen bekantskapskrets insåg jag att böckerna om 
Harry Potter verkar läsas och uppskattas av många fler kvinnor än män. En vanlig 
respons från mina manliga bekanta är att böckerna är barnsliga och dåligt skrivna, 
medan majoriteten av de kvinnliga läsare jag mött är riktigt hängivna fans. Dessa 
kvinnor älskar Harry Potter-böckerna, räknar dem till sina absoluta favoriter, läser dem 
om och om igen, och är djupt engagerade i berättelsen och karaktärerna. Samtidigt 
framför många av dem kritik mot böckerna, till exempel att de innehåller stereotypa 
könsroller, schablonartad personbeskrivning eller alltför svartvit uppdelning mellan gott 
och ont. Andra kvinnliga Harry Potter-fantaster jag träffat menar istället tvärtom, att det 
är just personbeskrivningen eller de starka kvinnoporträtten som är bra med böckerna. 
Jag fann denna motsägelsefullhet väldigt intressant. Hur kommer det sig egentligen att 
man som läsare kan avguda böcker som man samtidigt har negativa synpunkter på? 
Framförallt, vad beror det på att så många kvinnor älskar en bokserie som ofta anses – 
av både kritiker och läsare – ge en väldigt könsstereotyp bild av kvinnors egenskaper, 
sysslor och roller? Och hur kan man förstå att Harry Potter-böckerna uppfattas så olika 
av olika läsare, till exempel att de både ses som könsstereotypa och genusprogressiva1 
på samma gång? Jag bestämde mig för att undersöka dessa frågor vidare och i denna 
uppsats fokusera på kvinnliga läsares upplevelser.  
 
Först och främst blev jag nyfiken på varför kvinnor läser dessa böcker. Vad är det som 
är så bra med just Harry Potter? Vilka behov tillfredsställs genom läsningen? För att 
komplettera detta bestämde jag mig också för att utgå från min iakttagelse om kritik mot 
böckerna. Förhåller kvinnliga läsare sig kritiskt till något i Harry Potter, och hur kan 
detta i så fall förstås i relation till deras engagemang för böckerna? För att besvara detta 
utgår jag i uppsatsen ifrån en kombination av genusteori och reader-responsteori och 
intervjuar sex kvinnliga Harry Potter-läsare. Som alltid när man undersöker en viss 
grupp läsare anser jag att det är nödvändigt att inta ett dubbelt perspektiv. Å ena sidan är 

                                                 
1 När jag i uppsatsen använder begreppet ”könsstereotyp” menas att kvinnor och män framställs i enlighet 
med genusordningens två principer och det rådande genuskontraktet. Något som är ”genusprogressivt” 
innebär motsatsen, att dikotomin och hierarkin mellan könen överskrids och ifrågasätts.  
För en definition och diskussion kring genus och genusordningen, se kapitel 2.1. 
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”kvinnor” inte en homogen grupp utan individer med vitt skilda behov och erfarenheter 
som påverkar dem i deras läsande – läsning är ett aktivt samspel mellan varje läsare och 
varje text (Louise M. Rosenblatt, 2002). Å andra sidan har kvinnor vissa gemensamma 
erfarenheter utifrån sin position som underordnad grupp i en genusordning 
karaktäriserad av könens isärhållande och mäns överordning (Yvonne Hirdman, 1988). I 
min undersökning av kvinnors läsning av Harry Potter-böckerna kommer jag därmed 
inte nöja mig med att bara titta på individuella faktorer – jag tänker också relatera det 
till kvinnors samhälleliga underordning. Utifrån Svedjedals (1996) resonemang består 
min litteratursociologiska ansats därmed av att undersöka hur läsares upplevelser av 
litteratur kan kopplas till det samhälle vi lever i.  
 
Jag ser min uppsats som relevant och angeläget för B&I på flera sätt. Med tanke på 
Harry Potter-fenomenets omfattning är det förvånansvärt att läsarnas egna upplevelser 
inte uppmärksammats speciellt mycket inom B&I hittills. Kvinnors läsning ur ett 
genusperspektiv är ett mer vanligt förekommande studieämne men även här lyser just 
Harry Potter-böckerna hittills med sin frånvaro. Ytterligare en aspekt som sällan lyfts 
fram, varken inom forskning eller debatt, är att människor både kan uppskatta och vara 
kritiska mot böcker de läser. Genom att kombinera dessa två områden – kvinnors 
läsning och Harry Potter-fenomenet – hoppas jag kunna vidga förståelsen av båda 
företeelserna. Jag vill även problematisera den ofta statiska syn som idag finns på olika 
genrer, böcker och användargrupper. Hur man ser på läsning och läsare av skönlitteratur 
får nämligen stor betydelse för både bibliotekets medieutbud och bemötande av 
användare. Om man som bibliotekarie utgår från att meningen finns i texten och är 
given en gång för alla, oavsett vem det är som läser, kan man bygga samlingar och 
rekommendera eller avfärda böcker utan att ta hänsyn till läsarens aktiva tolkning av 
texten. Därmed riskerar man att alienera många av de användare som inte passar in 
bibliotekariens värderingar och förutfattade meningar. Om bibliotekarien undviker att 
kategorisera läsare och texter och istället utgår ifrån att all litteratur kan fylla olika 
funktioner för olika människor, tror jag att bibliotekets service kan bli mer varierad och 
spegla fler användares behov och önskningar.  
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad förståelse för kvinnors läsning av Harry 
Potter-böckerna utifrån genusteori och reader-responsteori. Detta för att belysa och 
problematisera dels kvinnors läsning utifrån deras position som underordnad grupp i 
samhället, dels fenomenet Harry Potter ur ett läsarperspektiv. Min frågeställning består 
av följande frågor: 
 

1) Uttrycker läsarna kritik mot böckerna? 

2) Vad tycker läsarna är bra med böckerna? 

3) Motsätter sig läsarna böckerna på andra sätt än genom explicit kritik? 

4) Vilket utbyte får läsarna av böckerna?  

 
Fråga ett och två syftar till att undersöka vad läsarna är kritiska mot respektive tycker 
om i Harry Potter-böckerna, både sådant de själva tar upp och sådant som jag kan utläsa 
ur intervjuerna. Fråga tre bygger på utgångspunkten att samhälleliga strukturer som 
genusordningen påverkar texters innehåll och tolkning, men att läsare har möjlighet att 
”motsätta” sig detta dels genom aktiv kritik, dels genom mer indirekta sätt. Med det 
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senare menar jag till exempel att ignorera de delar av texten man inte tycker om, eller 
att som kvinna identifiera sig med den manliga hjälten istället för kvinnan i berättelsen.2 
När det gäller fråga fyra kommer jag att använda mig av Sten Furhammars (1996) 
modell över olika läsutbyten för att se om mina intervjupersoners läsning är ren 
upplevelseläsning eller har ett instrumentellt syfte, och om de förhåller sig personligt 
eller opersonligt till böckerna. Slutligen kommer jag analysera och diskutera på vilka 
sätt svaren på de fyra frågorna i min frågeställning belyser varandra och hänger ihop.  
 

1.4 Harry Potter-böckernas handling 
 
För att uppsatsens intervjuresultat och teoretiska resonemang ska bli förståeligt följer 
här en kort presentation av J.K. Rowlings böcker om Harry Potter.3 Serien har utkommit 
med drygt ett års mellanrum från 1997 till 2007 och innehåller följande sju böcker:  
 
1) Harry Potter och De vises sten 
2) Harry Potter och Hemligheternas kammare  
3) Harry Potter och Fången från Azkaban  
4) Harry Potter och Den flammande bägaren  
5) Harry Potter och Fenixorden  
6) Harry Potter och Halvblodsprinsen  
7) Harry Potter och Dödsrelikerna 
 
Böckerna utspelar sig i modern tid och tar plats både i vår egen värld, den så kallade 
mugglarvärlden, och i den magiska världen. Den sistnämnda innehåller en mängd 
magiska varelser och företeelser – allt från jättar, drakar och spöken till talande 
målningar och flygande bilar. Huvudpersonen är Harry Potter, en föräldralös pojke som 
växt upp hos sin elaka morbor och moster, Vernon och Petunia Dursley. När Harry 
fyller elva år upptäcker han att han har magiska krafter och får börja på Hogwarts skola 
för häxkonster och trolldom. På Hogwarts träffar han Ron Weasley och Hermione 
Granger som blir hans bästa vänner. Med tiden blir också andra personer viktiga för 
Harry, bland andra familjen Weasley bestående av Rons föräldrar och syskon, Hogwarts 
rektor Albus Dumbledore, läraren Remus Lupin, och Harrys gudfar Sirius Black. 
 
Efter hand får Harry också veta mer och mer om sitt ursprung – pappan James var 
trollkarl och mamman Lily häxa som offrade sitt liv för att försvara Harry mot den onde 
trollkarlen Lord Voldemort. Tack vare moderns osjälviska kärlekshandling fick Harry 
ett magiskt beskydd som gjorde att han lyckades överleva den dödande förtrollningen, 
vilket i sin tur ledde till att Voldemort försvagades och försvann. Sedan attacken har 
Harry haft ett blixtformat ärr i pannan och varit något av en levande legend i den 
magiska världen. Alla är dock inte lika förtjusta i den berömde Harry Potter. Både den 
elake skolkamraten Draco Malfoy och den sure läraren Severus Snape bemödar sig för 
att göra livet surt för Harry, och verkar till råga på allt vara på Voldemorts sida. Även 
familjen Dursley, som Harry måste återvända till varje sommarlov, fortsätter att 
behandla honom illa. I takt med att Voldemort växer sig starkare och till slut 
återkommer för att försöka återta makten sätts dock både lojalitet och gamla fördomar 
på prov. Den sjunde boken avslutas med att Harry Potter tillsammans med sina vänner 

                                                 
2 För en teoretisk, mer utförlig genomgång av läsares möjligheter att motsätta sig texter, se kapitel 3.2. 
3 Se även Bilaga 1, Ordlista, för en mer utförlig förklaring kring karaktärer och begrepp från böckerna. 
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utkämpar en sista strid på Hogwarts mot Voldemort och hans anhängare. Det sista 
kapitlet utgörs av en epilog där man får veta hur det gick för alla nitton år senare. 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
I detta inledande kapitel har jag beskrivit uppsatsens bakgrund, problemområde, syfte 
och frågeställning, samt presenterat Harry Potter-böckernas handling. I kapitel två går 
jag igenom studiens teoretiska ram som utgörs av genusteori och reader-responsteori. 
Kapitel tre redovisar för den tidigare forskning och övriga litteratur som används i 
uppsatsen. Anledningen till att jag placerat teorikapitlet före detta avsnitt är för att 
underlätta för läsaren och göra den tidigare forskningen (som till stor del bygger på just 
genusteori och/eller reader-responsteori) mer begriplig och kontextuell. I kapitel fyra 
redogörs för och motiveras uppsatsens metod. Kapitel fem innehåller en beskrivning av 
mina intervjupersoner samt en genomgång av mitt intervjumaterial. Därefter följer 
kapitel sex där jag analyserar och diskuterar det redovisade intervjumaterialet utifrån 
studiens teori och tidigare forskning. I kapitel sju presenterar jag mina slutsatser, 
diskuterar studiens trovärdighet samt ger förslag på vidare forskning. Kapitel sju består 
avslutningsvis av en sammanfattning med tyngdpunkt på studiens resultat och slutsatser. 
 
 

2. Teori 
 
I denna del presenterar jag uppsatsens teoretiska ram. Efter en genomgång av min 
genusteoretiska utgångspunkt, redogör jag för mitt perspektiv på läsning. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning samt beskrivning av teorins tillämpning i studien.  
 

2.1 Genusteori 
 
I artikeln Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning (1988) 
utvecklar Yvonne Hirdman sin teori om genusordningen (även kallad genussystemet). 
Denna teori beskriver hur ojämställdheten mellan män och kvinnor upprätthålls och 
reproduceras, trots historiska förändringar och framsteg. Medan begreppen ”könsroll” 
eller ”socialt kön” enligt Hirdman ger intrycket av att vara något som man i princip 
borde kunna göra sig fri ifrån, menar hon att ”genus” som en mer symbiotisk kategori 
där biologi och kultur inte kan särskiljas. Hirdman ser genus som föränderliga 
tankefigurer ”män” och ”kvinnor” där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas, vilka 
skapar föreställningar och sociala praktiker som i sin tur får till följd att också biologin 
kan påverkas. (ibid., s. 403f) Hon menar att barn föds in i dessa kulturellt samlade 
tankefigurer, och att det handlar om en hel process enligt vilken människor formas till 
sitt ”maskulina” eller ”feminina” genus. (ibid., s. 407)4 
 
Genusordningen vilar enligt Hirdman på två principer. Den första är dikotomin, det vill 
säga isärhållandet mellan könen – det som är manligt och kvinnligt bör inte blandas. 
Den andra är hierarkin, det vill säga mannen som norm – män utgör normen för det 
normala och det allmängiltiga, medan kvinnor ses som avvikande. (ibid., s. 404) 
Genusdikotomin finns överallt i samhället och strukturerar allt från sysslor och platser 
till egenskaper. Dikotomins grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen och i 

                                                 
4 För att variera språket används begreppet ”kön” som synonymt med ”genus” i uppsatsen.  



6 
 

föreställningar om manligt och kvinnligt. Denna uppdelning bygger på ett 
motsatstänkande och innebär ett maktskapande: mäns görande legitimeras genom 
urskiljandet och avskiljandet av kvinnor. Genusordningens två principer är alltså intimt 
sammanlänkade och förstärker varandra eftersom genushierarkin är beroende av könens 
isärhållning. (ibid., s. 406) Hirdman menar att det i varje tid och samhälle finns ett slags 
outtalat kontrakt som reglerar förhållandet mellan könen. Dessa ”genuskontrakt” är 
mycket konkreta föreställningar hur män och kvinnor ska vara när det gäller arbete, 
kärlek, språk, utseende och så vidare. (ibid., s. 408) Även om genuskontrakten förändras 
över tid menar Hirdman att genusordningen och dess principer ständigt reproduceras 
och upprätthålls. En förändring är dock tänkbar. Ju svagare dikotomins logiker och 
praktiker fungerar, desto mer ifrågasatt och illegitim blir den manliga normen och mäns 
överordning. (ibid., s. 413f) 
 
Hirdman betonar att kvinnor är medskapande och medgörande varelser i denna process. 
De är lika integrerade i genusordningen som män, trots att de har en lägre social status. 
Hon menar att svaret på detta ligger i tankefigurernas meningsskapande makt, i den 
sociala integrationen och i socialiseringen. (ibid., s. 407f) Män och kvinnor handlar och 
tänker ständigt med det för tillfället rådande genussystemets olika kontrakt som fond, 
och den kvinnliga vanmakten är lika institutionaliserad som den manliga politiska 
makten. (ibid., s. 413) I boken Genus – om det stabilas föränderliga former (2001) 
uttrycker Hirdman det på följande sätt: ”Det är givet att något så kraftfullt som skapar 
ordning och mening upplevs lika självklart och naturligt som luften vi andas.” (s. 75) 
Detta betyder inte att Hirdman menar att kvinnor enbart finner sig i sin underordning – 
genom historien har de krävt plats, bråkat om gränserna och använt den makt de haft 
tillgång till (1988, s. 412). Det finns dock en risk att kvinnor, genom sina försök att få ut 
så mycket av de möjligheter som läget bjuder, i slutänden leder till att genuskontraktet 
reproduceras. Ju skickligare kvinnor är på att skapa lite mer utrymme innanför 
kontraktets gränser, desto starkare upprätthålls det enligt Hirdman. Deras strategier 
expanderar nämligen inte utanför kontraktet. (2001, s. 91)  
 
Enligt Eva Ethelbergs artikel Självkänsla kontra realitet – ett dilemma för psykologin 

och för kvinnorna (1985) finns det tre olika sätt för kvinnor att förhålla sig till den 
manliga dominansen. Utgångspunkten i hennes teori är att flickor redan i ung ålder inser 
att män har mer makt och status i samhället än kvinnor, och de själva därmed tillhör en 
andrarangskategori med avseende på kön. Manlig dominans är på så sätt en viktig del av 
den verklighet som de måste tillägna sig i sin utveckling som samhällsindivider. Detta 
resulterar i ett känslomässigt och intellektuellt behov av att hitta en väg mellan den egna 
självkänslan och den manliga dominansen. (ibid., s. 4) Som grund för sin vidare 
personlighetsutveckling måste de därmed ”besluta sig för” en av följande tre strategier:  
 
1) att de är bra nog och att manlig dominans därför inte existerar 
2) att manlig dominans existerar och att de därför inte är bra nog  
3) att bägge delar kan vara riktiga samtidigt: ”Jag är bra nog och manlig dominans är en 
del av verkligheten”. (ibid., s. 5) 
 
Ethelberg menar att personlighetsstrategi 1 baseras på förträngning av det ena ledet av 
motsättningen, manlig dominans. Denna form av kvinnlighet är den mest önskvärda och 
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positiva utifrån samhällets jämlikhetsideologi5, eftersom den omtolkar och osynliggör 
dominansrelationen mellan könen. Strategi 2 baseras på en överanpassning till det 
rådande kvinnoidealet då den fokuserar manlig dominans på bekostnad av den egna 
självkänslan. Denna kvinnlighet bemöter jämlikhetsideologin med dess osynliggörande 
av manlig dominans med uppenbar underkastelse, och upplevs därför som problematisk 
– både av kvinnan själv och av hennes omgivning. Strategi 3 baseras på omfattning av 
motsättningen mellan självkänsla och realitetsuppfattning i dess helhet utan att behöva 
fokusera eller förtränga den ena delen. Denna kvinnlighet kommer därför att synliggöra 
manlig dominans genom att protestera mot den eller genom att själv dominera. Strategin 
upplevs som besvärlig och problematisk av omgivningen men också av kvinnan själv 
eftersom hon vet att hennes ifrågasättande av jämlikhetsideologin uppfattas mer som 
problemskapande än problemmedvetenhet. Slutligen betonar Ethelberg att dessa 
personlighetsstrategier bara är en (om än central) aspekt av kvinnors personlighet. Det 
handlar således om tre slags strategier, inte tre slags kvinnor. (ibid., s. 8) 
 

2.2 Reader-responsteori 
 
Läsning kan förstås på många olika sätt, som Catherine Sheldrick Ross, Lynne (E.F.) 
McKechnie och Paulette M. Rothbauer beskriver i forskningsöversikten Reading 

matters: what the research reveals about reading, libraries, and community (2006). De 
hänvisar till Brian Cambourne (1979) som menar att alla läsmodeller kan reduceras till 
två huvudtyper, beroende på huruvida informationsflödet är tänkt att vara ”utifrån-in” 
eller ”inifrån-ut”. I utifrån-in-modellen tänker man sig att mening finns inom texten, och 
att läsarens jobb är att avkoda vad som finns på sidan och sedan ta in det. Inifrån-ut-
modellen, å andra sidan, understryker den kunskap som finns i huvudet på läsaren - 
kunskap om hur världen, språket och berättelser fungerar. Tonvikten ligger på 
meningsskapandet, och läsaren ses som en aktiv, agerande person som skapar mening 
av texten. (Sheldrick Ross et al., 2006, s. 48f) Ett exempel på det senare synsättet är 
reader-responsteorin, vars teoretiker sedan 1970-talet på olika sätt intresserat sig för 
aktiviteten hos läsaren som tolkar texten (ibid., s. 49ff). Eftersom jag i denna uppsats 
fokuserar på läsarnas egna upplevelser och aktiva meningsskapande istället för texten 
och vad den innehåller, ser jag studien som en del av detta reader-responsteoretiska fält. 
 
Ett inflytelsefullt verk inom reader-responsteorin är Louise M. Rosenblatts bok 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002) som publicerades första 
gången 1938. Rosenblatt introducerar här idén att läsning är ett samspel, en transaktion, 
mellan en text och en aktiv läsare. Hon vill med begreppet transaktion betona den 
centrala roll som både läsaren och texten har i kontrast till andra teorier som är antingen 
textstyrda eller läsarstyrda. Istället för att se läsning som en interaktion, där läsaren drar 
fram den mening som finns inbäddad i texten, menar Rosenblatt att läsning är en 
konstruktiv och selektiv process över tiden i ett särskilt sammanhang. Relationen mellan 
läsaren och tecknen på sidan försiggår i en spiralformad rörelse, där ena parten hela 
tiden påverkas av vad den andra har bidragit med. Den dubbelriktade, ömsesidiga 
relationen förklarar enligt Rosenblatt varför meningen varken finns ”i” texten eller ”i” 
läsaren. Både läsaren och texten är väsentliga för den transaktionella process i vilken det 
skapas mening. (ibid., s. 36f)  

                                                 
5 Enligt Ethelberg finns det en jämlikhetsideologi i dagens samhälle som leder till att maktförhållanden 
mellan könen döljs eller bortförklaras. Från att tidigare ha varit tydlig och legitimerad är den manliga 
dominansen nu osynliggjord. (1985, s. 12f) 
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Enligt Rosenblatt är det alltså inte bara författaren utan även läsaren som skapar det 
litterära verket. På grundval av tidigare språk- och livserfarenheter kopplar läsaren ihop 
tecknen på sidan med vissa ord, begrepp, sinnesupplevelser, samt föreställningar om 
ting, människor och handlingar. De särskilda innebörder som detta har för den enskilda 
läsaren kommer i stor utsträckning att bestämma vad verket kommunicerar till honom 
eller henne. Till verket för läsaren även med sig personlighetsdrag, minnen av tidigare 
händelser, nuvarande behov och intressen, en särskild stämning för stunden och ett 
särskilt fysiskt tillstånd. Dessa och många andra element i en kombination som aldrig 
går att efterlikna bestämmer läsarens sammansmältning med textens speciella bidrag. 
(ibid., s. 39) Detta innebär i sin tur att samma text kommer att ha högst olika mening 
och värde för läsaren vid olika tidpunkter eller olika omständigheter. Ett visst 
sinnestillstånd, ett bekymmer, en humörskiftning eller en social kris kan göra läsaren 
antingen särskilt mottaglig eller oemottaglig för det som verket erbjuder. (ibid., s. 43) 
Därmed menar Rosenblatt att det inte finns någon ”allmän” läsare eller någon ”allmän” 
tolkning utan enbart en rad relationer mellan läsare och texter. Varje läsning är en 
särskild händelse som omfattar en särskild läsare och en särskilt text, som rekursivt 
inverkar på varandra under särskilda omständigheter. (ibid., s. 235)  
 
Den unika transaktionen mellan läsare och text är enligt Rosenblatt inte oförenligt med 
det faktum att de båda har socialt ursprung och sociala verkningar. Även om det kan 
finnas oändliga personliga variationer menar Rosenblatt att människor ändå har en 
gemensam kärna av erfarenhet - födelse, uppväxt, kärlek, död – som gör att vi kan 
kommunicera. Dessutom deltar människor i särskilda sociala system och grupper efter 
ålder, kön, yrke och nation. Dessa faktorer leder till generella mönster vad gäller 
tolkningar och upplevelser av litterära verk. (ibid., s. 37f) Enligt Rosenblatt kommer 
läsarens bakgrund – till exempel om man kommer från norr eller söder, från staden eller 
landet, från ett medelklasshem eller ett fattigt hem - att påverka den förståelse och de 
föreställningar som man för med sig till texten. I sin läsning influeras läsaren av den 
moraliska och religiösa kodex och den samhällsfilosofi som införlivats i familj och 
närmiljö. (ibid., s. 83f) Precis som läsarens personlighet och intressen i stor utsträckning 
formas socialt, är det litterära verket, liksom språket, en social produkt. Varje litterär 
teknik och tradition har ett socialt ursprung, vilket påverkar både skapandet och 
mottagandet av den litterära upplevelsen. I främsta hand menar dock Rosenblatt att 
litterära verk vinner sin betydelse genom det sätt på vilket den enskilda läsarens sinnen 
och känslor reagerar på de språkliga stimuli som texten erbjuder. (ibid., s. 38) 
 
Vad är det då som avgör om ett litterärt verk ger ett starkt gensvar hos läsaren eller inte? 
Enligt Rosenblatt måste verket ha någon koppling till läsarens tidigare litterära 
upplevelser, livserfarenheter och nuvarande intressen. Läsaren måste ha upplevt vissa 
behov, känslor, föreställningar, omständigheter och relationer för att kunna konstruera 
de nya situationer, känslor och idéer som skildras i det litterära verket. (ibid., s . 75) 
Emellertid behöver ett litterärt verk inte behandla omständigheter som öppet liknar 
läsarens situation för att göra intryck. Rosenblatt beskriver hur verkets kraft istället kan 
ligga i dess bakomliggande känslostrukturer eller gestaltning av mänskliga drifter. Till 
exempel kan en ung pojke ha svårt att acceptera de inskränkningar som genomdrivs av 
vedertagna auktoriteter som familjen eller skolan. I detta ögonblick av sitt liv kan han 
finna tillfredsställande uttryck för sin upproriskhet i en bok som Myteriet på Bounty. 
Rosenblatt menar att även om vi människor tycker att vissa gestalter står utanför oss 
själva – det vill säga vi kan inte identifiera oss med dem lika fullständigt som vi kan 
med mer besläktade temperament – kan vi ändå gå in i deras beteenden och deras 
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känslor. Därför kan den unge läsaren identifiera sig med den gamle, det ena könet med 
det andra, en läsare från en särskilt begränsad bakgrund med medlemmar av en annan 
klass eller tidsperiod. (ibid., s. 47)  
 

2.3 Sammanfattning och tillämpning av teorin 
 
Uppsatsens teoretiska ram består alltså av en kombination av Hirdmans (1988, 2001), 
Ethelbergs (1985) och Rosenblatts (2002) teorier. Jag ser samhället som genomsyrat av 
en genusordning där könen hålls isär och kvinnor underordnas. En av genusordningens 
konsekvenser är att kvinnor hela tiden – medvetet eller omedvetet – måste förhålla sig 
till sin egen underordning. Även om de till exempel sitter hemma ensamma och läser, 
måste de på något sätt hantera den världsbild som presenteras i böckerna. Kvinnors 
läsning av Harry Potter-serien existerar således inte i ett socialt och kulturellt tomrum, 
utan färgas av genusordningen. Samtidigt är läsning ett aktivt samspel mellan läsare och 
text, där läsarna tillägnar sig litteraturen på olika sätt beroende på vad de söker, vilka 
personliga erfarenheter de har och vilken social kontext de tillhör. Därmed kan det 
finnas både gemensamma nämnare och individuella skillnader i hur en viss grupp 
kvinnor – som lever under liknande villkor i ett och samma samhälle – upplever, tolkar 
och förhåller sig till samma text. Läsaren har också möjlighet att identifiera sig med 
annat än den situation eller karaktär som till det yttre liknar dem själva mest. Textens, i 
det här fallet Harry Potter-böckernas, mening blir därmed aldrig helt given utan beror på 
sammanhanget och den läsare som tolkar texten. Detta innebär i sin tur att det alltid 
finns ett visst utrymme för läsare att motsätta sig texten de läser.  
 
Utöver sin funktion som en viktig utgångspunkt, används Hirdmans teori även som 
verktyg i kapitel 6 där jag analyserar och diskuterar intervjumaterialet. Jag kommer utgå 
från Hirdmans resonemang kring genusordningens två principer för att tolka läsarnas 
uppskattning av och kritik mot genusbilden i Harry Potter. När det gäller Ethelberg 
kommer jag att använda hennes modell i min diskussion kring läsarnas förhållningssätt 
till den genusbild de uppfattar i böckerna. Däremot kommer jag inte spekulera i vilken 
strategi mina intervjupersoner ”tillhör” rent allmänt. Rosenblatts transaktionsteori i sin 
tur kommer att användas för att fördjupa förståelsen av läsarnas tolkningar av och 
identifikation med böckerna. Det bör dock påpekas att varken Ethelberg eller Rosenblatt 
används som praktiska analysverktyg i någon större utsträckning, utan mest fungerar 
som ett teoretiskt ramverk i studien. Detta för att de texter som utgör min tidigare 
forskning och övriga litteratur oftast varit mer specifika och därmed mer användbara. 
 
 

3. Tidigare forskning och övrig litteratur 
 
Detta kapitel redogör för de studier och texter som jag använt för att diskutera, tolka och 
jämföra intervjumaterialet utifrån. Jag reflekterar även kring mitt urval av litteratur. 
 

3.1 Val av litteratur 
 
När det gäller Harry Potter-böckerna så finns det otroligt mycket skrivet, både inom 
biblioteks- och informationsvetenskap och annars. Många av dessa texter behandlar 
Harry Potter-fenomenet i stort, böckernas litterära innehåll eller betydelse för barns 
läsning. Den enda studie jag funnit som specifikt behandlar läsarnas egna upplevelser är 
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en c-uppsats skriven inom lärarprogrammet på Karlstads universitet: Harry Potter och 

de kritiska rösterna: Fyra ungdomars åsikter om kritiken gentemot Harry Potter-

böckerna (2006) av Madelene Skillström Bygg. Då den handlar om ungdomars läsning 
och utgår från ett didaktiskt perspektiv ansåg jag dock att den inte var relevant för min 
uppsats. Att hitta litteratur som undersöker Harry Potter-böckerna från ett 
läsarperspektiv har alltså varit svårt. Jag har därmed använt mig av ett antal läsarstudier 
med liknande teoretiska utgångspunkter och syften som jag själv, det vill säga som 
undersöker läsares upplevelser utifrån genus och/eller reader-responsteori. Här har 
litteraturöversikten Reading matters (2006) av Catherine Sheldrick Ross et al. varit 
väldigt användbar och gett mig flera bra referenser. Även om det finns många 
biblioteks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatser som berör dessa frågor har 
jag inte funnit någon som varit användbar för min studie. Istället har jag valt att relatera 
mitt resultat till större studier, varav vissa är utländska och/eller har några år på nacken. 
Eftersom jag i uppsatsen strävat efter att reflektera kring varje texts relevans för min 
undersökning, tycker jag dock inte att detta är något större problem.  
 

3.2 Läsarens möjligheter att motsätta sig texten 
 
Jag tänker här ta upp tre teoretiker som intresserat sig för läsares möjligheter att 
motsätta sig texter. Avsnittet avslutas med att jag redovisar en modell över tänkbara 
strategier som läsare kan ha till en text. 

 

3.2.1 The resisting reader – Judith Fetterley 
 
I boken The resisting reader: a feminist approach to American fiction (1978) analyserar 
Judith Fetterley ett antal stora verk inom amerikansk skönlitteratur utifrån ett 
feministiskt perspektiv. Eftersom litteratur enligt henne alltid är politisk tycker hon att 
det är problematiskt att den amerikanska kanon framställs som opolitisk och 
”universell”, när den i själva verket utgår från mäns personliga och subjektiva 
erfarenheter. (ibid., s. xi) Hon beskriver hur den patriarkala strukturen i samhället leder 
till att kvinnors verklighet negligeras i litteraturen såväl som annars: 
 

As readers and teachers and scholars, women are taught to think as men, to identify with a 
male point of view, and to accept as normal and legitimate a male system of values, one of 
whose central principles is misogyny. (ibid., s. xx) 

 
Resultatet blir enligt Fetterley att kvinnliga läsare av kanonisk amerikansk skönlitteratur 
görs främmande för sina egna erfarenheter och istället måste identifiera sig med ett 
manligt perspektiv, som alltså presenteras som ett mänskligt (ibid., s. xxi). Att bli 
exkluderad från litteratur som gör anspråk på att definiera ens identitet är att uppleva en 
speciell form av maktlöshet, skriver Fetterley. Denna maktlöshet karaktäriserar inte bara 
kvinnors erfarenhet av läsning, den beskriver också innehållet i det som läses. Den 
litteratur som analyseras av Fetterley i boken presenterar enligt henne bara olika 
versioner av mäns makt över kvinnor. Den kvinnliga läsaren måste därmed separera sig 
själv från själva erfarenheten som litteraturen framkallar. (ibid., s. xii) Fetterley utgår i 
sin bok ifrån premissen att vad vi läser har en stark påverkan på oss. Men detta innebär 
inte att kvinnor oundvikligen måste undertrycka sin egen verklighetsuppfattning när de 
läser – de kan också lära sig att läsa på ett annat sätt. (ibid., s. viii) Läsaren kan motsätta 
sig det manliga perspektiv som erbjuds och istället närma sig texten med nya, kritiska, 
feministiska glasögon. Även om böckerna fortfarande inte speglar kvinnors verklighet, 
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innebär en sådan läsning ändå att läsarna blir mer medvetna om hur kvinnor och män 
framställs i texten och därmed inte lika påverkade av det. (ibid., s. xxiii)  
 
Trots att det har gått trettio år sedan Fetterley skrev sin bok är hennes tankegångar 
fortfarande aktuella. I likhet med Fetterley menar jag att genusordningen påverkar såväl 
litteratur som alla andra områden i vårt samhälle, vilket leder till att både kvinnor och 
män identifierar sig i enlighet med en manlig norm. Den litterära kanon består 
fortfarande främst av böcker skrivna av manliga författare som ur en överordnad 
position presenterar ”manliga” erfarenheter som mänskliga. Detta innebär i sin tur att 
kvinnliga läsare i litteraturen ofta möter bilden av sig själva som underordnade och/eller 
osynliggjorda, en upplevelse som de måste hantera på olika sätt. Till skillnad från 
Fetterley vill jag understryka att en bok som speglar ”kvinnors erfarenheter” inte 
automatiskt är relevant för alla kvinnor. Inte heller är en kvinnlig författare en garanti 
för att den manliga normen utmanas. Eftersom hela samhället präglas av 
genusordningen kan till exempel Harry Potter-böckerna, skrivna av en kvinna, mycket 
väl medverka till att den manliga normen reproduceras. Slutligen vill jag också betona 
att läsare kan motsätta sig litteraturens bilder av kvinnor och män även utan ett uttalat 
kritiskt, feministiskt perspektiv. Detta resonemang kommer att utvecklas i nästa avsnitt.  
 

3.2.2 Girls, reading and narrative gleaning – Janice Radway 
 
Janice Radways artikel Girls, reading and narrative gleaning: crafting repertoires for 

self-fashioning within everyday life (2002) ifrågasätter, likt Rosenblatt (2002) och 
Fetterley (1978), bilden av läsare som passiva konsumenter som formas av media. 
Radway menar att dagens offentliga diskurs om flickor domineras av oroliga berättelser 
om hur flickor förlorar sin självkänsla medan kulturen förvandlar dem till kvinnliga 
tonåringar vars enda intressen är utseende och kärlek. Enligt denna diskurs kan flickor 
inte göra något annat än att absorbera det ensidiga budskap dessa berättelser förmedlar, 
nämligen att de ska anta sin plats som underordnade kvinnor i ett patriarkalt system. 
(Radway, 2002, s. 183f) Ur ett feministiskt perspektiv tycker även Radway att den 
samtida konsumentkulturens besatthet av kvinnors kroppar är djupt bekymmersam. 
Däremot är hon kritisk till bilden av den kvinnliga läsaren som dessa ”flickor-i-
farozonen”-berättelser implicit konstruerar. Inte bara görs flickor totalt passiva i dessa 
alarmerande berättelser, det vill säga som försvarslösa mottagare av yttre, allsmäktiga 
kulturella budskap. De presenteras också som om de vore isolerade med sina medier och 
varken hade familjer, vänner, skola eller några andra relationer. (ibid., s. 185) 
 
Radway ifrågasätter att flickor skulle identifiera sig så totalt med huvudpersonens 
utgångspunkt i berättelserna som kulturen ger dem, att de undertrycker egna verkliga 
önskningar och nöjer sig med de minskade tillfredsställelser som erbjuds deras 
uppdiktade motsvarigheter. Istället för att se läsare som totalt underkuvade de 
berättelser de läser, talar Radway om ”narrative gleaning”, det vill säga en kreativ 
process där läsaren plockar och väljer från ett sortiment av alla olika sorters material 
som finns till hands och därigenom formar sig själva. (ibid., s. 185f) Enligt Radway är 
inte läsning alltid en sluten process där man antar en redan föreskriven textuell och 
kulturell position, utan snarare en slags utforskning där man provar nya roller och 
experimenterar med nya känslor i ”the safe space of the imaginary.” (ibid., s. 187). 
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Radway använder Michel de Certeaus terminologi och liknar nöjesläsning under 
uppväxtåren vid en form av kringresande tjuvskytte, som ett sätt att plundra texter på 
sådant man kan använda sig av i framtiden: 
 

Texts do not dictate their meaning to us. Stories do not control what readers remember of 
them or take away from them to be adapted to the particulars of their own lives. Nor do 
objects determine what we will do with them. […] Cultural materials function rather more 
like incitements than stamps, imprints, or molds. (ibid., s. 197) 

 
Ett exempel på detta är enligt Radway att läsaren inte alltid identifierar sig med en enda 
karaktär i en berättelse, det vill säga huvudpersonen i handlingen. Istället kan 
identifikationen vara mångsidig och rörlig – läsaren kan än identifiera sig med 
hjältinnan eller hjälten, än med de andra karaktärerna, än med berättarrösten. 
Identifieringar kan korsa både genus och etnicitet. Radways egen forskning antyder att 
läsare av romantikböcker inte endast identifierar sig med den romantiska hjältinnan. För 
vissa är det istället hjälten som är det verkliga målet för intresse. En konventionell 
tolkning skulle kanske föreslå att en detta bara antyder att kvinnliga läsare åtrår hjälten. 
Radway menar dock att det också kan vara så att dessa läsare faktiskt föreställer sig hur 
det skulle vara att vara den hjälten. (ibid., s. 187) 
 
Radway menar att vi själva aktivt skapar vår personlighet och identitet med och genom 
det kulturella material som finns till hands. Samtidigt understryker hon att detta material 
presenteras för oss av de människor och institutioner med vilka vi ofrånkomligen lever. 
Vi skapar alltså oss själva med material och under förhållanden som vi inte själva helt 
rår över. Sålunda utövar dessa material och förhållanden oundvikligen deras egen sorts 
kraft och restriktioner på våra skapandehandlingar. Enligt Radway känns tyngden av 
dessa restriktioner tyngre för vissa än för andra. Skapandet av sig själv är således en 
mix av skapande och restriktioner. (ibid., s. 194f) Så även om flickors ansträngningar 
alltid tar plats inom en redan strukturerad miljö och med material som också redan är 
strukturerade, menar Radway samtidigt att läsare kan vara båda nyckfulla och beredda 
att göra motstånd – de kan misslyckas, eller till och med vägra, att anta texters avsedde 
mening. (ibid., s. 202). Radways slutsats är därmed att läsare förvisso kan påverkas och 
förändras av berättelser, men att man aldrig kan förutsätta på vilket sätt (ibid., s. 187f).  
 
Radway omdefinierar läsning från ett passivt accepterande av texten till en kreativ 
handling, och presenterar ett läskoncept som betonar läsarens frihet att använda sig av 
texten på olika sätt. Jag tycker det är bra att samtidigt som Radway för fram att en texts 
mening aldrig är determinerad utan beror på läsarens eget skapande, visar hon att 
läsaren också existerar i en social och kulturell kontext. Om man som Hirdman (1988) 
och Fetterley (1978) utgår ifrån att vi lever i en genusordning där könen separeras och 
kvinnors underordnas, påverkar detta på vilket sätt man kan motsätta sig texten. Läsaren 
har inte möjligheten att tolka texten hur som helst utan är, som Radway betonar, både fri 
och begränsad på samma gång. I min egen undersökning har jag strävat efter att 
synliggöra denna komplexitet, och vare sig fastna i resonemang kring läsarnas totala 
frihet eller underkastelse inför texten.  
 

3.2.3 Encoding/decoding – Stuart Hall 
 
I artikeln Encoding/decoding (1980) utvecklar Stuart Hall en modell över läsares 
tillmötesgående av eller opposition mot texter. Enligt Hall har texter – alla former av 
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media och konst – mening inbäddad från skaparen av texten, samt en hegemonisk 
ideologi inskriven som en föredragen läsning. Läsaren behöver dock inte automatiskt ta 
till sig denna. Den sociala situationen hos läsaren kan leda till att man intar olika 
ståndpunkter. Hall identifierar tre hypotetiska positioner som läsaren kan ha till en text: 
hegemonisk, förhandlande och oppositionell. Läsaren kan helt acceptera den föredragna 
läsningen av texten, delvis acceptera och delvis motsätta sig den, eller helt avvisa den 
och tolka texten utifrån en alternativt synsätt eller ideologi. (ibid., s. 134-138)  
 
Fastän Hall skriver att alla texter redan har en ”mening” som läsaren kan reagera inför 
på olika sätt, och jag utgår ifrån Rosenblatts (2002) teori att mening alltid skapas i 
transaktionen mellan läsare och text, tycker jag att Halls teori är användbar i min 
uppsats. I likhet med Fetterley (1978) och Radway (2002) menar nämligen Hall att den 
dominerande samhällsideologin påverkar texters innehåll och tolkning, men att läsaren 
har möjlighet att motsätta sig den. På ett liknande sätt skriver Ethelberg (1985) att 
kvinnor antingen kan förtränga, anpassa sig till, eller göra uppror mot den manliga 
överordningen (s. 5). Utifrån hennes resonemang blir den föredragna läsningen av texter 
en som osynliggör eventuell ojämställdhet mellan kvinnor och män. På motsvarande 
sätt blir en läsning som synliggör och kritiserar kvinnors underordning problematisk, 
eftersom den manliga dominansen då inte längre är osynlig och självklar. (ibid. s.8) I 
uppsatsen kommer jag se om intervjupersonerna läser Harry Potter utifrån någon av 
Halls positioner, och hur detta i så fall kan förstås. Det är viktigt att redan här poängtera 
att ingen av dessa strategier är ”bättre” än de andra. Ur ett feministiskt perspektiv är en 
oppositionell läsning givetvis positivt, men inte ett självändamål i sig. Hur läsaren 
förhåller sig till texten beror nämligen mycket på vilket syfte som finns med läsningen. 
Detta ska jag diskutera närmare i nästa kapitel.  
 

3.3 Läsarstudier 
 
I detta kapitel kommer jag ta upp ett antal studier som undersöker människors 
upplevelser och utbyte av sin läsning.  

 

3.3.1 Varför läser du? – Sten Furhammar 
 
Sten Furhammars studie Varför läser du? (1996) ingår i det samnordiska SKRIN-
projektet och bygger på kvalitativa intervjuer med 83 personer från 16 västsvenska 
familjer. Här undersöks den funktion som läsningen fyller för läsarna. Furhammar 
klassificerar de intervjuades beskrivna läsutbyte utifrån huruvida de har en personlig 
eller opersonlig hållning till lässtoffet, och ifall läsningen är ren upplevelseläsning eller 
har ett instrumentellt syfte som kunskaper eller ökad självinsikt. (ibid., s. 134ff) Detta 
ger upphov till fyra olika förhållningssätt vid läsning: 
 
Opersonlig upplevelseläsning  
Läsningen är primärt upplevelseorienterad men engagerar inte läsaren på det personliga 
planet. Läsningen beskrivs därmed ofta som förströelse, underhållning, avkoppling eller 
tidsfördriv, men inte som personligt berikande eller värdefull. Läsaren intar 
observatörens, den neutrala betraktarens roll, och upplever inte sig själv som 
medagerande i händelseförloppet. Läsaren drar inte in sin egen livshistoria i tolkningen 
av texten, utan betraktar läsupplevelsen som en del av verket snarare än som ett samspel 
mellan den egna personen och texten. En klar personlig distans till lässtoffet behöver 
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dock inte betyda en känslomässig distans till det lästa. Läsaren kan uppleva stark 
spänning, bli fängslad, upprymd och så vidare, men det leder inte till reflektioner som 
berör och engagerar den egna personen utan tolkas just som påverkan från texten. Den 
neutrala betraktarpositionen kan också innebära att läsarens känslomässiga engagemang 
i form av till exempel social förpliktelse och medlidande blir starkt begränsad. Ett annat 
vanligt kännetecken på denna typ av läsning är att man läser för att få veta historiens 
slut. Spänningen och nyfikenheten att få veta hur det går är viktigare drivkrafter för 
läsandet än upplevelserna under läsningens gång. (ibid., s.137ff) 
 

Personlig upplevelseläsning 
Det primära utbytet av läsningen är upplevelser, vilka mycket starkt präglas av läsarens 
personliga identitet i form av erfarenheter, minnen, föreställningar och värderingar. 
Grundläggande i sammanhanget är en personlig inlevelse i texten, till exempel att man 
kan känna igen och förstå känslor, tankar och reaktioner hos en eller flera personer i 
handlingen och uppleva dem som sina egna. Läsaren intar inte längre observatörens 
position utan upplever sig som agerande i eller utsatt för de händelser som texten 
skildrar. Läsaren tar inte bara till sig texten på samma sätt som hon möter nya 
erfarenheter i verkliga livet, utan får just erfarenheter av texten, som därmed inte längre 
enbart förströr utan också berikar. Läsaren bearbetar alltså texten aktivt och hållningen 
till texten kan beskrivas som reflekterande. Det personliga engagemanget medför också 
att läsaren ser sin läsupplevelse som en samverkan mellan läsare och text. Detta innebär 
ofta att beskrivningarna av läsupplevelsen rymmer mer eller mindre direkta referenser 
till läsaren själv. Det är också karaktäristiskt att upplevelserna under läsningens lopp är 
viktigare för läsaren än historiens upplösning. Ofta kan slutet av historien i stället 
upplevas som ett vemodigt avsked till berättelsens skapade värld. (ibid., s. 140f) 
 
Opersonlig instrumentell läsning  
Eftersom detta förhållningssätt knappt förekommer i min egen studie väljer jag att bara 
kortfattat redogöra för det här. Denna läsning har en redskaps- eller nyttofunktion för 
läsaren som inte är knuten till den personliga identiteten. Den insikt som läsningen ger 
gäller ett område som läsaren inte har något personligt förhållande till och som därmed 
inte berör läsarens självinsikt. Kunskap, vetande, orientering och information är vanliga 
uttryck för vad man får ut av läsningen. (ibid., s. 142)  
 
Personlig instrumentell läsning 
Läsningen har en redskapsfunktion i förhållande till läsarens personliga identitet. I det 
karaktäristiska fallet är denna utbytesform terapeutisk, vilket innebär att läsaren 
reflekterar över sin identitet eller livssituation i ljuset av läsningen så att det leder till 
ökad självinsikt. Läsaren får möjlighet att förstå sig själv på ett nytt – och subjektivt – 
bättre sätt. Kanske kan det också leda till direkta förändringar på det personliga planet. 
Istället för att ta sig uttryck i problembearbetning och självanalys kan den terapeutiska 
funktionen bestå av distansering till aktuella problem, tröst och orosdämpning. Den kan 
också ge mer handfasta lösningar på personliga problem eller ökad självkänsla genom 
ett – opersonligt – objektivt kunskapsförvärv. I vilket fall måste den terapeutiska 
funktionen vara tillgänglig för läsarens egen reflektion och måste identifieras av denne 
för att betecknas som ett personligt instrumentellt utbyte av läsningen. (ibid., s. 144) 
 
I sitt resonemang kring läsutbyte utgår Furhammar ifrån Rosenblatts transaktionella syn 
på läsning, och betonar det samspelsförhållande mellan en bestämd läsare och en 
bestämd text som gör varje läsupplevelse unik.  (ibid., s. 146f) Furhammar ser läsningen 
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som såväl läsarstyrd och textstyrd – olika läsare påverkas olika av samma text vilket gör 
att texterna inte är statiska utan beroende av läsaren (ibid., s. 136f). Det 
transaktionistiska inflytandet märks också på Furhammars betoning av att gränserna 
mellan fyra olika kategorierna i praktiken sällan är skarpa och entydiga, eftersom 
ingenting hindrar att flera av dem kan förekomma samtidigt i en och samma lässituation 
eller läsupplevelse. Studien visar också att en form av utbyte kan föra med sig en annan 
form av utbyte, så kallad generering. Till exempel kan en mamma som läser en text om 
föräldrar och barn som personlig upplevelseläsning få en stark insikt om sina relationer 
till de egna barnen. I detta fall kan man se att ett personligt instrumentellt utbyte kan 
genereras från den personliga upplevelseläsningen. (ibid., s. 144f) Det kan också finnas 
situationer när det inte råder överensstämmelse mellan avsedd funktion för läsningen 
och den resulterande funktionen. Vid läsningen av en bok, som uppfattas som ren 
underhållning, kan läsaren upptäcka infallsvinklar som väcker helt nya idéer och tankar 
och som plötsligt ger ett personligt utbyte av läsningen. (ibid., s. 158)  
 
Furhammars kategorier är alltså föränderliga, både från bok till bok och från gång till 
gång. Som läsare kan man inta olika av dessa förhållningssätt vid olika tillfällen. 
Samtidigt som jag tycker att denna flexibilitet är en styrka i Furhammars analys, blir det 
ibland problematiskt att använda sig av hans kategorier. Även om studien inte syftar till 
att kategorisera läsare utan deras förhållningssätt till texten, tycker jag ändå att det blir 
resultatet. Har verkligen läsare bara ett enda förhållningssätt? I hans egen studie faller 
ett flertal läsare utanför de fyra kategorierna, eftersom samtliga fyra utbytesformer är 
representerade hos var och en av dem (ibid., s. 365). Däremot tycker jag det är fruktbart 
att använda Furhammars kategorier när det gäller att undersöka en viss bok, eller serie 
böcker, som i min egen undersökning. I uppsatsen kommer jag därför att titta efter om 
mina intervjupersoner ger uttryck för någon (eller några) av Furhammars läsarter. 
 

3.3.2 Inte en dag utan en bok – Gunnar Hansson 
 
I studien Inte en dag utan en bok: om läsning av populärfiktion (1988) undersöker 
Gunnar Hansson läsares förhållande till så kallad populärfiktion.6 Hansson beskriver hur 
det bland kritiker och forskare finns många förutfattade meningar om populärfiktionen 
och dess läsare. En vanlig föreställning är att människor i sin läsning av populärfiktion 
söker kompensation för vardagens besvikelser och omgivningens svek. I fantasins värld 
kan de leva ut sin protest eller sina aggressioner och hänge sig åt känslor och drömmar 
som den trista vardagen inte ger utrymme för. Vidare antas populärfiktion inbjuda till 
passiv eller passiviserande läsning, då läsaren möts av klichéer och välbekanta mönster 
som inte aktivt behöver bearbetas. Ett annat vanligt resonemang är att läsare blir 
manipulerade av populärfiktionen genom att texten är utformad på ett sådant sätt att 
författaren hela tiden övertalar och styr läsaren. I kombination med att populärfiktionen 
också anses driva upp läshastigheten så att läsarna inte ges tid att stanna upp och 
reflektera, sägs detta hindra dem från att bilda sig en egen uppfattning om personer och 
händelser i böckerna. Hansson är kritisk till denna statiska syn på texten. Populärfiktion 
förutsätts ha en enda mening som finns inneboende i själva texten och som är 
densamma för alla som läser den. Istället menar han att läsaren själv skapar textens 
betydelse med hjälp av sina erfarenheter och bakgrund. (ibid., s. 24-26)  

                                                 
6 Med populärfiktion menar Hansson böcker som produceras av så kallade massmarknadsförlag, som 
oftast ingår i en serie, och som saluförs i bland annat kiosker, tobaksaffärer och varuhus (Hansson, 1988, 
s. 9). Som exempel tar han deckare, äventyrsserier, västernserier och Harlequin-romaner (ibid., s. 30). 
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För att lyfta fram läsarnas egna upplevelser av populärfiktion intervjuar Hansson 96 
kvinnor och män i olika åldrar om hur de själva känner och tänker kring sin läsning. 
Genom studien tycker sig Hansson nyansera den starkt förenklade bild som tidigare har 
getts av populärfiktion i Sverige. (ibid., s. 155) Visserligen bekräftar hälften av de 
intervjuade att deras läsning är ganska passiv och ouppmärksam och att de kan följa det 
väsentliga i böckerna utan att egentligen anstränga sig. (ibid., s. 93) Emellertid behåller 
de en klar distans till det de läser och de är väl medvetna om att det är en fantasivärld 
som skildras och ingenting som har med deras egen verklighet att göra. Mer än hälften 
menar dessutom att all deras läsning kräver aktivitet och uppmärksamhet för att vara 
meningsfull. (ibid., s. 96) Vidare har närmare hälften av läsarna aldrig eller sällan 
kritiska synpunkter på innehållet i böckerna. De säger att de inte läser populärfiktion för 
att vara kritiska utan för att få en stunds avkoppling eller underhållning. Resten av 
läsarna tar dock ställning eller har uppfattningar om det de läser. (ibid., s. 85) Konkreta 
sakfel, kraftiga överdrifter, osannolikheter, ”fel” i personskildring och händelseförlopp 
hör till det man reagerar mest emot. Vissa läsare har även invändningar mot böckernas 
skrivsätt samt ojämställda skildring av män och kvinnor. (ibid., s. 88f). Slutligen 
betecknar sig majoriteten av läsarna sig själva som så djupt koncentrerade när de läser 
populärfiktion att de fullständigt glömmer bort omgivningen (ibid., s. 81). Detta hindrar 
inte många från att läsa både snabbt och okritiskt, vilket åtskilliga tror förmodligen 
bidrar till att de inte ger sig tid att tänka efter och vara kritiska. Ungefär hälften hävdar 
dock att de inte läser snabbare än att de hinner stanna upp och tänka efter om de tycker 
att det är befogat. (ibid., s. 90)  
 
Majoriteten av läsarna har ett positivt och mycket personligt förhållande till sina böcker. 
Läsningen framställs ofta som ett livsvillkor, många säger att de ”måste” läsa varje dag 
för att må bra, och böckerna omges påfallande ofta av positiva tankar. (ibid., s. 81) 
Populärfiktionen fungerar alltså inte bara som underhållning, avkoppling och tidsfördriv 
utan fyller även mer djupgående behov hos många läsare. Läsningen beskrivs som ett 
sätt att rensa huvudet, att komma bort från tankar och problem som fyllt arbetsdagen, att 
komma till ro med sig själv eller att slappna av inför natten. Andra använder läsningen 
för att dra sig undan från omgivningen, komma bort från sjukdom och plågor, eller våga 
göra något som de känner obehag eller skräck inför. Kvinnorna i undersökningen 
uttrycker att de genom böckerna finner sig själva, möter känslor som de inte får av 
kamraterna, börjar bry sig mer om andra saker, lever sig in i hur andra kan ha det, och 
föreställer sig hur det kunde vara i en värld som såg annorlunda ut. (ibid., s. 160f) Även 
om detta påminner om det som kritikerna kallar kompensation, menar Hansson att 
intervjupersonernas egna beskrivningar istället oftast har tydliga positiva laddningar. 
Läsningen stimulerar, engagerar, uppfordrar och pekar på alternativ. På det sättet tycks 
böckerna kunna fungera som ett slags samtalspartner, som formulerar något som kunde 
vara möjligt eller hävdar nya värderingar. (ibid., s. 153) Hansson tycker därmed att det 
är missvisande att betrakta populärfiktionsläsningen enbart som missnöjda och 
missanpassade människors flykt in i en skenvärld, där de får tröst och kompensation för 
en grå och trist vardagsverklighet (ibid., s. 162). Att de skulle vara helt passiva offer för 
manipulerande författare får inte heller mycket stöd i studien. En genomfört kritisk 
läsning är förvisso sällsynt – men detta är enligt Hansson bara naturligt när syftet med 
läsningen främst är att få avkoppling och underhållning. (ibid., s. 93)  
 
Jag ser Hanssons text som relevant för min studie dels för att han fokuserar på läsarnas 
egna upplevelser, dels för Harry Potter-böckerna ofta bemöts av samma kritik och 
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fördomar som populärfiktionen. Bland annat anses läsarna bli manipulerade och texten 
vara statisk. Jag kommer att använda hans studie som jämförelsematerial till mitt egen. 
 

3.3.3 Reading the romance - Janice Radway 
 
I den kända studien Reading the romance: women, patriarchy and popular literature 
(1991) undersöker Janice Radway amerikanska kvinnors läsning av romantikböcker7 
utifrån reader-responsteori, antropologi och feministisk psykologi. Radway ifrågasätter 
romantikböckernas dåliga rykte och menar att fokus måste flyttas från själva texten till 
den komplexa samhälleliga aktivitet som läsning utgör. Enligt Radway har inte en text 
någon generell, inneboende mening utan det kan finnas lika många tolkningar som det 
finns läsare. Emellertid betonar hon att det finns mönster i vad läsare medför till texten 
eftersom de förvärvar vissa kulturella kompetenser och lässtrategier som en konsekvens 
av deras sociala position. (ibid., s. 8) I sin studie reser Radway till en amerikansk förort 
och intervjuar 42 kvinnliga läsare av romantikböcker. Gruppen som undersöks är på 
vissa sätt homogen – läsarna bor i samma område och de flesta är gifta hemmafruar med 
barn. Undersökningen visar att läsvanorna hos dessa kvinnor är komplext knutna till 
deras dagliga rutiner, vilka i sin tur är en funktion av utbildning, social roll och 
klassposition. Således menar Radway att även om dessa kvinnors svar är representativa 
för kvinnor i liknande situationer, är det inte rimligt att utgå ifrån att de använder 
romantisk skönlitteratur på samma sätt som kvinnor med annan bakgrund, utbildning 
och sociala förhållanden. (ibid., s. 50) 
 
Radways studie visar att kvinnornas läsning av romantikböcker fyller en rad behov hos 
dem på både ett personligt och kollektivt plan. I romantikböckerna finner de starka 
hjältinnor som får precis den tillgivenhet och omsorg som de själva inte får tillräckligt 
av i vardagen (ibid., s. 212). På så sätt upplevs dessa berättelser både som ett 
upphävande av det förtryck och den emotionella övergivenhet som kvinnor lider av i 
verkliga livet, och som en utopisk vision där kvinnlig individualitet och självkänsla är 
kompatibelt med omvårdnad och omhändertagande av andra. (ibid., s. 55) Inte bara kan 
läsningen beskrivas som en protest mot de begränsningar som kvinnor upplever i sin 
roll som hustrur och mödrar. Kvinnorna läser också om en annan, möjlig värld, där män 
är omhändertagande och relationsinriktade och väljer kärleken och förhållandet i den 
lilla världen framför framgångar i den publika sfären. (ibid., s. 115) Enligt Radway är 
läsningen stridslysten då den gör det möjligt för kvinnorna att vägra den sociala roll 
som föreskrivits dem genom deras position inom äktenskapsinstitutionen. Läsakten är 
också kompensatorisk genom att den tillåter kvinnorna att fokusera på sig själva och 
skapa sig en avskild plats inom hemmet där deras egenintresse vanligtvis identifieras 
med andras intressen. Läsningen av romantikböcker fyller därmed behov som skapats 
men lämnats ouppfyllda av patriarkala institutioner och barnafödande. (ibid., s. 211)  
 
Till skillnad från romantikgenrens kritiker menar Radway att kvinnorna som söker sig 
till de här böckerna läser utifrån missnöje, längtan och protest, inte på grund av 
tillfredställelse med saker och ting (ibid., s. 215). Samtidigt betonar hon att eftersom 
denna oppositionella aktivitet utförs genom bokens beskydd och därmed involverar den 
privata, isolerade läsupplevelsen, träffas aldrig dessa kvinnor för att dela med sig av 
sina upplevelser av opposition i tanken eller det missnöje som gav upphov till deras 
behov av romantikläsning från första början. I praktiken gör romantikläsningen därmed 

                                                 
7 Med romantikböcker menar Radway till exempel så kallade Harlequin-romaner. 
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inte mycket för att förändra den situation kvinnorna är missnöjda med. Efter att ha 
kompletterat sitt intervjuresultat med en litteraturstudie av romantikbokens narrativa 
struktur, konstaterar Radway att romantikläsningen snarare riskerar att undanröja 
behovet av att kräva tillfredsställelse i den riktiga världen eftersom den kan mötas så 
framgångsrikt i fantasin. (ibid., s. 212) Romantikböckerna försäkrar att den perfekta 
heterosexuella älskaren är en möjlighet precis som det ideala äktenskapet där en kvinna 
på samma gång uppnår självständighet, beroende, spänning och omsorg (ibid., s. 221). 
De låter läsaren förstå att hennes ilska och frustration är onödig eftersom den manliga 
hjälten, liksom hennes man, egentligen älskar henne djupt, trots sin oförmåga att 
uttrycka känslor på det sätt som hon vill (ibid., s. 215).  Eftersom berättelserna tar upp 
verkliga kvinnliga behov och beskriver deras tillfredsställelse inom traditionella 
heterosexuella relationer, och på samma gång lämnar den manliga rätten till de 
offentliga sfärerna arbete, politik och makt obestridd, menar Radway att romantikboken 
undviker att ifrågasätta den institutionaliserade grunden av patriarkal kontroll över 
kvinnor – och bidrar därmed till att behålla status quo i samhället. (ibid., s. 217)  
 
Istället för att försöka ge en enda, tydlig förklaring av kvinnornas läsning av 
romantikböcker, menar Radway att den är komplex och motsägelsefull. Å ena sidan är 
läsningen oppositionell och syftar symboliskt till att frita kvinnorna från sitt ansvar som 
mödrar och fruar, å andra sidan bekräftar och befäster den patriarkala strukturer i 
samhälle och familj. Med dessa multipla perspektiv hoppas hon kunna sprida förståelse 
för vad kvinnorna själva kan vinna på att läsa romantikböcker, samt hur denna praktik 
och självförståelse har omedvetna, oplanerade effekter och implikationer. (ibid., s. 209f) 
Genom att undersöka de sätt som olika grupper tillägnar sig och använder 
massproducerad konst i vårt samhälle, hoppas Radway visa att även om den ideologiska 
makten hos våra moderna kulturella former är stor, är den inte absolut. Litteraturen 
utövar inte sådan påverkan på sina konsumenter att de inte har någon möjlighet som 
individer att motstå eller förändra vad dessa objekt betyder eller hur de kan användas. 
Romantikböcker väljs, köps, konstrueras och används av riktiga människor med på 
förhand existerande behov, begär, avsikter och tolkande strategier. (ibid., s. 221f) 
 
Både romantikböcker och Harry Potter-böckerna är populärkulturella fenomen som 
lockar miljoner (kvinnliga) läsare, samtidigt som de ofta debatteras och nedvärderas av 
kritiker. En annan likhet är att de ofta kritiseras för att upprätthålla den rådande 
genusordningen, alternativt hyllas för sina starka kvinnoporträtt. På så sätt tycker jag att 
Radways studie kan belysa min egen. Likt Radway har en central utgångspunkt för mig 
varit att det inte finns en enda på förhand given förklaring till vad kvinnors läsning av 
Harry Potter-böckerna skulle kunna betyda för dem. Fokus har istället legat på att 
försöka fånga upp olika, ibland till synes motsägelsefulla, betydelser och innebörder hos 
kvinnornas läsning. Jag har även inspirerats av Radways dubbla perspektiv på läsning – 
samtidigt som kvinnliga läsares individuella läsupplevelser synliggörs och tas på allvar, 
kan de problematiseras och sättas in i en samhällelig kontext med hjälp av genusteori. 
Som ett led i detta kommer jag härnäst presentera ett par texter som behandlar 
genusordningen i Harry Potter-böckerna ur flera olika perspektiv. 
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3.4 Harry Potter och genusordningen 
 
När det gäller bilden av kvinnor och män i Harry Potter-serien går åsikterna isär bland 
kritiker och forskare. För att illustrera detta tänkte jag slutligen ta upp två texter som 
båda analyserar böckerna utifrån ett genusperspektiv, men med skiftande resultat.  

 

3.4.1 Jämställdhet på Hogwarts? – Victoria Svensson 
 
Ett exempel på den kritik som riktas mot böckerna är Victoria Svenssons b-uppsats i 
genusvetenskap, Jämställdhet på Hogwarts? En genusanalys av J.K. Rowlings Harry 

Potter och de vises sten (2004). Svensson analyserar här den första boken i serien 
utifrån ett genusperspektiv med fokus på följande saker: genusarbetsdelning, analys av 
de tre huvudkaraktärerna och kvantitativ analys av hur många repliker karaktärerna har. 
Genom detta vill Svensson undersöka huruvida litteraturvetaren Maria Nikolajeva haft 
rätt i sitt påstående att ”män är överlägsna kvinnor” i Harry Potter. (ibid., s. 1f) 
 
Svensson finner att genusarbetsdelningen i Harry Potter och de vises sten är tydligt 
dualistisk, alltså uppdelad i offentlig och privat sfär där männen är placerade i det förra 
och kvinnor i det senare. Det finns en uppenbar hierarki mellan könen, där männen har 
”viktiga” och statushöjande jobb, till exempel rektor, medan kvinnors yrken, till 
exempel hemmafru, blir nervärderade. När det gäller de tre huvudkaraktärerna anser 
Svensson att de alla är väldigt stereotypa. Hon tror att det är meningen att boken skall 
bli mer jämställd genom att Hermione får vara med. Problemet med detta är enligt 
Svensson att Hermione som ”ensam” tjej får representera alla andra tjejer, vilket i sin 
tur resulterar i att boken stabiliserar de rådande stereotyperna kring tjejer. Hermione 
tillåts nämligen endast briljera inom typiskt ”kvinnliga” områden. Hon är den klassiska 
duktiga plugghästen som har respekt för lärarna och för de regler som finns på skolan. 
Hon ogillar bråk och får ofta också hoppa in som ”lill-mamma” åt Harry och Ron som 
avskyr läxor, hellre spenderar sin tid på quidditch-planen och inte har några skrupler när 
det gäller att bryta regler. Svensson menar att Hermione, trots sin ”duktighet”, inte får 
den uppskattning och respekt hon förtjänar - hon blir först Rons och Harrys vän när hon 
beter sig mer som dem och släpper på sina principer. Den kvantitativa analysen visar 
slutligen att boken är mansdominerad på flera sätt: den innehåller överlägset fler män 
som nämns, fler män med repliker och fler repliker sagda av män. Svenssons slutsats är 
att Nikolajeva haft rätt i sin kritik - Harry Potter och de vises sten är både dualistisk och 
hierarkisk när det gäller kön: män och kvinnor presenteras som varandras motsatser, och 
det män gör värderas högre. Resultatet blir att boken bidrar till att konservera stereotypa 
föreställningar kring kvinnor och män. (ibid., s. 14ff)  
 
Eftersom Svensson här bara undersöker den första boken i serien är det svårt att säga 
om hennes resultat är överförbart till resten av Harry Potter-böckerna. Min uppfattning 
är dock att studien på ett tydligt och överskådligt sätt illustrerar just den sortens kritik 
som brukar riktas mot Harry Potter-serien, och att den därför är användbar här. Jag 
tycker att Svensson för fram många viktiga poänger, framförallt att hon belyser 
sambandet mellan dikotomin och hierarkin: i och med att kvinnor och män separeras 
och görs olika varandra i Harry Potter-böckerna så återskapas deras respektive under- 
och överordning. Jag håller även med henne om att böckerna på så sätt kan bidra till att 
reproducera genusordningen i vårt samhälle. Även om en uppsats på b-nivå givetvis har 
sina begränsningar, tycker jag dock att det är problematiskt att Svensson inte alls 
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försöker nyansera sitt resultat. Om man enbart utgår ifrån hennes slutsatser blir det svårt 
att se varför så många kvinnor tycker om att läsa Harry Potter-böckerna. I nästa avsnitt 
redovisas därför en genusanalys av serien som ger en mer komplex bild av frågan. 

 

3.4.2 Cinderfella – Ximena Gallardo-C och Jason Smith 
 
I essän Cinderfella: J.K. Rowling’s wily web of gender (2003) undersöker Ximena 
Gallardo-C och Jason Smith de fyra första böckerna i serien utifrån ett genusperspektiv. 
I likhet med Svensson (2004) menar de att böckerna är könsstereotypa på flera sätt. De 
förstärker en traditionell arbetsfördelning mellan könen där kvinnor först och främst är 
fruar och mödrar medan män försörjer familjen. Detta förstärks ytterligare av att de 
arbetande kvinnorna främst jobbar med det traditionella kvinnoyrket undervisning, 
samtidigt som männen har de flesta statusfyllda, spännande och klassificerade jobben. 
Vidare anser Gallardo-C & Smith att böckerna stereotypiserar kvinnor som emotionella, 
känsliga och irrationella i situationer där män behåller fattningen. Andra kvinnliga 
stereotyper inkluderar pratkvarnen, groupien, den nyfikna skvallertanten, femme fatalen 
och troféhustrun. I kontrast till kvinnorna framstår männen som mångbottnade, 
intressanta, roliga och äventyrliga. Trots detta menar Gallardo-C & Smith att en 
feministisk tolkning av böckerna kan ge alternativa och radikala läsningar. Även om 
böckerna inte aktivt kritiserar könsstereotyper, anser de att berättelsen utmanar 
normativa konstruktioner av genus och könsroller på flera andra sätt. (ibid., s. 191-194) 
 
Även om Harry Potter-böckerna synliggör könsskillnader anser Gallardo-C & Smith att 
de inte förespråkar könsuppdelning. Pojkar och flickor samsas inom de olika klasserna 
och Quidditch-lagen på Hogwarts, och deras placering i olika elevhem baseras på inre 
egenskaper – talang, personlighet och sinnelag – inte på kön. (ibid., s. 199) Vidare 
menar de att böckerna visar en förkärlek för ”feminina” värderingar. I de fall Harry 
lyder Rons råd och tar ”maskulina” beslut bestraffas han ofta eller hamnar i fara, medan 
Hermiones förslag oftast leder till framgång. Genom att välja barmhärtighet istället för 
hämnd, samarbete istället för konkurrens, och vänskapen hos Gryffindor istället för 
ambitionen hos Slytherin, distanserar sig Harry inte bara från den elaka Draco och den 
onda Voldemort utan även från den traditionellt ”maskulina” makt och ärelystnad de 
representerar. (ibid., s. 198f) Detta gäller även hela den ”goda” sidan i böckerna, som 
genom hjälpsamhet, osjälviskhet, närhet och ansvar, besegrar den aggressiva och 
makthungriga Voldemort. Gallardo-C & Smith menar att kvinnliga läsare kan 
identifiera sig med Harry trots hans kön då de har liknande livserfarenheter: världen är 
maskulin, aggressiv, förtryckande och detta kan enbart förändras kollektivt. Gallardo-C 
& Smith drar slutsatsen att medan serien till synes favoriserar karaktärer av det manliga 
könet, hamnar denna preferens ständigt i konflikt med en kontext av symboler och 
handlingar som ses som kvinnliga enligt genusordningen.

 (ibid., s. 200f)  
 
Gallardo-C & Smith menar också att Harry Potter-böckernas växande besatthet av att 
förstå ”annorlundaskap” innebär att berättelsen öppnar upp för genuskritik, om än i 
förskjuten form. (ibid., s. 191) De skriver att Rowling, likt många andra 
fantasyförfattare, både speglar verkligheten och erbjuder alternativ till den genom att 
flytta kontroversiella frågor till andra ”Andra”. Böckerna innehåller ett sorts kastsystem 
som inkluderar både klass och ras, där trollkarlar och häxor är bättre än mugglare och 
halvblod, jättar är utstötta, och husalfer betraktas som mindre värda än människor. 
Hermione, inte Harry, blir den frispråkiga förkämpen för de marginaliserade och 
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förtryckta i detta kastsystem. Medan Harry och Ron tycker att husalferna verkar tycka 

om att vara förslavade, känner Hermione igen orättvisan i husalfernas slaveri eftersom 
hon som ”smutsskalle” och politisk minoritet, men också som kvinna, kan se 
diskriminering där andra ser tradition. Om man som Gallardo-C & Smith ser husalferna 
som Hogwarts ”kvinnor”, oavsett kön, blir Hermiones kamp för deras rättigheter i 
förlängningen även en feministisk kamp. (ibid., s. 201f) 
 
Även om Harry Potter-böckerna inte uttryckligen stödjer radikal feminism, tycker 
Gallardo-C & Smith att de är radikala som barnlitteratur och därmed har rikligt material 
som stödjer feministiska läsningar (ibid., s. 191). De refererar till Herbert Kohl som har 
utvecklat ett antal kriterier för så kallad ”radikal” (till skillnad från traditionell, 
patriarkal) barnlitteratur. Enligt Kohl ska radikal barnlitteratur: 
 

1) Inte fokusera på den individuella hjälten, utan skildra ett samhälle eller 
”naturlig, samhällelig grupp större än familjen” som det centrala elementet. 

2) Organisera konflikter runt en grupp som är större än kärnfamiljen: ”ett samhälle, 
en klass, etnisk grupp, nation, eller till och med världen”. 

3) Fokusera på kollektiv snarare än individuell kamp. 
4) Porträttera en tredimensionell antagonist eller fiende som inte är född ond eller 

ond i alla situationer. 
5) Framhäva kamratskap, vänskap, och olika former av kärlek. 
6) Inte tvinga fram ett lyckligt slut eller lösning på problemet. 

 
Gallardo-C & Smith menar att de fyra första Harry Potter-böckerna uppfyller alla dessa 
kriterier. Harry är till exempel aldrig den självcentrerade, självständiga hjälten, utan är 
istället beroende av att vara inkluderad i en större grupp: hans vänner, Gryffindor, 
Hogwarts, och hela den magiska världen. Dessutom värdesätter serien kollektiv kamp, 
och konflikterna kräver alltid handling från sammanhängande grupper (barn, vuxna, 
goda trollkarlar, onda trollkarlar). Gallardo-C & Smith skriver att även om den magiska 
världen, liksom mugglarvärlden, lider av könsstereotypisering och sexism, är det en 
värld på väg att förändras: Hogwarts är inte bara en skola för alla, oavsett klass och 
etnicitet, blandade könsgrupper är också vanliga i både skolämnen, sport och vänskap. 
Den här tendensen att ifrågasätta status quo fortsätter genom serien och inbjuder läsare 
att utveckla en mer kritisk syn på sociala normer. Till sist, istället för det linjära, slutna 
”lyckliga slutet”, framhäver serien öppenhet och personlig utveckling. Sammanlagt 
menar Gallardo-C & Smith att alla dessa element verkar för att ifrågasätta simplistiska 
dikotoma uppdelningar som manligt och kvinnligt, gott och ont, vän och fiende, jag och 
”andra”. På dessa grunder anser de att Harry Potter-böckerna är en radikal, ny typ av 
fantasy/barnlitteratur som undersöker och dekonstruerar traditionella förväntningar på 
kön och genus. (ibid., s. 202f) 
 
Till skillnad från Svensson (2004) som hävdar att Harry Potter bidrar till att reproducera 
traditionella könsstereotyper, menar Gallardo-C & Smith att böckerna till stor del 
ifrågasätter och utmanar genusordningen. Hur kan man då förstå dessa två, till synes 
helt motsatta, perspektiv på genusbilden i böckerna? Även om min avsikt med denna 
uppsats inte är att komma fram till vilken bild som är ”sann”, tycker jag att Gallardo-C 
& Smith bättre lyckas visa just komplexiteten i hur en text kan läsas och uppfattas. Likt 
dem är min utgångspunkt att det ena inte utesluter det andra – böckerna kan ses som 
både könsstereotypa och genusprogressiva på samma gång. Vilken av dessa aspekter 
som uppfattas som mest framträdande av läsaren beror både på dess erfarenheter och 
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vilka syften som finns med läsningen.8 I min analys och diskussion kommer jag 
återknyta till Svensson och Gallardo-C & Smith, och se om läsarna ger uttryck för något 
av deras synsätt på genusbilden i Harry Potter. 
 
 

4. Metod 
 
Här presenteras hur studien har lagts upp angående metodval och utgångspunkter, urval 
av intervjupersoner, genomförande av intervjuer, och bearbetning och analys av 
intervjumaterialet. Jag går också igenom de etiska överväganden jag ställts inför under 
uppsatsens gång.  
 

4.1 Utgångspunkter och metodval 
 
I denna uppsats vill jag få en fördjupad förståelse för kvinnors läsning av Harry Potter-
böckerna. För att uppnå detta undersöker jag sex kvinnors läsupplevelser såsom de 
berättar om dem. Eftersom kvantitativa undersökningsmetoder enligt min mening har 
sina begränsningar vad gäller hur djup och komplex förståelse de kan ge för ett 
fenomen, ansåg jag att kvalitativa intervjuer var den bästa metoden för att undersöka 
min frågeställning. Enligt Steinar Kvale i Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) är 
detta en kraftfull metod för att just fånga erfarenheter och innebörder ur 
intervjupersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin situation till 
andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. (ibid., s. 70) I likhet med mycket annan 
kvalitativ forskning har mina intervjuer således inte haft som mål att komma fram till 
entydiga och kvantifierbara uppfattningar om läsningen av Harry Potter. Det viktiga har 
istället varit att så utförligt som möjligt beskriva de mångtydiga och motsägelsefulla 
uppfattningar som de intervjuade ger uttryck för. (ibid., s. 38)  
 
Enligt Kvale kritiseras den kvalitativa intervjun ofta som vetenskaplig metod, eftersom 
den erhållna kunskapen anses vara för mycket beroende av forskarens egna tolkningar. 
(ibid., s. 190) Till skillnad från detta menar jag att forskning aldrig kan vara helt 
”objektiv”. Vuxna kvinnors läsning av Harry Potter-böckerna kan studeras och förstås 
på många olika sätt – förförståelse samt val av perspektiv och teori spelar en stor roll för 
vad man väljer att inrikta sig på och hur materialet sedan tolkas. I denna uppsats utgår 
jag från ett genusperspektiv och en reader-responsteoretisk syn på läsning, och 
fokuserar på både läsarnas kritik och uppskattning av böckerna. Med en annan 
utgångspunkt eller forskningsfråga hade både studien och dess resultat kunnat se helt 
annorlunda ut. Till exempel finns det utöver genus en andra rad viktiga samhälleliga 
faktorer som kan påverka människors läsning, såsom till exempel klass, etnicitet och 
sexualitet. Då jag funnit det nödvändigt med ett begränsat fokus, behandlas dessa 
faktorer dock inte i någon större utsträckning i uppsatsen. I likhet med Kvale menar jag 
att ett tydligt perspektiv inte behöver vara en nackdel vid forskning – så länge de olika 

                                                 
8 Eftersom fokus i denna uppsats ligger på läsaren, menar jag att det här är mindre relevant vilket budskap 
Rowling själv velat förmedla. Jag tror dock inte att hennes avsikt varit att erbjuda en genusbild som 
reproducerar kvinnors underordning. Som Svensson (2004) tar upp är det snarare troligt att Rowling 
genom till exempel karaktären Hermione försökt göra sin berättelse jämställd. Att vissa aspekter av 
böckerna ändå kan uppfattas som könsstereotypa, ser jag som ett resultat av att Rowling – liksom oss 
andra – lever i ett samhälle där det är svårt att föreställa sig kön bortom genusordningens två principer. 
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utgångspunkterna klarläggs, blir flera möjliga tolkningar av samma text inte en svaghet 
utan en rikedom och styrka hos intervjuforskningen (ibid., s. 259). 
 

4.2 Urval 
 
Denna studie undersöker enbart kvinnors läsning av Harry Potter-böckerna. Detta ska 
inte ses som ett antagande att mäns läsning skulle vara ointressant, tvärtom – jag skulle 
gärna gjort till exempel en jämförelse av mäns och kvinnors läsupplevelser. Jag 
bedömde dock att detta inte var möjligt inom ramarna för denna uppsats och bestämde 
mig för att avgränsa mig. Eftersom jag i denna uppsats inte tänker generalisera mina 
intervjuresultat till en större population, till exempel alla kvinnliga Harry Potter-läsare i 
Sverige, ansåg jag att ett representativt urval av intervjupersoner inte var nödvändigt. 
Istället använde jag mig av ett så kallat bekvämlighetsurval, som beskrivs av Alan 
Bryman (2002) i boken Samhällsvetenskapliga metoder (s. 313). Jag fick tag på mina 
läsare genom att skicka ut förfrågan bland bekanta på Facebook om de kände till några 
kvinnliga läsare av Harry Potter-böckerna som skulle kunna tänka medverka i en 
magisteruppsats. Ett etiskt dilemma som dök upp här var risken att någon därigenom 
skulle kunna gissa sig till vem det var jag hade intervjuat. Jag löste detta genom att i 
uppsatsen anonymisera de intervjuade inför läsarna så långt det är möjligt. Efter 
samrådan med intervjupersonerna tog jag i resultatredovisningen med deras ålder, 
civilstånd och utbildning, men deras namn har fingerats och utbildningen de går på har 
ändrats till den disciplin ämnet tillhör. Privata saker som nämnts under intervjun som 
skulle kunna identifiera läsarna har tagits bort eller ändrats. I de fall vissa detaljer 
fortfarande finns kvar i resultatredovisningen har detta godkänts av intervjupersonerna. 
 
De sex kvinnor jag till slut valde att intervjua var bekantas bekanta och ingen jag kände 
väl. Mina urvalskriterier var att de skulle vara över 18 år, ha läst alla böckerna om Harry 
Potter och verkligen tycka om serien. Jag gjorde dessa avgränsningar för att jag tyckte 
att det redan finns många studier kring unga tjejers läsvanor, och för att jag helt enkelt 
var mest intresserad av att undersöka läsare för vilka böckerna är viktiga och betyder 
något. Inledningsvis var min ambition även att försöka hitta en så varierad grupp av 
kvinnliga intervjupersoner som möjligt, när det gällde till exempel ålder, sysselsättning, 
utbildning och övriga läsvanor. På grund av tidsbrist och några avhopp fick jag dock 
överge min ursprungliga vision något och helt enkelt välja de intervjupersoner som stod 
till hands. Således blev gruppen av intervjupersoner rätt homogen trots allt: alla var 
studenter, varav de flesta runt 25 år och i slutet på sin utbildning, och ingen var gift eller 
hade barn. Efter att intervjuerna genomförts blev det dock uppenbart att detta inte på 
något sätt stått i vägen för ett brett spektra av intressanta läsupplevelser. Snarare var det 
kanske till och med en fördel att ha intervjupersoner som liknade varandra när det gällde 
de yttre omständigheterna, eftersom variationen i hur de tolkade och upplevde böckerna 
blev ännu tydligare. Däremot kan man diskutera hur väl en urvalsgrupp kvinnor mellan 
21-35 år, där de flesta börjat läsa Harry Potter redan under gymnasietiden, stämmer med 
min föresats att intervjua just vuxna läsare. Samtidigt har två av läsarna, varav en nu är 
35 år, läst böckerna först i vuxen ålder. Även om det kanske hade varit mer korrekt att 
beskriva mina intervjupersoner som ”unga vuxna” eller liknande, valde jag dock till slut 
att kategorisera dem som ”vuxna”. Detta för att markera att min studie, till skillnad från 
många andra inom B&I, inte undersöker tonåringar mellan 13-19 år. 
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4.3 Intervjuguide 
 
Under intervjuerna använde jag mig av en halvstrukturerad, fokuserad intervjuguide9. 
Som Kvale (1997) beskriver innebär detta att den varken var strängt strukturerad med 
standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”, utan just fokuserad på ett antal teman 
som på olika sätt belyste min frågeställning (s. 37). Intervjuguiden innehöll frågor om 
intervjupersonernas allmänna läsvanor, hur det kom sig att de började läsa Harry Potter, 
vad det är i böckerna som de gillar, deras syn på karaktärerna, hur de tolkar handlingen i 
böckerna, huruvida Harry Potters värld kan relateras till vår egen, vad de tycker är 
böckernas budskap, hur de upplever J.K. Rowlings språk, hur de ställer sig till 
fenomenet Harry Potter, på vilket sätt de läser böckerna, och vad böckerna har betytt för 
dem i deras liv. Dessa teman och frågor konstruerades både utifrån tidigare forskning 
och teori och genom egna uppslag. Vissa frågor kan vid en första anblick vara svåra att 
skilja från varandra, vad gäller till exempel trovärdigheten hos karaktärerna eller 
handlingen. Enligt Kvale är dock upprepningen av en fråga i olika versioner positivt 
både för att man får rik och varierad information (ibid., s. 123) och för att det prövar 
svarens tillförlitlighet (ibid., s. 140). Eftersom intervjupersonerna diskuterade många 
teman ur flera synvinklar blev det lättare att kontrollera att mina slutsatser var rimliga.  
 
Till en början befarade jag att intervjuguidens många förslag på frågor kanske skulle 
resultera i begränsade möjligheter för intervjupersonerna att själva få uttrycka sig, men 
under intervjuerna upplevde jag istället att det var till stor hjälp att ha färdigformulerade 
frågor. Om jag hade haft en helt ostrukturerad intervjuguide tror jag att läsarna, som 
oftast inte alls hade reflekterat kring sin läsning av Harry Potter-böckerna tidigare, fått 
det svårt att berätta om sina läsupplevelser. Genom att istället svara och spinna vidare 
på mina frågor fick de nu en möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar genom detta. 
Min intervjuguide har dock anpassats till varje intervju – beroende på de svar jag fått 
har till exempel frågorna ställts i olika ordning, formulerats om eller inte behövts ställas 
alls. Alla intervjupersoner har alltså inte fått samma frågor, däremot har alla fått 
möjlighet att uttrycka sig om samma teman. Intervjuguidens fokus har alltså behållits 
genom intervjuerna. Fördelen med att ha ett tydligt fokus i intervjun är att man inte får 
lika mycket irrelevant material att hantera senare   
 

4.4 Inför intervjuerna 
 
Ett par veckor innan intervjuerna skulle genomföras skickade jag ut ett mail till mina 
läsare som syftade till att få deras informerade samtycke till att delta i undersökningen 
genom att berätta om intervjuernas syfte och upplägg.10 Att ge information om en 
undersökning betyder enligt Kvale (1997) att känsligt balansera mellan detaljerad 
överinformation och utelämnande av aspekter som kan vara betydelsefulla för 
intervjupersonerna. Att undanhålla det specifika syftet med undersökningen för de 
intervjuade har fördelen att de då kan ge sina oförfalskade åsikter om ett ämne och inte 
styras till specifika svar. (ibid., s. 107) I denna studie valde jag att göra ett mellanting – 
jag informerade vilken frågeställning som låg bakom undersökningen och vilka teman 
som skulle tas upp. Däremot gick jag inte in i detalj på vilka frågor som skulle ställas, 
eftersom jag befarade att det skulle påverka intervjuernas spontanitet negativt. 

                                                 
9 Se bilaga 2, Intervjuguide. 
10 Se bilaga 3, Brev till intervjupersonerna. 
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För att testa min intervjuguide genomförde jag sedan en pilotintervju med min första 
intervjuperson. Pilotintervjun visade att intervjuguiden till stor del fungerade men att 
den behövde vissa ändringar: ett antal frågor togs därför bort, andra lades till eller 
ändrades. För att understryka att jag vill få reda på intervjupersonernas egna 
uppfattningar och ingen annans, ändrade jag till exempel frågan ”Finns det ett budskap i 
Harry Potter-böckerna?” till ”Vad tycker du är böckernas budskap?” Pilotintervjun 
gjorde mig också uppmärksam på att vissa av frågorna kunde upplevas som svåra att 
svara på eftersom de kanske aldrig tänkt på dessa saker förut. Jag skickade därför ut ett 
andra brev till mina intervjupersoner där jag gav dem ett antal frågor att fundera över 
inför intervjun. Målsättningen var att de därmed skulle få en chans att hinna börja 
reflektera lite kring sin läsning, vilket jag – i motsats till mina ursprungliga farhågor – 
tyckte gav en positiv effekt under senare intervjuer. Intervjupersonerna verkade nu vara 
mer fokuserade och medvetna om vad de ville få sagt än tidigare.  
 

4.5 Genomförande av intervjuer 
 
Efter att intervjupersonerna själva fått bestämma var de ville att intervjuerna skulle ta 
plats, genomfördes tre intervjuer i intervjupersonernas hem och tre hemma hos mig. 
Eftersom intervjuguiden ändrades något efter pilotintervjun gjorde jag en andra, 
kompletterande intervju med intervjuperson 1. På grund av ett tekniskt missöde med 
bandspelaren där bara första halvan av intervjun kom med, blev även den andra 
intervjun tvungen att kompletteras. Även om man givetvis inte helt kan återskapa 
känslan av ett samtal från ett par veckor tidigare, tyckte jag och intervjupersonerna 
ifråga att dessa intervjuer ändå gick bra. Två intervjuer drog på intervjupersonernas 
initiativ ut på längden och pågick i 80 respektive 100 minuter, medan resten av 
intervjuerna i genomsnitt tog runt 60 minuter. 
 
Samtalet i en forskningsintervju är inte något ömsesidigt samspel mellan två likställda 
parter. Som Kvale (1997) beskriver råder det en maktasymmetri där intervjuaren är den 
som definierar situationen, introducerar samtalsämnena och styr intervjuförloppet (s. 
118f). Under intervjuerna lät jag därför de intervjuade svara på frågorna utan avbrott 
från mig. Istället för att snabbt ställa följdfrågor satt jag ofta tyst tills intervjupersonerna 
signalerade att de var klara. Mitt intryck var att detta var ett bra sätt att få dem att 
självmant utveckla sina svar. För att ytterligare undvika att intervjupersonerna blev 
styrda av mig, strävade jag också under intervjuerna efter att vara lika uppmuntrande 
oavsett vad läsarnas berättelser handlade om. Även om samtalen i detta fall handlade 
om ett ämne som inte verkade speciellt laddat eller känsligt för de intervjuade, märktes 
det nämligen att de ibland blev osäkra och sökte efter min bekräftelse på att de svarat 
”rätt”. Ett exempel på detta var frågan om vilken bild av kvinnor och män som ges i 
Harry Potter. Även de intervjupersoner som inte reflekterat kring genusordningen i 
böckerna och inte direkt stördes av den, framförde ett par kritiska synpunkter. En 
tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att läsarna inte ville framstå som 
oreflekterade inför mig, och därför ”justerade” sina åsikter något. Mitt intryck är dock 
att kvinnorna i min studie inte hade några problem med att stå för sina åsikter. Som det 
färdiga intervjuresultatet visar, kan det snarare ses som ett uttryck för att läsares kritik 
respektive uppskattning av litteratur är en komplex och motsägelsefull aktivitet.  
 

  



26 
 

4.6 Bearbetning och analys av intervjumaterial 
 
När intervjuerna var genomförda transkriberade jag det inspelade intervjumaterialet 
noggrant om än inte helt ordagrant. Upprepningar, hostningar och för undersökningen 
irrelevant information togs till exempel inte med. För att få en översiktlig struktur 
organiserade jag sedan varje transkriberad intervju enligt frågeordningen i min 
intervjuguide. När det var dags att analysera materialet valde jag att använda mig av 
meningskategorisering, vilket enligt Kvale (1997) innebär att intervjumaterialet delas 
upp utifrån kategorier. Genom detta kan stora textmängder reduceras och struktureras 
till en lättöverskådlig översikt. (ibid., s. 174) Jag tyckte att denna analysmetod skulle 
passa bra i min uppsats eftersom man får en tydlig helhetsbild av intervjumaterialet 
samtidigt som nyckelord och detaljer kan finnas kvar.  
 
Nästa steg bestod av att flera gånger läsa igenom alla intervjuer för att få en känsla av 
helheten. Under läsningen noterade jag allt som kunde belysa min frågeställning – det 
vill säga vad läsarna är kritiska mot något i Harry Potter, vad de tycker är bra med 
böckerna, om de motsätter sig dem på andra sätt än genom explicit kritik, och vilket 
utbyte de har av böckerna. I detta skede av uppsatsarbetet upptäckte jag att vissa av 
mina intervjufrågor inte tillförde något till förståelsen av kvinnornas läsning, till 
exempel vad de tycker om Harry Potter-filmerna och hur de får tag på böckerna. Jag 
valde därför att ta bort detta ur uppsatsen. Jag sammanförde sedan alla textstycken som 
handlade om en viss sak under samma kategori, och sammanfattade den så mycket jag 
kunde utan att meningen gick förlorad. Så långt det var möjligt använde jag mig här av 
läsarnas egna ord och formuleringar. För att ytterligare belysa innebörden behöll jag 
även ett par citat. Även om detta givetvis innebar tolkning från min sida, strävade jag 
efter att redovisa intervjupersonernas svar utifrån deras egen synvinkel. Om jag var 
osäker på innebörden av en persons svar var jag noga med att jämföra det med resten av 
personens resonemang i intervjun. På så vis hoppas jag ha minimerat eventuella 
missförstånd. Till sist var det dags att analysera och diskutera intervjumaterialet utifrån 
uppsatsens syfte, frågeställning, teori, samt tidigare forskning och övriga litteratur. 
Genom att undersöka hur svaren på de fyra frågorna kunde belysa varandra och hängde 
ihop, försökte jag förstå både det som är gemensamt och det som är olikt i kvinnornas 
läsupplevelser. 
 
 

5. Resultatredovisning 
 
I detta avsnitt kommer jag dels presentera mina intervjupersoner och deras läsvanor, 
dels redovisa deras läsupplevelser kring Harry Potter utifrån de fyra frågorna i min 
frågeställning. Den fjärde frågan presenteras utifrån Sten Furhammars (1996) olika 
former av läsutbyte.  
 

5.1 Presentation av läsarna 
 
Amanda 
Amanda är 26 år och håller på att avsluta en fil mag. inom humaniora och 
samhällsvetenskap. Hon läser mycket skönlitteratur, cirka två till fyra böcker i månaden. 
Eftersom hon alltid tyckt om fantasyfilmer, äventyr och sagor har hon förut mest läst 
fantasy, men nuförtiden blir det lite mer blandat, som feministisk litteratur och ”vanlig” 
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skönlitteratur. I skönlitteratur kan Amanda tycka om anknytningar till hennes eget liv, 
men annars är hon ute efter att komma bort lite grann och inte läsa om det vanliga livet. 
Det som är bra med fantasy är att hin får följa en karaktärs utveckling från svag till 
stark, men framförallt flykten till en annan, ofta lite sagoaktigt romantisk, värld där 
andra regler gäller och allt kan hända. En annan anledning till att hon läser fantasy är för 
”att man liksom kommer nånstans där man kan göra uppror eller där man kan förändra 
nånting”. Motstånd i skönlitteratur som påminner om verkliga livet är dock lättare att 
applicera på verkligheten och bli inspirerad av. Hon ser Harry Potter-böckerna som en 
del av fantasygenren men inte som traditionell fantasy utan mer som en saga. Hon 
räknar dem definitivt till sina favoritböcker. 
 
Britta 
Britta är 25 år och läser fjärde året på ett samhällsvetenskapligt program. Hon tycker 
mycket om att läsa men gör det mest på loven eftersom hon inte får ro till det annars. 
Hon läser gärna historiska böcker, sagor och fantasy, sådant som är ”liksom mer 
verklighetsflykt”. Det Britta söker när hon läser är något annorlunda, som skiljer sig 
från hennes eget liv, även om det ibland kan vara viktigt att känna igen sig på något 
plan. Hon är också ute efter underhållning och spänning. Absolut viktigast är dock ett 
bra och inspirerande språk. Till stor del tror Britta att hennes uppskattning av fantasy 
handlar om just språket, som hon ofta tycker är jättehärligt. Hon tycker att Harry Potter-
böckerna skiljer sig från annan fantasy hon läst, men att det finns en likhet i och med att 
det ändå är en saga. Hon räknar Harry Potter-serien till sina favoriter eftersom det är de 
böcker hon haft störst glädje av och nästan de enda som hon brytt sig om att läsa om. 
 

Camilla 
Camilla är 21 år och läser en universitetskurs inom humaniora. Nuförtiden läser hon 
mest kurslitteratur, men tidigare blev det ungefär fem böcker i månaden. Hon tycker om 
filosofisk litteratur och har en ambition att ta sig igenom den kända världslitteraturen, 
till exempel Brott och straff. Vad som är en bra bok tycker hon beror på vad hon söker, 
men det kan vara att den är trevlig att läsa, att den har en bra idé eller att det är ett bra 
språk. När hon läser är hon ute efter olika saker, som att bilda sig eller bli underhållen. 
Förutom Sagan om ringen har hon inte läst någon fantasylitteratur, vilken hon tror beror 
på att hon är ”ganska intresserad av verkligheten”. Camilla ser inte att Harry Potter-
böckerna som fantasy eftersom de utspelar sig i samma värld som vår egen. De tillhör 
hennes favoritböcker men hon betonar att hon läser dem av ett helt annat skäl än andra 
böcker hon gillar. ”Det är ju mer för att det är trevligt.”  
 

Diana 
Diana är 24 år och läser sista året på ett femårigt samhällsvetenskapligt program. På 
grund av all kurslitteratur läser hon mest på loven. Hon försöker variera sin läsning 
mycket och fastnar för olika författare i olika perioder, till exempel Paolo Coelho. Hon 
tycker mycket om böcker som är spännande och innehåller något mysterium som ska 
lösas. Diana är ute efter intressanta historier som hon kan knyta an till, som träffar 
henne emotionellt och som ger henne inblick i andra världar. Intressanta karaktärer är 
också viktigt, men hon behöver inte känna sympati eller empati med dem så länge de är 
levande och mänskliga. Förutom Sagan om ringen har hon inte läst så mycket fantasy, 
eftersom de hon har provat på inte hållit samma kvalitet som Harry Potter. Hon tycker 
att Harry Potter inte är samma sorts fantasy som Sagan om ringen då de utspelar sig i 
nutid och känns mer anknutna till vår verklighet. ”Det skulle kunna vara vår värld men 
det är liksom en värld som ligger bredvid.” Harry Potter tillhör hennes favoritböcker. 
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Emma 
Emma är 25 år och läser femte året på ett samhällsvetenskapligt program. I genomsnitt 
läser hon en roman i månaden, men hade det inte varit för all kurslitteratur hade hon 
gärna läst mycket mer. Hon berättar att hennes läsning är varierad, hon läser det hon 
”får tag i”. Hon läser gärna psykologiskt intressanta romaner och spännande berättelser 
med ett fascinerande språk. Hon tycker också väldigt mycket om att slappna av med en 
historia som är ”indragande”, till exempel Marian Keyes böcker. Som läsare söker hon 
ibland någon sorts verklighetsflykt och en helt annorlunda värld som hon kan sjunka in 
i. Andra gånger kan hon tycka om böcker på grund av deras intressanta 
karaktärsutveckling. Hon ser Harry Potter-böckerna som fantasy då de innehåller 
parallella världar och mycket magi, en sorts böcker hon redan som barn ofta fastnade 
för. Till slut tröttnade dock Emma på fantasy då böckerna ofta var likartade och inte 
nådde upp till Sagan om ringens kvalitet. Harry Potter-böckerna tillhör hennes favoriter, 
men det finns olika sorters favoritböcker och andra böcker har betytt mycket för henne. 
 
Frida 
Frida är 35 år, har en fil kand. inom humaniora och läser just nu andra terminen av fyra 
inom ett kulturämne. Hon läser åtminstone en till två böcker i månaden, men säger att 
det kommer och går. För tillfället blir det mycket deckare eftersom hon tycker det är en 
skön omväxling och avkoppling från ”kultursvängen”. När hon läser vill hon att 
böckerna berör henne och att karaktärerna har liv. Hon vill också gärna bli överraskad 
av ett intressant språk eller en spännande historia. Eftersom hon har läst 80 poäng i 
dramatik och känner till böckers dramaturgi händer detta emellertid inte så ofta. 
Eftersom hon är politiskt engagerad blir hon också mer intresserad när böckerna ”visar, 
alltså när det är något slags politiskt engagemang, om det är motstånd, det blir mer kul.” 
Frida är inte speciellt insatt i fantasygenren men uppskattar en bra fantasybok, till 
exempel Sagan om ringen som hon sträckläste. Hon tycker att Harry Potter kan kallas 
fantasy på grund av det här ”med alternativvärldar och vad du kan se och inte kan se, 
och vad som finns och vad som inte finns, som jag tycker är spännande.” Harry Potter-
böckerna är de böcker som hon läst om flest gånger och de tillhör hennes favoriter.  
 

5.2 Uttrycker läsarna kritik mot böckerna? 
 
Jag har här tittat efter om läsarna uttrycker explicit kritik mot något i Harry Potter-
böckerna. Eftersom intervjuerna innehåller många likheter i denna och nästföljande två 
frågor kommer resultatet att redovisas tematiskt i bokstavsordning.  
 
Bilden av barn och vuxna 
Flera av läsarna tycker att barnen i böckerna porträtteras som orealistiskt hjältemodiga.  
Amanda menar att barn framställs som mycket mer ansvarfulla och modiga än vad de 
antagligen är. Man får aldrig se Harry leka, och det finns ingen vuxen som han kan gråta 
ut hos eller som tar hand om honom. Även Emma har ibland funderat på om inte Harry 
borde må mycket sämre med tanke på allt som har hänt. Diana tycker att barnen är 
alltför hjältemodiga i tre första böckerna, samt i sista boken där till exempel Ron först 
sviker Harry och sedan kommer tillbaka. Hon saknar också fler starka vuxenfigurer, och 
tycker att de vuxna framställs som rätt endimensionella fram tills slutet på serien. 
Camilla i sin tur tycker att böckerna ger bilden av att vuxna vet bäst i alla lägen och att 
barn därför ska göra som de säger. Förutom Harry och hans gäng som tycker att de vet 
bättre än de vuxna, menar hon att barn beskrivs som väldigt lydiga, duktiga och nöjda. 
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Detta är ännu en orsak till att hon tycker att det egentligen inte är så bra att barn läser 
serien, eftersom de då kanske tror att de måste vara lydiga. 
 
Det goda och onda 
Ett genomgående tema i intervjuerna är kritik mot att de goda och onda karaktärerna 
beskrivs ensidigt och onyanserat, framförallt till en början. Den som är mest kritisk är 
Emma. Hon menar att de onda mest ses från ett utifrånperspektiv i böckerna och därmed 
får mindre nyanser. ”Alltså i den världen kan man se vem som är ond för att han ser ju 
helt konstig ut [skratt] de onda har konstiga tatueringar och sånt [skratt] det är ju inte så 
ytligt i vår värld.” Emma menar att kampen mellan gott och ont i böckerna personifieras 
otroligt mycket av karaktärer, vilket det inte gör i verkligheten där det handlar mer om 
handlingar. Hon tycker att Dumbledore och Voldemort sitter på varsin piedestal av 
ondska och godhet, något som känns ganska orealistiskt då det i verkligheten inte finns 
personer som är ensidigt onda eller goda på det sättet. Till exempel finns det inte här 
någon ond sida som tycker det är kul att förtrycka människor på ett sådant tydligt sätt. I 
så fall skulle det vara väldigt extrema, ovanliga politiska former. 
 
Amanda tycker att ganska många onda karaktärer bara är onda och galna, som till 
exempel Bellatrix. Hon menar att de onda porträtteras som ”lite sliskiga och ja, det osar 
liksom skumhet och ondhet om dom på långt håll.” Hon tycker att det skulle vara mer 
spännande om Voldemort inte såg ut eller pratade som en orm, och hade mindre typiska 
onda attribut. Enligt Britta är de onda karaktärerna ganska platta till en början ”för dom 
är bara onda, punkt.” Hon menar att även de goda länge framställs som bara goda. 
Camilla tycker att de onda karaktärerna i böckerna skildras som väldigt onda. Enligt 
Diana framställs de goda och onda ganska svart och vitt i början. Frida att de goda 
framställs som lite för goda och ”plain”. 
 
Genusbilden 
De flesta intervjupersonerna riktar sin allvarligaste kritik mot böckernas skildring av 
kvinnor och män. Framförallt verkar detta handla om tre aspekter. För det första menar 
de att kvinnors och mäns roller beskrivs på ett könsstereotypt sätt. Amanda tycker att 
det är typiskt att just Hermione är den duktiga medan Ron och Harry är mer oansvariga. 
Även Britta och Frida menar att Hermiones roll som den duktiga och hjälpsamma 
plugghästen är tråkig och fantasilös. Britta önskar att Hermione, eller åtminstone någon 
av tjejerna, kunde ha fått varit lite busig och stökig. ”Jag menar hur många duktiga tjejer 
känner man inte liksom? [skratt] Väldigt väldigt väldigt många.” Ett annat 
könsstereotypt exempel är enligt Amanda och Frida att herr Weasley arbetar medan fru 
Weasley stannar hemma och sköter om familjen. Amanda tycker också att det är typiskt 
att det just är en kvinna, fru Weasley, som får slåss mot Bellatrix i sista boken. Camilla i 
sin tur är kritisk till att flickor och pojkar ska ha separata sovrum, något hon tycker är 
väldigt omodernt och särartsfeministiskt. ”Men det är ju ingen som protesterar mot det, 
utan det är ju helt naturligt, tydligen.”  
 
För det andra tycker läsarna att män tar större plats och har viktigare roller i böckerna. 
Amanda, Diana, Emma och Frida är kritiska mot att de flesta hjältar, huvudkaraktärer, 
personer i höga positioner, samt karaktärer överhuvudtaget, är män. Frida tar som 
exempel att Dumbledore och resten av rektorerna på Hogwarts varit män. Hon tycker 
också det är jättetråkigt att Hermione inte får den uppskattning och erkänsla som hon 
förtjänar. ”Det visar på det här med att grabbar behöver inte göra lika mycket för att få 
populariteten medan hon får kämpa som fan (…) fast vi ju hela tiden vet att utan 
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Hermione skulle inte Gryffindors fungera förmodligen överhuvudtaget.” Hon säger att 
det är likadant med familjen Weasley. ”Utan Rons mamma så skulle inte den familjen 
fungera, alltså det är ju inte pappan i det läget som är den, utan han är ju definitivt den 
stereotypa bilden av mannen som aldrig växte upp.” Amanda menar att det är typiskt att 
den kvinnliga läraren Trelawney framställs som ett våp, och att huvudkaraktären Harry 
är en pojke. Liksom Emma hade hon istället önskat att han hade varit en tjej. Emma tror 
att en kvinnlig huvudperson hade fått henne att uppskatta böckerna ännu mer, då hon 
hade kunnat gilla en tjej mer oförbehållsamt.  
 
För det tredje ses böckernas framställning av kön och sexualitet som heteronormativ. 
Frida är mycket kritisk mot att heterosexualitet ses som självklart i böckerna, och hade 
tyckt det var jättekul om Draco och Harry kunde få varandra eftersom hon tror att Draco 
egentligen är kär i Harry.  
 
Sammanfattningsvis beskriver Amanda, Camilla och Frida Harry Potter-böckerna som 
”könsstereotypa”. Emma och Frida tycker det är tråkigt att Rowling inte vågat utmana 
och utveckla könsrollerna mer. Som feminist kan inte Emma förstå varför Rowling inte 
tagit chansen att göra detta, speciellt med tanke på att det handlar om en fantasyvärld. 
”Jag kan inte riktigt förstå det, det är ju en kvinna som skrivit böckerna, att det ändå är 
en så pass manlig värld även den världen, det hade gått att göra den så himla mycket 
mer ideal. [skratt]” Hon får dock känslan av att Rowling försökt göra en värld som är 
realistisk utifrån hur långt vi har kommit med jämställdhet hos oss. Camilla är kritisk 
mot att könsrollerna beskrivs som något helt naturligt, och att män porträtteras som 
snälla och fina personer utan dåliga sidor. ”Männen behöver ju inte utöva nån makt 
direkt över kvinnan utan dom vet det själva vad dom ska göra.” Om Camilla hade fått 
välja hade hon velat att kön inte skulle vara viktigt och att karaktärerna skulle vara ”lite 
mer människor allihopa istället.”  
 
Amanda tycker att det är lite tråkigt att böckerna är så könsstereotypa, men det påverkar 
inte hennes läsning så mycket. Camilla säger att hon blir ganska irriterad över detta och 
att det kommer lite i vägen när hon läser böckerna. Diana har inte tänkt så mycket ur en 
könsaspekt när hon har läst Harry Potter. Böckernas bild av kvinnor och män stör 
Emma i läsningen ibland. Bilden av kön och sexualitet stör inte Frida i läsningen, men 
det får henne att vilja skriva litterära, feministiska analyser av Harry Potter. 
 

Harry Potter-fenomenet 
Intervjuerna visar att läsarna är kritiska mot Harry Potter-fenomenet på ett par olika sätt. 
För det första är samtliga mer eller mindre kritiska till alla produkter runt omkring 
böckerna. Britta och Camilla beskriver det hela som onödigt respektive överdrivet, och 
Amanda, Diana, Emma och Frida tycker det är för kommersiellt. Amanda, Britta och 
Diana menar dessutom att de nog mer är riktade mot barn. Följaktligen konsumerar 
ingen av intervjupersonerna några av dessa produkter, med undantag för filmerna och 
att Camilla och Frida någon gång fått Harry Potter-relaterade saker i present. Emma i 
sin tur säger att hon låtit bli att köpa alla böcker som ett sätt ”att inte vara helt såld på 
det [skratt] fast jag ju är det!”  
 
För det andra gjorde all uppståndelse kring böckerna att flera intervjupersoner länge lät 
bli att läsa dem. Amanda kom i kontakt med böckerna för fem år sedan genom att 
hennes äldre syster försökte övertala henne att läsa dem. Först var hon skeptisk eftersom 
det inte var riktig fantasy och kändes lite töntigt. Efter att ha sett och gillat de tre första 
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filmerna gav hon böckerna en chans ”även om det kändes lite så här barnfantasy. Men 
sen så blev jag hooked. [skratt] Dom var jättebra.” För Britta handlade hennes skepsis 
om att ”det var så fruktansvärt hypat och man är väl inte mindre tonårstrotsig än att man 
måste vara emot liksom.” Efter att ha fått och läst den första boken, gillade hon den 
dock så mycket att hon fortsatte med resten. Även Camilla vägrade länge att läsa 
böckerna ”eftersom alla andra läste Harry Potter, och jag var ju så himla speciell så jag 
tänkte ju minsann inte göra det.” Sedan fick hon den första boken i present och kände 
sig tvungen att läsa den. Hon tyckte att den var jättebra och fortsatte med resten av 
böckerna. Diana hörde talas om böckerna under gymnasietiden, bland annat genom att 
hennes lillebror blivit uppmuntrad att läsa dem av lärarna i skolan. Det var dock först 
när hon låg hemma förkyld och hade tråkigt på jullovet, utan något annat att läsa, som 
hon började läsa Harry Potter och fastnade för serien. När Emma gick i gymnasiet läste 
alla i hennes närhet Harry Potter-böckerna. Själv tyckte hon att det verkade jättelöjligt 
men då en häftig klasskompis också läste dem ändrade hon sig. Hon lånade den första 
boken och tyckte att den var jätterolig.  
 

Karaktärerna 
Intervjupersonernas kritik mot karaktärerna handlar om fyra aspekter. För det första ses 
de som platt beskrivna. Camilla tycker att karaktärerna är ensidiga och tråkiga på så sätt 
att de mest har en egenskap var, till exempel sur, snäll eller smart. De förändras heller 
inte i någon större mån. Till exempel menar hon att Harry fortsätter vara en väldigt 
tråkig och självupptagen person genom hela serien. För det andra anses karaktärerna 
skildras på ett stereotypt sätt. Camilla tycker inte om att föräldrarna Weasley 
representerar en sådan stereotyp kärnfamilj. Även Frida är starkt kritisk till att 
karaktärerna är så stereotypa, framförallt när det gäller bilden av kön och sexualitet men 
även av fattigdom. För det tredje ses karaktärernas beteende som orealistiskt. Till 
exempel menar Amanda att familjen Dursleys hatiska känslor mot Harry är obegripligt 
och överdrivet. För det fjärde finns det karaktärer som intervjupersonerna inte tycker 
om. Diana ogillar Harrys släktingar, speciellt Petunia som till skillnad från Voldemort 
är mänsklig men ändå tar ut sin avundsjuka på Harry. Frida föraktar karaktärer som 
Umbridge, men tycker ändå att alla fyller sina funktioner. På ett liknande sätt finns det 
karaktärer som Amanda stör sig på, men alla fyller sitt syfte och för historien framåt.  
 

Mindre bra böcker 
Alla böcker i serien uppskattas inte lika mycket. Amanda menar att tvåan och trean inte 
var riktigt lika bra som de andra, och att den sista boken ibland var ganska utdragen och 
tråkig. Britta var mindre engagerad i den sjätte boken än de andra, men vet inte riktigt 
varför. Camilla gillar inte den andra boken eftersom intrigen var tråkigare och den inte 
tillförde så mycket till historien. Diana tror att hon gillar den andra boken minst. Hon 
vet inte riktigt varför, men säger att de andra böckerna känts mer intressanta. Emma har 
ingen bok hon tycker mindre om. Frida tycker minst om den andra boken, eftersom den 
inte höll samma höga berättarstandard och innehöll mindre roliga saker.   
 

Möjligheten till egna tolkningar 
Camilla är kritisk till att böckerna är så förutsägbara. Hon tycker att handlingen 
innehåller en massa ”hintar” som gör att man förstår vad som ska hända sen, till 
exempel ”när Lupin och Tonks ska följa dom på bussen tillbaks till skolan och så var 
det såhär jaha nu ska dom bli ihop.” Efter den första boken säger hon att man lär sig att 
ingenting händer av en slump. Följaktligen tycker hon inte att hon själv fick tolka så 
mycket i böckerna. ”Nej, jag tyckte hon gjorde ganska klart vad man skulle tycka och så 
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där, ganska skönt, då slipper man tänka efter själv.” säger hon lite ironiskt. Inte heller 
Emma är säker på hur mycket hon fick göra egna tolkningar i böckerna. ”Alla trådar 
knyts ihop i sista boken liksom, alla historier får ändå sitt slut nånstans.” Frida uttrycker 
något liknande. ”Men sen sitter du ju bara som en hund och väntar på att sjunde boken 
ska komma så att du får veta vad det var som var rätt i dina tolkningar, så på sätt är den 
ju sluten, det är ju ändå författaren som väljer hur det ska gå.”  
 

Slutet 
Även om Amanda, Britta och Emma menar att slutet var rätt väntat, är det fortfarande 
något som de och majoriteten av läsarna är rätt kritiska till. När det gäller slaget på 
Hogwarts tycker Britta att det var lite väl bombastiskt, och hon hade inte så jättestor 
glädje av det. Camilla tycker att striden var lite utdragen. Hon ser det också som 
orealistiskt att Voldemort gav de andra en tidsfrist. ”Det blev som att han… snäll på nåt 
sätt. Han ska ju inte bry sig, han ska ju bara slakta allihopa.” Camilla tycker också att 
Harry kunde ha dött för att det hade blivit mer enhetligt och ordning på saker och ting. 
”Jag blev jättesur [skratt] över att han inte dog, det hade blivit en så mycket bättre 
historia då.” Hon tror att hon skulle ha tyckt bättre om Harry om han dog. Även om 
Diana hade förväntat sig att många kära karaktärer skulle dö på slutet och tycker det ger 
berättelsen djup och realism, blev hon både chockad och besviken när Fred dog.  
 
Den främsta kritiken riktas dock mot epilogen, det vill säga slutkapitlet som beskriver 
hur det gått för alla nitton år efter slaget på Hogwarts. Amanda, Britta, Emma och Frida 
menar alla att epilogen var onödig. Amanda, Britta och Camilla hade mycket hellre 
fantiserat ihop hur det gick på egen hand. Amanda ville inte se Harry som vuxen och 
hur alla hade parat ihop sig, utan hade föredragit ett slut där han, Hermione och Ron 
bara gick iväg tillsammans och pratade. Ett sådant slut hade också inneburit att hon 
kunde ha fortsatt hoppas på att det skulle komma fler böcker, vilket hon inte kan nu. 
Även Britta, Camilla och Emma uttrycker irritation över att alla karaktärer har gift sig 
och fått barn på slutet. Emma beskriver det som rätt fånigt. ”Jaha, men dom måste ju 
skaffa barn direkt då liksom, vad gjorde dom när dom gått ut skolan?” [skratt]” Britta 
säger att hon givetvis ville att de som var kära skulle få varandra, men hon kan tycka att 
den fina vänskapen mellan Hermione, Ron, Harry och Ginny kunde ha räckt. ”Jag 
tycker det blir lite liksom som att signalera att det är ännu bättre att va ihop än att va 
bästisar.”  
 
Vissa intervjupersoner riktar också kritik mot att serien är för kort. Även om epilogen 
avslöjade vilka som hade gift sig och skaffat barn, hade Diana ändå velat ha mer om vad 
som hände med dem efteråt. Hon kan inte låta bli att fortfarande hoppas på att Rowling 
ska ångra sig och skriva en bok till. Camilla hade också gärna läst fler böcker och 
framförallt mer om vissa karaktärer som hon tycker att Rowling helt fräckt hoppat över, 
till exempel McGonagalls historia. 
 
Språket 
Camilla tycker att språket i böckerna är ganska dåligt. Hon föredrar böcker ”när det är 
få ord som säger många saker.” Hon menar att Rowling underskattar sina läsare lite 
genom att ofta förklara saker i onödan, till exempel liknelser som inte alls är svåra att 
förstå. Hon tycker att språket är ungefär samma på både svenska och engelska, men att 
det inte är lika bra på engelska för att hon har svårare att komma in i det. Översättningen 
till svenska innehåller dock en del småfel och inte är jättebra gjord. På ett liknande sätt 
menar Frida att hon gärna läser Harry Potter på engelska eftersom översättningar 
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innehåller tolkningar och inte alltid blir så bra. Även Amanda tycker att språket i den 
svenska översättningen blir lite barnsligt och att det inte riktigt fångar känslan av till 
exempel hur Hagrid pratar. Hon vill också ha alla namn som de ska vara. Rent generellt 
tycker dessa två läsare också om det engelska språket och läser gärna på originalspråk.  
 

5.3 Vad tycker läsarna är bra med böckerna? 
 
Jag har här tagit fasta på allt det som läsarna tycker är bra med Harry Potter-serien, både 
sådant de själva nämnt och sådant som jag har kunnat utläsa ur materialet. Vilken eller 
vilka av dessa faktorer som är viktigast för varje persons läsning varierar. Till stor del 
handlar det om vilket utbyte läsningen ger, något jag ska titta närmare på i kapitel 5.5. 
 

Bilden av barn och vuxna 
Bilden av barn i böckerna uppskattas av flera intervjupersoner. Britta menar att barn 
porträtteras som väldigt handlingskraftiga, modiga, lojala och starka, något hon tycker 
är riktigt roligt. Diana tycker att böckerna visar att barn faktiskt kan vara mogna, ha 
starka vänskapsrelationer och ställa upp för varandra. Enligt Emma skildras barn som 
duktiga och mer kapabla än vuxna, något som hon själv tyckte väldigt mycket om att 
läsa när hon var barn. Även Frida menar att bilden av barn är ganska bra, eftersom de 
får lov att vara starka, visa sitt värde och åstadkomma saker.  
 
Vissa tycker istället bättre om bilden av tonåringar. Amanda tycker att den fjärde och 
femte boken ger en mycket realistisk bild av hur tonåringar kan vara. Hon uppskattar att 
Rowling här nyanserar sin hjälte och låter Harry bete sig som en skitstövel ibland. 
Diana i sin tur menar att det först är på slutet, när karaktärerna blivit tonåringar och man 
får ta del av deras oro och ängslan, som de känns riktigt äkta och levande. 
 
När det gäller bilden av vuxna tycker Amanda att den är ganska bra, eftersom den visar 
barn att vuxna inte är felfria eller vet allting. Britta menar att de vuxna är väldigt olika 
sinsemellan. Många är lojala och pålitliga, fast väldigt mystiska och oförutsägbara. Hon 
tror att man som barn ofta upplevde vuxna på det här viset, att de gjorde saker som man 
inte förstod. Emma tycker att böckerna visar att barn behöver vuxna, men att de inte 
alltid är att lita på. Det finns vuxna som gör sitt bästa och försöker ta hand om barn, 
men också de som sviker och försvinner. ”Och det blir ju en realistisk bild, det är ju det 
man märker när man växer upp själv, i vår värld, att dom vuxna faktiskt inte är helt 
perfekta heller.” Frida i sin tur menar att böckerna visar på flera starka vuxna karaktärer. 
 
Böckernas utveckling  
Med undantag för Emma tar alla intervjupersoner upp att böckerna blir mörkare, och 
därmed ”vuxnare”, i takt med att karaktärerna blir äldre och serien framskrider. Medan 
de första tre böckerna är sagoliknande, mysiga, hoppfulla och barnvänliga, beskrivs 
berättelsen i de senare som komplicerad, hemsk, läskig, skrämmande och grym. 
Karaktärerna hamnar här i svåra situationer, gör stora uppoffringar och dör på 
fruktansvärda sätt. Britta tycker till exempel att alla målande beskrivningar av tortyr och 
ondska är riktigt obehagliga.  
 
Utvecklingen mot mer vuxna och mörka teman gör att dessa läsare tycker att de fyra 
sista böckerna är lite väl otäcka för små barn. Det verkar också vara en stor anledning 
till att de själva tycker att Harry Potter är så bra. Lika mycket som de uppskattar de 
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mysiga historierna och lyckliga sagosluten i början, tycker de om allvaret och mörkret 
på slutet. Speciellt Amanda och Diana ser det som positivt att serien är så känslomässigt 
jobbig och engagerande att läsa, vilket även här märks på deras favoritböcker. Amandas 
favorit är den femte boken för att ”allting går så fel i den boken och allting är så… 
miserabelt.” Den liknar också traditionell fantasy på så sätt att hjälten blir utstött men 
ändå kämpar vidare. En av Dianas favoritböcker är den sista som hon tycker är mer 
verklig än de andra. ”Det är också den jobbigaste boken, det kanske är just därför som 
den känns mer verklig, det blev inget såhär sagoslut.”  
 
Emma i sin tur tycker att böckerna passar både barn och vuxna. Hon menar att en 
anledning till att de är intressanta för vuxna, är att de inte bara handlar om barn utan 
även tar upp vuxnas handlingar och känslor och hur det magiska samhället är uppbyggt.  
 
Det goda och onda 
Flera intervjupersoner uttrycker sin uppskattning över böckernas skildring av godhet 
och ondska. Amanda tycker om att det finns onda karaktärer som gör goda handlingar, 
som till exempel att Lucius i slutänden gör det rätta för att skydda sitt barn. Inte heller 
de goda karaktärerna är helt igenom jättegoda utan tar ibland dåliga beslut, något hon 
uppskattar. Britta ser det som positivt att man med tiden får lite mer nyanser och 
bakgrundsinformation om var de onda kommer ifrån och vilken typ av press de har på 
sig. Detta gäller framförallt Voldemort ”som ju faktiskt visar sig vara en fruktansvärt 
tragisk och ensam och ledsen människa liksom (…) och där är det ju väldigt likt 
människor som gör onda saker i våran värld.” Även bilden av de goda fördjupas efter 
hand, till exempel när man får reda på Dumbledores vänskap med Grindelwald. 
 
Diana tycker att karaktärerna får mer skiftningar ju längre serien fortskrider. Som läsare 
får man veta mer om Voldemorts bakgrund och uppväxt, och man får se kännetecknen 
mellan honom, Harry och Snape – de tre föräldralösa pojkarna som alla växt upp på 
Hogwarts. ”Så på det sättet så blir det inte att han bara alltså föddes jätteond utan han 
blev det liksom genom livet.” Hon tycker att Rowling även lyckas visa att de goda 
karaktärerna, till exempel Dumbledore, James och Sirius, har sina svagheter. Emma i 
sin tur tycker att man får veta ganska mycket om både Dumbledore och Voldemort som 
gör att man får ett djup i karaktärerna. Hon menar att de goda beskrivs väldigt nyanserat 
och att även om Draco är ganska ond så får man ”ändå lära känna honom som person på 
nåt sätt genom böckerna.” Frida tycker det är skönt att ondska inte gestaltas som 
någonting som ligger i generna eller blodet, utan som beroende på uppväxtmiljö och 
andra omständigheter. ”Om man tänker på Voldemort, som då ska vara den optimala 
onda, så tycker jag att du får en bra förklaring på varför han blev ond.”  
 
Slutligen är alla intervjupersoner positiva till att det också funnits karaktärer som de 
länge inte vetat huruvida de varit goda eller onda, som Sirius och Snape. Till exempel 
tycker Camilla bäst om den tredje boken ”för där blev jag faktiskt överraskad, på 
slutet.” Hon visste att det var någonting som var galet och att Sirius nog var oskyldig, 
men hon visste riktigt hur hon skulle få ihop det.  
 
Dramaturgin 
När Frida började läsa böckerna var det blandningen av de gamla magikertraditionerna 
och den nya tv-spelsdramaturgin som hon främst blev intresserad av. Med detta menar 
hon till exempel att gamla magiker som Merlin finns med i form av rörliga bilder som 
går att samla på, och att slutet på första boken liknar ett tv-spel där man går från nivå till 
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nivå. Hon tror att denna sorts dramaturgi gör att dagens barn kan känna igen sig, och bli 
intresserade av att kolla upp de gamla häxor och trollkarlar som har funnits i vår värld. 
 
Genusbilden 
Något som alla intervjupersoner uppskattar är böckernas starka kvinnokaraktärer. Detta 
gäller framförallt Hermione, som Britta, Camilla, Diana och Frida beskriver som en 
väldigt stark och smart person som Harry och de andra inte skulle ha klarat sig långt 
utan. Camilla tycker om Hermione för att hon är smart utan att skämmas för det och 
ibland ganska upprorisk. Diana menar att Hermione är en central karaktär som tar lika 
mycket plats som killarna, medan Emma är positiv till hennes feministiska inlägg.  
 
Andra återkommande exempel på starka och icke-stereotypa kvinnor under intervjuerna 
är Tonks, Bellatrix, McGonagall och fru Weasley. Dessa karaktärer uppskattas av 
Amanda, Britta, Diana och Frida för att de är lika duktiga magiker och modiga kämpar 
som männen. Britta menar att aurorn Tonks har ett högt ansett yrke som kräver 
kompetens och mod, och att hon dör i kampen för det goda. Hon nämner också att 
Tonks hela tiden experimenterar med sitt utseende och ser konstig ut. ”Det verkar ju 
inte som att hennes syfte är att vara bildskön eller vacker på något sätt.” Diana tycker att 
fru Weasley på slutet visar att hon inte bara är en moder utan också en krigare som 
försvarar sina barn. Emma tycker det är bra att böckernas kvinnliga hjältar fru Weasley 
och McGonagall inte bara är vackra prydnader utan att de representerar två ganska olika 
kvinnoroller – dels den goda hemmafrun som gör allting för sina barn, dels 
karriärkvinnan som lever för att undervisa. Andra positiva saker för Frida är att 
Hogwarts tar in elever på grund av deras magiska förmåga och inte utifrån kön, samt att 
böckerna uppmuntrar till en mer queer syn på världen. 
 
Utöver detta visar intervjuerna även att det finns aspekter av böckerna som inte är 
heteronormativa. Till exempel kan personer som ser konstiga ut i Rowlings värld vara 
magiska, något Frida tycker är ganska ”queer”. Förutom denna parallell mellan magiska 
och queera personer, jämför hon mugglare med vanliga, ”tråkiga” människor som lever 
enligt normen. Utifrån bland annat detta tycker Frida att böckerna inspirerar till en mer 
lekfull och gränsöverskridande världsbild. 
 
Rent allmänt tycker Amanda att män och kvinnor kämpar tillsammans i böckerna och 
att kvinnorna är med och slåss ganska mycket, något hon är positiv till. Britta menar att 
det finns både män och kvinnor som dels är väldigt starka, modiga och initiativtagande, 
dels svaga karaktärer, som har fallit för ondskans charm. Frida uppskattar också att 
böckerna framställer häxor och trollkarlar som lika duktiga magiker. Diana menar att de 
är rätt könsneutrala, och Emma och Frida säger att böckerna är relativt jämställda. I 
jämförelse med annan fantasy som ofta har en väldigt tråkig kvinnosyn och bara handlar 
om män, tycker Emma att Harry Potter är lite mer nyanserad.  
 

Harry Potter-fenomenet 
Frida beskriver hur fenomenet kring Harry Potter varit en positiv bidragande faktor till 
att hon läst böckerna. Under en resa utomlands för nio år sedan, i samband med att den 
fjärde boken var på väg ut, blev hon nyfiken på vad allt ståhej handlade om och köpte 
de tre första böckerna. Hon tyckte så mycket om dem att hon spenderade resten av 
vistelsen med att sträckläsa dem.  
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För Emma är Harry Potter-fenomenet en viktig anledning till hennes uppskattning av 
böckerna. Hon menar att mycket av det som skiljer Harry Potter från andra böcker är att 
det finns ”en hel värld runtomkring eftersom det är en hype och det finns filmerna och 
det är så många andra som läser Harry Potter och tycker det är kul, och det blir liksom 
en grej.” En central del i att detta är roligt är enligt Emma att det skapar ett sorts 
samtalsämne med väldigt olika människor. ”Läser du Harry Potter? Jaha.” Bland annat 
har det gjort att hon på släktträffarna haft något gemensamt att prata om med sin 
trettonårige kusin, och att hennes bror upptäckte Harry Potter och laddade ner 
ljudböcker åt henne. Hon pratar dock inte speciellt mycket eller ofta om böckerna. Det 
är alltså inte jätteviktigt att kunna diskutera Harry Potter, men det gör att det blir 
roligare. ”Det… det hade nog inte blivit lika mycket av en grej om jag inte kände nån 
annan som hade läst Harry Potter (…) jag hade nog tyckt mindre om dom faktiskt.”  
 
De andra intervjupersonerna tycker inte att Harry Potter-fenomenet är speciellt viktigt, 
men att det finns roliga aspekter av det. Till exempel tycker Amanda och Britta att det 
är roligt att fler människor genom detta hör talas om och läser böckerna, och att fantasy 
som genre blivit mer uppskattad. Diana säger att det är kul att helt olika människor i 
olika åldrar över hela världen gillar samma böcker, och Frida unnar verkligen Rowling 
succén. Amanda, Camilla, Diana och Frida har även uppskattat att kunna ventilera 
böckerna med andra, oavsett om det gäller uppskattning, kritik eller funderingar kring 
karaktärer och händelser. Inte heller samtalen med andra har dock spelat någon större 
roll för dessa läsare. Till skillnad från Emma har den individuella läsupplevelsen varit 
viktigast. Detta gäller även Britta som inte brukar prata om böckerna. Hon har aldrig 
känt något behov av det och tycker inte att det är så mycket att diskutera. ”Det har varit 
roligt att läsa dom, jag har haft nöje av det liksom, och det har jag varit nöjd med.” 
 

Humorn  
En stor anledning till att Diana tycker om Harry Potter-böckerna är att de har humor, 
även när handlingen senare blir mörkare. Hon tycker att det finns jättemånga roliga 
händelser, framförallt allt som har med hennes favoritkaraktärer Fred och George att 
göra eftersom de är så komiska. Även de andra intervjupersonerna tycker att böckerna 
har roliga inslag. Medan Amanda och Camilla nämner humoristiska händelser som 
inkluderar Fred och George, tycker Frida att Dobby och Hagrid är hejdlöst roliga. Britta 
och Emma i sin tur berättar hur roligt det är när Harry lyckas vinna i Quidditch. 
 

Kampen  
Böckernas kamp mellan gott och ont framstår som viktig för flera av läsarna, framförallt 
för Frida. Hon tar flera gånger upp hur mycket hon tycker om seriens uppmuntran till 
civil olydnad och gemensam kamp. För henne handlar Harry Potter till stor del om 
kampen mellan ont och gott samt kampen för att få upprättelse för den man är. 
Budskapet beskriver hon som ”Ge inte upp för fan! [skratt]” Hon menar att böckerna 
visar att även den minste kan vara stor på något sätt och att alla fyller ett syfte, oavsett 
om det är gott eller ont. ”Och sen är det ju det här med liksom att kämpa tillsammans, 
att försöka fastän du egentligen inte kan, att vara en förebild.” Frida, som precis varit på 
en föreläsning om civil olydnad, tycker det är jättebra att Harry är så olydig, att han 
utmanar sig själv och gör det som måste göras oavsett konsekvenser. Till exempel offrar 
han sig för den stora sakens skull på slutet. Hon tror att detta kan så ett frö hos folk som 
gör att man nästa gång känner sig tvungen att gå utanför gränserna och göra någonting.  
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Frida tycker bäst om den femte boken eftersom det är då den organiserade kampen, 
motståndsrörelsen som får jobba utan Trolldomsministeriets hjälp, sätter igång, något 
som är jättespännande. Enligt Frida är kampen mellan gott och ont mer svart och vit i 
den magiska världen. Det finns dock tillfällen där hon känner igen sig i deras kamp. 
Hon säger att hon blir jättekär i och tårögd av ”situationer du vet när alla går åt samma 
håll”, till exempel när hela Fenixorden plötsligt dyker upp på slaget på Hogwarts för att 
tillsammans kämpa mot Voldemort. Det påminner henne om demonstrationen mot 
USA-kriget i Irak. ”Och det var bara så magiskt att gå upp mot Götaplatsen för alla gick 
i samma riktning, alltså det var verkligen så här man ur huse.” Frida är politiskt 
engagerad på så sätt att det är viktigt för henne att ta ställning och inte vara en i 
strömmen. Hon är intresserad av ”kvinnofrågor, queer, framförallt. Feminism, men inte 
lika mycket alltså där blir man ju engagerad bara för att man liksom hela tiden måste på 
nåt sätt göra motstånd. Och sen även främlingsfientlighetsfrågor.”  
 
I likhet med Frida tycker Amanda att Harry Potter mycket handlar om ont versus gott, 
och att budskapet bland annat är att kämpa för det man tror på.  Bland det roligaste i 
böckerna är när Fred och George ger Umbridge ett helvete och ger sig av från 
Hogwarts, eftersom de vågar stå upp mot hennes tyranni och ger Harry och de andra 
hopp och revansch. Amanda tar flera gånger upp att kampen mellan ont och gott i 
böckerna skiljer sig från vår värld. Som bland annat feminist, vegetarian och miljövän 
tycker hon att det finns hur många orättvisor som helst att kämpa mot, men att det är 
svårt att förändra någonting. ”Om man skulle börja göra värsta radikala 
aktivismgrejerna och så, så skulle man inte… det kanske inte skulle leda nån vart.” För 
Harry är det mycket enklare då han tydligt vet vem motståndaren är och verkligen kan 
göra en skillnad – efter Voldemort finns det liksom inget mer att kämpa mot.  
 
För Camilla handlar böckerna mycket om kampen mellan det onda och det goda, samt 
frihet från förtryck. Hon tycker att budskapet är att man ska kämpa på och inte ge upp 
fast det är hopplöst, och att man ska offra sig själv för den goda saken. I likhet med 
Amanda tycker hon att kampen mellan gott och ont skiljer från vår värld då det i 
böckerna är väldigt tydligt att se vem som är ond och god. De onda är inte förklädda 
och försöker inte låtsas vara goda. Camilla tycker att det är ganska lätt att se vem som är 
ond även i vår värld ”men det är inte alla som håller med mig om vem som är ond.”  
 
Även Diana återkommer flera gånger till kampen mellan gott och ont i böckerna. Å ena 
sidan tycker hon inte att kampen i Harry Potters värld, där man själv skapar sig en armé 
och ger sig ut och krigar, känns lika verklig idag. ”Där blir det ju liksom mer absolut, 
alltså det finns två olika läger, du är antingen med dom eller så är du med dom här. Och 
det finns ju den möjligheten hos dom att ge sig ut, det blir liksom det slutgiltiga slaget.” 
I vår värld menar hon att det kanske handlar mer om politik, och att politikerna har 
mycket mer inflytande och makt än soldaterna. Å andra sidan kanske detta mest gäller 
oss i Sverige som inte haft krig på länge, men det kan vara annorlunda i andra länder. 
Hennes egen familj kommer ursprungligen från ett krigsdrabbat land, och även om hon 
inte några egna minnen från kriget, har hennes familj pratat mycket om det. ”Det är nåt 
jag känner till liksom, krig.” 
 

Karaktärerna 
Amanda, Britta och Diana menar att karaktärerna varit en viktig anledning till varför de 
har läst böckerna. Till exempel tror Britta att hennes starka engagemang i historien 
beror på att hon brytt sig om hur det ska gå för karaktärerna. Även Frida tycker väldigt 
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mycket om karaktärerna och Emma säger att de är ganska bra. Två aspekter verkar 
viktiga här. För det första anses karaktärerna vara trovärdiga. Amanda menar att 
karaktärerna är väldigt väl beskrivna och att man därmed verkligen förstår deras 
handlingar. Hon tycker att vissa karaktärers personlighetsdrag, samt de flestas agerande, 
är trovärdigt. Britta tycker om karaktärerna då de är väldigt charmiga och levande 
beskrivna. De har även mänskliga drag som hon kan känna igen och koppla till 
verkligheten, såsom oro, längtan och kärlek. Camilla tycker att karaktärerna är ganska 
lika folk i vanliga livet och att deras reaktioner och känslor inför saker och ting är 
ganska trovärdiga, till exempel Harrys ilska och förvirring under tonåren.  
 
För Diana är karaktärerna trovärdiga då de ändå är människor med svagheter och 
känslor, inte folk från en annan planet. De liknar personer man skulle kunna möta i den 
vanliga världen, till exempel lärare som Dumbledore som man ser upp till eller politiker 
som tror att de hjälper till när de egentligen bara förstör. Hon tycker att karaktärernas 
känslor är realistiska, till exempel den skräck och panik som sprider sig när Voldemort 
tar över. Emma anser att karaktärerna känns som verkliga personer. Få av dem kan 
avfärdas som helt platta och overkliga och de flesta har en historia omkring sig. Frida 
tycker att hon genom läsningen har fått ”lära känna” karaktärerna, som hon menar är 
trovärdiga och liknar verkliga personer.  
 
För det andra uppskattar läsarna att karaktärerna utvecklas. Amanda tycker om att hon 
fått följa huvudkaraktärernas utveckling, och de allra flesta andra karaktärernas, under 
böckernas gång. Som läsare får man återblickar av deras liv och ser att de flesta inte 
bara är onda, inte ens Voldemort. Hon menar att det därmed finns ett djup hos 
karaktärerna. Britta tycker att karaktärerna utvecklas och förändras under seriens gång, 
mycket genom att de blir äldre och tillåts mogna. Även läsarens bild av karaktärerna 
ändras mycket med tiden, då till exempel Snapes roll svänger fram och tillbaka hela 
tiden. Camilla menar att vissa karaktärer nyanseras lite med tiden.  
 
Diana menar att karaktärerna utvecklas i takt med att de blir äldre, och att hon som 
läsare får en annan syn på karaktärer som Snape och Dumbledore när de på slutet även 
visar sig ha dåliga sidor. Emma tycker att de unga karaktärerna utvecklas ju äldre de 
blir, och att man i slutet även ser på de vuxna med andra ögon. Man får veta mer om 
deras bakgrund vilket gör att de djupnar lite. Detta gäller även Voldemort, som hon kan 
tänka på som en person och inte bara som ond. Även Frida tycker att karaktärerna 
utvecklas och växer under böckernas gång, åtminstone när det gäller de goda. 
 

Magin 
Den magiska aspekten i böckerna verkar vara viktigt för Frida. Hon tycker om att 
Rowling jobbar med magin och tar fram det magiska hos både barn och vuxna. ”Det är 
verkligen det här men kan du inte se utanför bubblan av vad som skulle kunna vara 
verkligheten, så är du en muggle, det är liksom den tråkiga på nåt sätt. Medan det finns 
då en magisk värld bara om du tror på den.” Hon tror att man som vuxen Harry Potter-
läsare kan få ett annat sätt att se på världen och påminnas om hur det kan vara för 
tonåringar. Det kan också sätta igång känslan av att vara ung hos många vuxna. ”Alltså 
man vill ju inte vara en muggle, det här att faktiskt våga titta utanför sina egna mönster 
och gränser och ramar, och bli lite mer lekfull.” En av de saker som hon tycker att 
Rowling lyckats så bra med i böckerna är tanken att de magiska karaktärerna finns mitt 
ibland oss: ”Och där är hon ju lite queer, i sitt sätt att se, just det här med att den där 
personen som klär sig lite annorlunda, kan vara en magic person.”  
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Möjligheten till egna tolkningar 
Flera intervjupersoner verkar positiva till att böckerna varit relativt öppna, och att de 
därmed kunnat göra egna tolkningar under läsningens gång. Amanda och Britta tycker 
att böckerna är ganska öppna och att de därmed fått utrymme att tolka en hel del själva. 
Exempelvis menar Britta att det finns många karaktärer som man inte vet hur det slutar 
för. Även Diana uppfattar böckerna som rätt öppna. Samtidigt som Rowling ger sin 
beskrivning av saker och ting, kan ju alla ha sina egna teorier och tolkningar om 
karaktärernas handlingar. Till exempel var epilogen öppen på så sätt att man inte fick 
något definitivt slut. ”Alltså det finns ingenting som säger att liksom, kanske inte 
Voldemort kommer tillbaka, men nåt liknande kommer tillbaka.” Emma tycker att det 
finns någon sorts öppenhet i böckerna eftersom det annars inte skulle vara så kul att 
tänka på dem. När det gäller Frida säger hon att hon är en väldigt analytisk person och 
att hon antagligen därför lägger in väldigt mycket egna tolkningar i Harry Potter. 
 
Relationerna 
För Britta och Diana är relationer mellan människor en central del av böckernas 
handling och budskap. För Britta handlar böckerna väldigt mycket om vänskap och 
relationer mellan människor, och om värdet av detta. Hon tycker att böckerna illustrerar 
värdet av kärlek, lojalitet och mod. ”Dom visar på att det är det som är viktigt, liksom. 
Och man håller ihop så löser sig saker och ting.” Ett annat budskap tycker hon är att 
man kan skapa sig en ny familj och samvaro med människor som man själv har valt. 
”Det kan ligga något hoppfullt i det tror jag för barn som läser böckerna och kanske inte 
har det så bra.” 
 
Även Diana menar att böckerna till stor del handlar om vänskap och att detta är något 
viktigt och värdefullt. I likhet med Britta menar hon att böckerna visar att en föräldralös 
pojke med en otrygg barndom kan få ett stödsystem i form av goda vänner, och därmed 
mod och kraft att kämpa vidare. Det ultimata budskapet beskriver hon som att kärleken 
är större än hatet, något som blir tydligt på slutet då Harry besegrar Voldemort genom 
sin uppoffring. Även Amanda, Camilla och Emma tycker att böckerna till stor del 
handlar om mänskliga relationer. 
 

Slutet 
På ett sätt uppskattar Amanda, Britta, Emma och Frida epilogen eftersom de ville veta 
vad som skulle hända i framtiden. Diana och Emma tycker även om att böckerna slutade 
lyckligt. Diana blev väldigt förvånad och glad över att alla tre huvudkaraktärer 
överlevde. ”Då fick jag lite såhär sagoslut-känslan ändå såhär tillbaka, men det var en 
mörk saga.” Emma tycker att slutet med slutstriden, Harrys avgörande roll och 
Dumbledores återkomst var rätt väntat och logiskt. ”Jag tyckte det borde vara så på 
slutet (…) jag är lite töntig så [skratt] jag gillar när det slutar gott liksom.”  
 
Frida tycker att slutet på serien var ”lysande, också än en gång tillbaka till det här med 
det andliga, det här med om du tror så, och vågar göra nånting mer än det du egentligen 
tror dig kunna göra.” Även om hon egentligen inte tycker om martyrskap, kan hon 
ibland vara lite för det där med att offra sig för den stora sakens skull. ”Och sen då att 
våga ta steget över in i döden för att pånyttfödas, väldigt mycket Jesus i det [skratt]”. 
Hon jämför också Harrys död med Abrahams offer av Isak i bibeln, med den skillnaden 
att det här är Harry som själv ger sitt eget liv. Frida har inte läst religionsvetenskap men 
säger att hon är väldigt inne på det. Hon tycker också om slaget på Hogwarts, eftersom 
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det återigen visar på civil olydnad och gemensam kamp. Till exempel är eleverna med 
och strider jämte de vuxna, fast de inte får. 
 
Snape 
Historien om Snape framstår som väldigt viktig för flera av läsarna. Amanda, Camilla 
och Frida beskriver honom som en av böckernas favoritkaraktärer och främsta hjältar. 
De två förstnämnda framhåller Snape som hjälte eftersom han kämpade för det goda 
utan egentlig anledning. Dessutom tycker Camilla om att Snape är sur istället för att 
smöra för folk. ”Han är ju inte trevlig men han är ju bra ändå.”  
 
Amanda, Diana och Frida verkar också ha blivit väldigt gripna av Snapes olyckliga öde. 
För Amanda är detta allra sorgligast i böckerna eftersom ”han blev så mobbad av James, 
var olyckligt kär och så gör han den här grejen och så får han inget cred för det, och sen 
dör han.” Som läsare kände sig Diana förrådd av Snape när han plötsligt bytte sida och 
dödade Dumbledore. Hon tyckte därför det var bra att han visade sig vara god på slutet, 
även om det också var sorgligt att inse att Snape faktiskt inte förrådde Harry men ändå 
dog. Även Frida är berörd av Snapes identitetssökande och balansgång mellan gott och 
ont, och hon återkommer flera gånger till hur upprörd och chockad hon blev när han 
dödade Dumbledore. ”Det var verkligen så här nej men det kan han inte ha gjort!” I 
likhet med Amanda tycker hon även om Snapes olyckliga kärlekshistoria. 
 
Språket  
Britta föredrar att läsa böckerna, liksom nästan all annan skönlitteratur, på engelska 
eftersom hon tycker att det engelska språket är så oerhört rikt. Det är också mycket på 
grund av språket som hon uppskattar Harry Potter. Hon tycker att språket är väldigt 
roligt, mycket på grund av att Rowling bygger upp en hel värld med egna påhittade ord 
och formuleringar. Detta ses även som positivt av flera av de andra läsarna. Amanda 
tycker jättemycket om språket i böckerna, då det är skrivet på ett roligt sätt och man 
verkligen kan höra hur karaktärerna pratar. Diana beskriver språket som intressant och 
kul, och Frida tycker att böckerna är välskrivna.  
 
Diana har läst Harry Potter på både svenska och engelska, men tycker att det blir lite 
svårare på engelska för att hon inte är lika van vid det. Hon beskriver språket som ett 
lätt och tillgängligt vardagsspråk som de flesta kan läsa. Även de övriga läsarna 
upplever det lättlästa språket som positivt. En anledning verkar vara det som Britta tar 
upp, nämligen att läsningen flyter på väldigt bra. På ett liknande sätt menar Camilla att 
språket inte stör så mycket och att hon därmed inte behöver tänka efter när hon läser. 
Det känns inte så mycket som att hon läser utan det blir mer som en film, som att någon 
berättar det för henne. ”Det blir ju mycket att man nästan deltar, även om jag inte brukar 
uppleva det när jag läser.” Även Emma menar att läsningen är väldigt lätt. Det finns inte 
något motstånd i språket, och utöver ordvitsarna funderar hon inte på till exempel själva 
meningsstrukturen, något hon kanske gör med andra böcker. Hon har läst böckerna på 
både svenska och engelska, samt en av dem på franska.  
 
Ett par läsare är noga med att betona att detta inte betyder att böckerna är för lättlästa. 
Enligt Britta är det inte för att språket är platt som böckerna är lättlästa, utan för att 
”man kommer in i det på ett trevligt sätt, alltså det är en skön rytm eller melodi på nåt 
sätt.” Hon menar också att böckerna även är lätta att läsa eftersom handlingen är så pass 
intressant att man förs framåt av det. Inte heller Diana tycker att språket blir för lättläst, 
eftersom böckerna innehåller många omständliga ord, till exempel latinska termer i 
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form av besvärjelser. Emma i sin tur tycker att det finns ett syfte med att böckerna är 
lättlästa eftersom de mycket är skrivna för barn. 
 
Spänningen  
Samtliga läsare tycker att handlingen i Harry Potter är väldigt spännande, enligt Camilla 
nästan så det ”pirrar i magen”. Detta har gjort att intervjupersonerna har läst ut böckerna 
så fort som möjligt för att få veta hur det går. Flera läsare beskriver också hur de 
”dragits in i”, ”fastnat för” eller ”fångats av” berättelsen så mycket att de inte kunnat 
sluta läsa. Till exempel berättar Amanda, Diana, Emma och Frida att de har sträckläst 
böckerna utan att kunna lägga dem ifrån sig. Frida bär även gärna med sig böckerna 
överallt tills hon hunnit läsa klart. Den spännande handlingen gör också att Amanda, 
Britta, Emma och Frida sett till att skaffa nya Harry Potter-böcker ganska snabbt efter 
att de kommit ut. Amanda och Britta säger att detta beror på att de dels har längtat efter 
att få veta vad som händer, dels inte har velat råka få handlingen avslöjad för sig av 
någon annan.  
 
För Camilla och Diana har det inte varit lika viktigt att få tag på böckerna snabbt. I 
början var Camilla lite angelägen om att läsa dem direkt när de kom ut, men sedan gick 
det såpass lång tid emellan att hon kände att hon lika gärna kunde vänta lite till. Hon har 
inte varit orolig över att råka få höra vad som händer i förväg, eftersom hon och hennes 
kompisar har en ”policy” att man inte får berätta någonting innan alla har läst klart. 
Diana har läst Harry Potter-böckerna ett par veckor efter att de kommit ut. Trots all 
uppståndelse menar hon att hon inte riskerat att få slutet avslöjat för sig, eftersom hon 
inte direkt haft någon i sin närhet som har läst böckerna.  
 
Världen  
Ett återkommande tema i alla intervjuer är att läsarna har fastnat för böckernas magiska 
värld. Amanda är väldigt förtjust i världen i böckerna. Hon menar att den är jättehärlig 
då den är så väl uppbyggd och beskrivs så mysigt och spännande. I vanliga fall tycker 
hon inte om fantasy där den verkliga världen blandas med fantasyvärlden, men här 
fungerar det väldigt bra. Britta tycker att böckernas magiska värld är rolig och mysig, 
och är väldigt imponerad av den möda och fantasi som Rowling lagt ner på att bygga 
upp den med beskrivningar av allt från högtider till sporter. Harry Potter skiljer sig från 
annan genomarbetad fantasy hon har läst genom att roande detaljer som till exempel 
Quidditch är mer framträdande. Även Camilla tycker om världen i böckerna. Hon gillar 
när det är lite strängt och gammaldags, och skulle gärna ha gått på en skola där man inte 
behövde välja någonting utan bara göra det man blev tillsagd.  
 
Diana tycker att världen som målas upp i böckerna är helt underbar. Hon tror att det 
beror på att Rowling verkligen har skapat något nytt. ”Visst magiska världar har man 
liksom hört talas om tidigare, häxor och trollkarlar, men det här blir mer aktuellt, mer 
nutid. Hon knyter an liksom det gamla till det nya.” Emma tycker att världen i Harry 
Potter-böckerna är jätterolig. Hon gillar att läsa om vardagslivet i trollkarlsvärlden med 
”deras konstiga sätt att laga mat och liksom [skratt] de roliga ämnena de har i skolan 
och så.” Frida i sin tur menar att Rowling har lyckats väldigt bra med att beskriva den 
parallella magiska världen i böckerna. 
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5.4 Motsätter sig läsarna böckerna på andra sätt än genom 

explicit kritik? 
 
Jag har här tittat efter om intervjupersonerna motsätter sig Harry Potter-böckerna på 
andra, mer indirekta sätt, än genom explicit kritik. Med detta menas att de avvisar 
samhälleliga strukturer som genusordningen i sin tolkning av och identifikation med 
texten. Jag har urskiljt tre exempel på detta. 
 

Egna tolkningar 
Intervjumaterialet innehåller en mångfald fantasifulla och intressanta tolkningar av 
Harry Potter-böckerna. Följande två exempel visar att dessa tolkningar kan vara både 
okonventionella och oförutsägbara. I båda fallen är det Frida som dragit egna slutsatser 
ur böckerna. För det första har hon inte gett upp hoppet om att Sirius ska komma 
tillbaka på något sätt, trots att böckerna innehåller många indikationer på att han är död. 
”Jag tror fortfarande att han kommer hoppa upp på andra sidan av den där [skratt] jag 
tror inte att han är riktigt död riktigt än, om det är nånstans som du kan komma tillbaka 
från de döda så är det ju om du går igenom det skynket ju… [skratt]”  
 
För det andra tror Frida att Draco egentligen är kär i Harry, fastän böckerna inte tyder 
på att det förhåller sig så. Bland annat jämför hon Dracos beteende mot Harry med den 
stereotypa bilden av killar som drar tjejer i flätorna för att visa att de tycker om dem. 
”Jag skulle tycka det var jättekul om dom egentligen kunde hitta varandra och bli ihop! 
[skratt]” Om inte annat kan hon mycket väl tänka sig att de två familjerna Potter och 
Malfoy, som sägs vara ovänner, kommer frambringa något sorts Romeo och Julia-
drama i framtida generationer. ”Och det gärna får bli lite queer då. [skratt]” 
 
Identifikation 
Intervjupersonerna säger att de kan identifiera sig med olika aspekter av karaktärerna. 
Till exempel känner Amanda igen sig i att Hermione alltid tycker sig veta bäst och 
därmed ibland hamnar utanför, eller att Harry som tonåring är envis, självgod och 
saknar självdistans. Britta kan identifiera sig med Hermiones duktighetskomplex och 
vilja att prestera, och de väldigt starka banden i den kärleksfulla och trygga familjen 
Weasley. Hon tror att hon som tjugofemåring på vissa sätt har lättare att identifiera sig 
med barnen eller ungdomarna i böckerna än med någon av de vuxna. ”Dom vuxna är ju 
väldigt vuxna på nåt sätt i boken liksom.”  
 
Camilla kan identifiera sig med rätt många karaktärer, framförallt favoritkaraktärerna 
Hermione och Snape. Hon gillar att Hermione är smart utan att skämmas för det, och att 
Snape är sur istället för att smöra för folk. Diana identifierar sig med Harry på så sätt att 
han kämpar mot något svårt och försöker visa vem han är, att Hermione är en plugghäst, 
och att Ron alltid stått lite utanför strålkastarljuset men ändå försöker vara en trogen 
vän. Frida identifierar sig med alla karaktärer på något sätt, men framförallt sina 
favoriter Snape och Harry. Snapes balansgång mellan gott och ont och identitetssökande 
slår an någonting hos henne, och hon känner igen sig i Harry ofrivilligt påtagna 
ledarskap, civila olydnad och behov av bekräftelse utifrån.  
 
Till skillnad från de andra identifierar sig inte Emma med någon karaktär. Hon säger att 
hon inte identifierar sig med Harry eftersom man som tjej inte gör det jättemycket med 
män. Hennes kompisar brukar dock påstå att hon är lik Hermione. Själv säger hon att 
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hon visserligen pluggar mycket men att Hermione är en ganska platt karaktär. Senare 
kommer hon på att Hermiones feministiska inlägg faktiskt är något hon kan identifiera 
sig med. ”Det känner jag igen mig i att jag också gjorde när jag var tolv liksom. ’Jaha, 
det säger du bara för att jag är tjej och tycker du att jag ska göra det bara för att jag är 
tjej, tycker du att jag verkligen ska vara den som lagar maten?’ och så där.”  
 
Syn på hjältar 
Läsarna visar upp en brokig bild av böckernas hjältar. För Amanda är inte bara Harry 
hjälte utan även alla hans kompisar, till exempel Neville, ”som följer med honom i allt 
det jobbiga”. Hon ser också Snape som hjälte då han hela tiden lever ett dubbelliv, 
tvingas göra stora uppoffringar, och försöker hjälpa Harry fast han inte ens tycker om 
honom. Britta ser vänskapen och kärleken mellan huvudkaraktärerna, men även de 
andra som är med och deltar i kampen, som hjälten i böckerna. Det är dock inte bara de 
uttalat goda som är hjältar eftersom även de som från början ses som onda genomgår en 
resa och förändras. Camilla ser Hermione och Snape som böckernas främsta hjältar. 
Harry var visserligen lite duktig på slutet men det är Hermione som får saker gjorda, 
och Snape kämpade ju för det goda ”trots att han inte hade någon egentlig anledning”.  
 
Förutom Harry tycker Diana att böckernas hjältar är Ron och Hermione, som inte måste 
kämpa utan gör det frivilligt, samt Rons bröder, Neville, Snape, Dobby och alla andra 
som sluter sig till kampen. Emma ser Harry som böckernas hjälte, men även alla hans 
vänner, framförallt Ron, Hermione och Neville. Frida menar att Harry är lite av en anti-
hjälte då han bara blir försatt i situationer där han egentligen inte vill vara. För henne är 
det snarare ”Team Harry Potter”, det vill säga aurorerna, Lupin, Sirius och de andra i 
Fenixorden, än någon speciell karaktär som är hjältarna. 
 

5.5 Vilket utbyte får läsarna av böckerna? 
 
Här redovisar jag vilket utbyte intervjupersonerna får av sin läsning utifrån Sten 
Furhammars (1996) fyra former av läsutbyte som redovisades i kapitel 3.3.1. Genom att 
försöka urskilja dels läsningen är ren upplevelseläsning eller har ett instrumentellt syfte, 
dels om förhållningssättet är personligt eller opersonligt till böckerna, har jag placerat in 
läsarna i hans modell. Det bör påpekas att detta inte alltid varit helt lätt. För det första 
utvecklas böckerna efter hand, något som gett läsarna olika upplevelser beroende på var 
de befunnit sig i serien. Amanda, Britta, Diana och Frida tycker att de senare böckerna 
är mörkare och därmed mer personligt engagerande. För det andra har alla 
intervjupersoner också läst flera av böckerna mer än en gång, både för att hålla sig 
uppdaterade inför kommande böcker och för att det varit roligt att återvända till 
böckerna. Camilla och Emma menar att denna omläsning medfört skillnader i hur de 
upplevt böckerna – första gången har varit mer spännande, nästa gång mer avkopplande. 
För Diana blir första gången mer chockerande och överraskande och hon läser snabbt 
utan att ta in smådetaljer. Nästa gång blir det långsammare takt och mer fördjupning. 
Flera läsare pendlar alltså mellan olika former av läsutbyte. Min lösning på detta har 
varit att identifiera det läsutbyte som varje intervjuperson främst ger uttryck för, samt 
redovisa de fall där det varit oklart. 
 

Opersonlig upplevelseläsning  
Britta och Emma kan sägas ägna sig åt opersonlig upplevelseläsning då Harry Potter-
böckerna för dem framförallt fungerar som underhållning och verklighetsflykt. Detta 
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kan kopplas till deras övriga läsvanor. Även om det ibland kan vara viktigt att känna 
igen sig, läser Britta gärna fantasy och annan litteratur där hon kan fly verkligheten och 
sitt eget liv. Rent generellt tycker hon om underhållande och spännande böcker med ett 
bra språk. I första hand är det också dessa saker som hon säger är bra med Harry Potter: 
det roliga språket, den spännande historien, och den underhållande läsupplevelsen. 
Emmas söker olika saker i olika böcker. Utöver ett bra språk är hon ibland ute efter 
psykologiskt intressanta berättelser och karaktärer, ibland avslappning, spänning och 
verklighetsflykt. Det är tydligt att hon ser Harry Potter-serien som det sistnämnda då det 
hon uppskattar med dem är den spännande berättelsen, den roliga världen och den stora 
läsupplevelsen. Utöver detta tycker hon att Harry Potter-fenomenet varit roligt. 
 
Det opersonliga läsutbytet märks också på deras betoning på skillnaderna mellan Harry 
Potters magiska värld och verkligheten. För Britta är en stor del av behållningen med 
böckerna att de genom sina fantasifulla magiska inslag är annorlunda än vår värld. 
Emma i sin tur säger att poängen med Harry Potter är att inte känna igen sig i 
verkligheten. Följaktligen har ingen av dem några större krav på att böckerna ska vara 
realistiska. Båda hade gärna sett en mer nyanserad skildring av ont och gott, men för 
Britta är inte Harry Potter riktigt den typen av bok och Emma ser det som ett 
berättartekniskt grepp som gör berättelsen mer medryckande. ”Att vara så säker på vad 
som är ont och gott när man läser, det är ganska skönt att bara få veta.” 
 
På vissa sätt kan de dock dessa läsare relatera böckerna till sig själva och vår värld. 
Framförallt Britta kan förstå och känna en koppling till karaktärer och situationer då 
böckerna enligt henne är väldigt mänskliga. Människorna i den världen lever med och är 
beroende av varandra på ett liknande sätt, och det finns samma typer av svårigheter, 
rädslor och konflikter. Andra likheter med vår värld är den ständiga kampen mellan gott 
och ont, förekomsten av krig och meningslöst dödande. Hon har också varit starkt 
engagerad i karaktärerna och grät floder när favoritkaraktären Dumbledore dog. Det 
allra sorgligaste är emellertid Dracos resa, då han går från att vara en liten och ganska 
oskyldig pojke till någon slags misär, och egentligen inte har någon chans från början 
utifrån sin bakgrund. Hon har även glatt sig när det gått bra för Harry. ”Alltså det är 
väldigt engagerande, han har så mycket svårigheter, så man blir väldigt glad när han får 
vinna sina matcher.” Detta personliga engagemang och denna inlevelse gör att jag 
tycker att Britta ibland även ger uttryck för ett personligt läsutbyte.  
 
Emma, däremot, har ett mer tydligt opersonligt förhållningssätt till Harry Potter. Hon 
kan känna igen sig själv i Hermiones feministiska inlägg, och hon kan se vissa 
paralleller mellan böckerna och vår värld, till exempel hur det är att vara barn och gå i 
skolan och bli mobbad. Hon har även ofta funderat på om Rowling tänkt på andra 
världskriget och nazism när hon skrev om Grindelwald. Vad gäller känslomässiga 
reaktioner tycker hon det är sorgligt när Sirius dör då det får sådana efterverkningar för 
Harrys liv och känslor, och hon blir glad för Harrys skull när han vinner i Quidditch. I 
likhet med det opersonliga läsutbytet har dock dessa känslor inte lett till några 
personliga reflektioner, och hon har rent generellt ett begränsat känslomässigt 
engagemang i böckerna. Till exempel är hon den enda av läsarna som varken har någon 
favoritkaraktär eller karaktär hon inte tycker om.  
 
Båda räknar Harry Potter-serien till sina favoritböcker, och har – till skillnad från i 
vanliga fall – läst flera av dem mer än en gång. Det är de böcker Britta haft störst glädje 
av att läsa, men har inte någon större betydelse för henne. ”Dom har inte ändrat mitt liv 
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på något sätt.” När serien tog slut kände hon inget särskilt, utan tyckte det var dags att 
sluta. Hon har hela tiden vetat att det bara skulle bli sju böcker, och skulle nog inte velat 
ha en bok till. Så småningom tror hon att hon kommer läsa böckerna igenom. För Emma 
har Harry Potter berikat hennes liv på så sätt att det varit en rolig upplevelse att läsa 
dem. Böckerna betyder mycket för henne men bara på så sätt att de är en del av hennes 
identitet som storläsare. Efter att serien var över och hon visste hur allting slutade 
kändes det både skönt och tråkigt. Å ena sidan önskar hon att det kom fler böcker om 
Harry Potter, å andra sidan tror hon att det skulle bli urvattnat. Hon kommer kanske läsa 
böckerna igen, om inte annat för sina barn i framtiden. Denna avsaknad av några större 
känslomässiga reaktioner på seriens slut pekar återigen på att både Britta och Emma – 
trots olika stort engagemang – främst har ett opersonligt läsutbyte.  
 
Läsningen av Harry Potter har även genererat en annan form av läsutbyte för Emma. 
Eftersom språket är så pass enkelt och hon redan känner till handlingen, har hon läst om 
en av böckerna på franska för att öva på språket. Hon funderar också på att skaffa dem 
som ljudböcker på franska i samma syfte. I och med denna opersonliga nyttofunktion 
ger Emma även uttryck för ett opersonligt instrumentellt läsutbyte. 
 
Personlig upplevelseläsning  
I denna kategori finner vi Amanda, Diana och Frida då de ser Harry Potter som 
känslomässigt engagerande och personligt berikande. För de två sistnämnda finns det 
även här en koppling mellan läsutbytet och övriga läsvanor. Diana tycker om böcker 
med spännande mysterier, levande karaktärer och insyn i andra världar. Hon vill också 
bli känslomässigt berörd och känna igen sig i det hon läser. Det är också detta hon 
tycker är bra med Harry Potter-böckerna: levande och trovärdiga karaktärer, en 
fascinerande magisk värld, en spännande historia, humoristiska inslag, betoningen på 
vänskap, och möjligheten att bli personligt engagerad. När det gäller Frida läser hon för 
tillfället mycket deckare som avkoppling. Annars vill hon liksom Diana ha levande 
karaktärer och bli känslomässigt berörd när hon läser. Hon tycker också om böcker som 
innehåller alternativvärldar och politisk kamp, och där språket eller historien för en 
gångs skull överraskar henne. Att hon tycker om Harry Potter handlar också främst om 
dessa saker. Böckerna har levande karaktärer, en bra historia, välskrivet språk, 
spännande dramaturgi, och de uppmuntrar till magiskt tänkande, civil olydnad och 
gemensam kamp. I Amandas fall har hon tidigare läst mycket fantasy men idag blir det 
även annan skönlitteratur och feministiska böcker. Beroende på vad hon läser vill hon 
antingen kunna känna igen eller komma bort från sitt vanliga liv. I fantasy tycker hon 
om flykten till en annan spännande värld och möjligheten att få följa en karaktärs 
utveckling från svag till stark. Det är också dessa saker hon säger sig ha fått ut av Harry 
Potter-böckerna. Hon har dels hamnat i en annan spännande värld och kunnat fly 
verkligheten, dels fått se karaktärer hon tycker om växa upp och utvecklas. Amandas 
betoning av böckernas funktion som verklighetsflykt och underhållning skiljer sig från 
de andra i den här kategorin, och tyder på att hon även har ett opersonligt läsutbyte.   
 
Alla tre framstår som väldigt känslomässigt engagerade och berörda av karaktärer och 
händelser i böckerna. Amanda tycker att Sirius och Dumbledores död var väldigt 
sorgligt och hon nämner flera gånger hur olyckligt favoritkaraktären Snapes öde är. 
Diana tycker att det var sorgligt när Cedric, Sirius och Dumbledore dog, och hon blev 
både chockad och besviken när även Fred helt oväntat dog på slutet. Utöver detta tycker 
hon att det var jättesorgligt när alven Dobby dog. ”Och jag bara neej [skratt] men 
herregud, honom kunde dom väl ha liksom sparat.” Hon kände sig också förrådd av 
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Snape när han dödade Dumbledore och blev ledsen när hon senare insåg att han faktiskt 
var oskyldig men ändå dog. Även om hon tycker att Ron är alldeles för hjältemodig i 
sista boken hade hon samtidigt blivit väldigt besviken om han hade visat sig vara ond, 
eftersom Rowling redan tagit ifrån Harry så mycket kärlek och trygghet. ”Det skulle 
liksom bli det ultimata sveket.” Frida tycker att Harrys och Sirius död var väldigt 
sorgligt, och att Cedrics död var riktigt hjärtskärande och skrämmande. I likhet med det 
personliga läsutbytet är dessa läsare alltså inte neutrala under läsningen utan lever sig in 
i och känner sig utsatta för det som händer. För Amanda och Diana verkar denna 
känslomässiga påfrestning dessutom vara ett av de viktigaste skälen till att de tycker så 
mycket om serien, något som även märks på deras favoritböcker. En anledning till att 
Amanda och Diana tycker om att böckerna är så sorgliga och jobbiga att läsa, är att det 
gör historien mer trovärdig. Amanda hade önskat att Harry skulle få bo hos sin gudfar 
Sirius, men menar samtidigt att hans död var väldigt bra för historien. På ett liknande 
sätt tyckte Diana att det var synd att Fred, liksom flera andra, dog, men att det också gav 
lite mer djup och realism åt böckerna. Hon säger att i riktiga krig skonas inte de goda 
och vem som helst kan dö.  
 
Överhuvudtaget verkar dessa läsare se Harry Potter som en fantasyserie som är väldigt 
anknuten till vår verklighet. De tar upp saker som att den utspelar sig i nutid, innehåller 
många likheter med vår värld, och beskriver karaktärer, relationer och situationer på ett 
trovärdigt sätt. Därmed kan de känna igen och förstå mycket i böckerna, en viktig del i 
det personliga läsutbytet. När det gäller Amanda relaterar hon böckernas kamp mot det 
onda till sitt eget politiska engagemang, och jämför Lucius Malfoy med en ”moderat 
företagssnubbe [skratt] som man bara inte kan förstå hur dom kan tänka som dom gör, 
men han är ju uppvuxen på det sättet”. Diana i sin tur känner igen mycket från sin egen 
tonårstid, bland annat relationerna till kompisar och killar. Hon tycker också att 
skildringen av krig, folkmord och diktatorer som försöker ta över världen och sprida sin 
ideologi är realistisk. Hon drar även flera paralleller till andra världskriget. Hon jämför 
Voldemort med Hitler, och indelningen av människor i renblodiga och smutsskallar 
med vår världs rastänkande. Liksom Amanda relaterar Frida kampen i böckerna till sin 
egen politiska övertygelse. Motståndsrörelsen påminner om hennes erfarenheter från 
aktiviströrelsen, och hon jämför familjen Malfoy och deras Quidditch-samlingar med 
”rikedomsonda” som går ut på golfbanan i vår värld. Hon liknar också Cedrics död med 
avrättningar i riktiga krig, något hon tror kan slå an en ton hos flyktingar från andra 
länder som kanske upplevt liknande saker. Rent generellt menar hon att Rowling tar upp 
och ger plats åt många livsfrågor som man funderar över i den här världen. Hon drar 
också flera paralleller mellan böckerna och andlighet, något som kan härröras till 
hennes stora intresse för religionsvetenskap. Detta aktiva reflekterande visar återigen på 
ett personligt läsutbyte. 
 
Intressant att notera är att dessa läsare inte heller har – eller vill ha – speciellt mycket 
distans till böckernas magiska värld, som de menar skulle kunna ligga bredvid vår. 
Amanda tycker om tanken om en parallell magisk värld, och önskar lite att den fanns på 
riktigt så hon kunde besöka den. Även Diana skulle gärna kunna ta del av den magiska 
världen på något sätt, speciellt Hogwarts. ”Tänk att få gå i en sån skola [skratt] tänkte 
man.” Hon brukar även skämta med sina kompisar om att det vore kul att besöka King’s 
Cross station, där den magiska perrongen 9 ¾ finns, nästa gång hon åker till London. 
”Jag hörde att dom satt upp skylten 9 ¾ där (…) alltså på det sättet blir det lite mer 
verkligt.” För Frida är Harrys värld samma som vår. Det är dock inte helt klart om hon 
menar detta på ett bokstavligt eller mer symboliskt plan.”Den parallella världen är ju i 
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vår värld, om man säger, det är bara det att om du är muggle så kan du inte se.” Hon 
menar att man även hos oss kan se andra saker om man tar bort skygglapparna och ser 
utanför ramarna.”Alltså det är jättehäftigt att veta då att varje gång du går in i en 
telefonkiosk där telefonen inte funkar så kan du säga ’wow men det här är egentligen en 
hiss!’ [skratt]” Hon är imponerad av att Rowling till och med lyckats fånga upp det här 
med miljöförstöring i sista boken, genom att förklara orkaner och andra naturfenomen 
som Voldemorts verk. När det gäller skillnader mellan böckernas värld och vår har hon 
svårt att komma på några. ”Ja nu är ju inte jag muggle då [skratt] (…) det är mer så här 
att jag nu genom böckerna fått förklaringen på varför saker egentligen har hänt [skratt] i 
den här världen. Fast det är ju inte nån bibel. [skratt]”  
 
Harry Potter tillhör deras favoritböcker och de har läst om flera av dem mer än en gång. 
Gemensamt är även att böckerna betyder väldigt mycket och har varit personligt 
berikande. Från böckerna kommer Amanda ha med sig karaktärerna, som hon tycker 
mycket om, och världen. Som vuxen läsare av Harry Potter tror hon att man kan göra 
upp med sitt förflutna och känna sig ung igen. Nu när alla böcker kommit ut så planerar 
hon att läsa dem allihop i ett svep, för att hitta mer detaljer och få en helhetsbild. Hon 
räknar även med att läsa om böckerna flera gånger i framtiden. För Diana innebär Harry 
Potter-serien ”nåt magiskt, nåt speciellt som man skulle vilja ta del av. En värld som 
kunde liksom, som kan vara din egen men ändå inte.” Böckerna har också gett henne 
hopp om det är värt att kämpa för vänskap och saker som kan verka omöjliga, och om 
att livet inte tar slut bara för att tråkiga saker händer. Hon tror också att de kan påminna 
vuxna om hur det är att vara barn. För Frida betyder böckerna ingången till en ny värld 
och ett nytt, kul sätt att tänka som har berikat hennes liv. Hon tror att man som vuxen 
läsare kan bli påmind om tonåringars situation, känna sig ung igen, och få en mer lekfull 
och gränsöverskridande syn på världen. ”Om alla är lite som jag, och går in i den här 
världen, så är du ju med och gör dom här grejerna, du är ju på Hogwarts och då… alltså 
det tror jag, du bär med dig sen i det verkliga livet.” 
 
Det personliga läsutbytet visar sig också genom att dessa läsare haft svårt att skiljas från 
böckerna. För Amanda känns det nu ”väldigt bittert [skratt] det känns som jag är väldigt 
ledsen.” Hon drog ut på läsningen av den sista boken för att den inte skulle ta slut och 
efteråt kände hon sig jättetom och konstig. Det enda som håller henne uppe nu är de 
kommande filmerna. Även Diana tycker att seriens slut är lite tragiskt. ”Det känns lite 
så här [skratt] åh gud det är över, det kan väl inte vara över? (…) det är väl ändå minst 
sju år som jag läst böckerna, så att det blir lite såhära svårt att få avsluta.” Hon trodde 
aldrig riktigt på att det bara skulle bli sju böcker och tyckte att det kändes lite plötsligt 
och ovant när serien var över. Hon har inte gett upp hoppet om en bok till, men förstår 
om Rowling inte vill att berättelsen ska bli urvattnad. Hon tröstar sig med att det i alla 
fall kommer fler filmer, och att hon alltid kan gå tillbaka till böckerna. Frida tycker det 
känns okej nu när serien är slut, men hade hon inte fått genomgå den sorgen i själva 
boken i och med Harrys död och återuppståndelse hade det varit väldigt jobbigt. Det 
hela blev något sorts antiklimax som gjorde att Frida kunde släppa boken, lämna den 
bakom sig och se återläsningen som det som kommer berika henne. ”För Harry Potter är 
ju inte slut, Harry Potter finns ju fortfarande, det är ju därför jag köpt böckerna.” 
 
Slutligen framstår det som att Amanda och Frida även har haft ett annat viktigt utbyte 
av Harry Potter-böckerna. Båda är politiskt engagerade inom flera områden där de 
tycker det är viktigt att göra motstånd. Då kampen mot det ”onda” är mer tydligt svart 



48 
 

och vit – och därmed enklare – i böckerna än i verkligheten, verkar de genom läsningen 
få ett visst utlopp för sin politiska vilja att kunna förändra saker och ting. 
 
Personlig instrumentell läsning  
Till skillnad från de andra läsarna uttrycker Camilla en ambition att ”bilda sig” genom 
sin läsning. Hon tycker mycket om böcker med bra idéer eller språk och läser gärna 
filosofisk litteratur och kända litterära verk. I andra fall vill hon bli underhållen av 
trevliga böcker. I likhet med Emma betonar hon att hon ser Harry Potter-serien som 
tillhörande den sistnämnda kategorin. Hon läser dem av ett helt annat skäl än andra 
böcker hon gillar, nämligen för att det är en trevlig och underhållande berättelse.  
 
Det finns även andra likheter med det opersonliga läsutbytet. Camilla ser böckerna som 
en hemtrevlig historia som hon inte behövt engagera sig så mycket i. Hon tyckte det var 
sorgligt när Fred dog och har haft roligt åt hans och tvillingbrodern Georges upptåg, 
men dessa känslor har inte resulterat i några reflektioner som berör den egna personen. 
Då hon menar att Harry Potters värld är ganska realistisk, om än överdriven, har hon 
även kunnat känna igen sig i vissa karaktärer och händelser i böckerna. Hon har dock 
inte dragit in sin egen livshistoria i tolkningen av texten. Även om hon gärna hade läst 
fler böcker tycker hon att det känns bra nu när böckerna är slut, både för ekonomin och 
för att historien kanske hade blivit ordentlig urvattnad annars. Med tanke på detta, plus 
den allmänt kritiska och ironiska inställning som Camilla har gentemot Harry Potter-
serien, ger hon många gånger uttryck för en opersonlig upplevelseläsning. 
 
Under intervjun framkommer emellertid även andra aspekter. Böckerna tillhör hennes 
favoriter, hon har läst om alla flera gånger och kommer nog läsa dem igen i framtiden. 
Hon berättar också att Harry Potter-serien betyder ”ganska mycket ändå, när jag började 
läsa dom så var jag inte alls nöjd med livet och då var det väldigt skönt att få tänka på 
nånting annat.” Hon säger att läsningen till stor del fungerat som en paus från henne 
själv, där hon kunnat stänga av omvärlden och ägna sig åt någon annans problem istället 
för sina egna. Anledningen till att hon har kunnat läsa dem utan att behöva relatera så 
mycket till sitt eget liv, tror hon är det lättillgängliga språket, i kombination med att 
böckerna har en så spännande handling och utspelar sig i en annan värld. Hon säger 
också att böckerna nog gör att man på något sätt blir lite mer hoppfull. I likhet med det 
instrumentella personliga läsutbytet har alltså läsningen haft en terapeutisk funktion för 
Camilla på så sätt att hon kunnat distansera sig till aktuella problem, dämpa sin oro och 
få tröst, något hon är medveten om. Beslutet att placera henne främst i denna kategori 
beror på mitt intryck att om böckerna främst fungerat som opersonlig upplevelseläsning, 
hade de med största sannolikhet inte varit lika viktiga och betydelsefulla för henne.  
 
 

6. Analys och diskussion 
 
Här analyseras och diskuteras det redovisade intervjumaterialet i relation till den teori, 
tidigare forskning och övriga litteratur som redogjordes för i kapitel 4 och 5. Jag 
kommer försöka besvara frågorna i min frågeställning och visa hur svaren på dem 
belyser varandra och hänger ihop. Genom detta vill jag uppfylla uppsatsens syfte, det 
vill säga få en fördjupad förståelse för kvinnors läsning av Harry Potter-böckerna utifrån 
genusteori och reader-responsteori. Min förhoppning är här även att belysa och 
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problematisera dels kvinnors läsning utifrån deras position som underordnad grupp i 
samhället, dels fenomenet Harry Potter ur ett läsarperspektiv.  
 

6.1 Läsarnas kritik mot böckerna 
 
De intervjuade läsarna i denna studie har alla valts ut på grund av sin stora uppskattning 
av Harry Potter-böckerna. Som kapitel 5.2 visar, hindrar inte detta dem från att uttrycka 
en hel del kritik mot serien. Det som kritiseras är bilden av kvinnor och män, slutet, 
karaktärerna, skildringen av barn och vuxna, språket, den bristande möjligheten till egna 
tolkningar, beskrivningen av godhet och ondska, vissa böcker i serien, samt fenomenet 
kring Harry Potter-böckerna. Vid en jämförelse med Hanssons studie (1988) finns det 
alltså flera likheter vad gäller läsarnas negativa synpunkter på litteraturen de läser och 
tycker om. En skillnad är att det är den könsstereotypa genusbilden som kritiseras 
starkast av mina läsare. (ibid., s. 88f) Då intervjuerna även visar att Harry Potter sägs 
innehålla klichéer och välbekanta mönster som gör att läsarna inte behöver bearbeta och 
tolka texten särskilt aktivt, finns det här även beröringspunkter med den kritik som 
enligt Hansson brukar riktas mot populärlitteraturen och dess läsare (ibid., s. 24-26). Att 
mina intervjupersoner överhuvudtaget har kritiska synpunkter på Harry Potter-böckerna 
bekräftar dock snarare Hanssons slutsats, nämligen att läsare av populärlitteratur inte är 
helt passiva offer för manipulerande författare (ibid., s. 93).  
 
En intressant aspekt som jag vill lyfta fram här är läsarnas kritiska inställning till Harry 
Potter-fenomenet. Till skillnad från en vanlig medial framställning visar min studie att 
det inte är fenomenet som lockat läsare. Istället har uppståndelsen snarare resulterat i en 
stark motvilja till Harry Potter. Majoriteten av läsarna berättar hur de inledningsvis 
tyckte att böckerna verkade töntiga och barnsliga, och att de inte alls ville läsa dem då 
”alla andra” gjorde det. Först efter att ha blivit övertalade, sett filmerna, legat sjuka och 
haft tråkigt, fått böckerna i present eller inspirerats av häftiga klasskompisar, bestämde 
de sig för att läsa böckerna. Att de sedan fortsatt med resten av serien har inte heller 
berott på fenomenet, utan på att de uppskattat böckernas innehåll. Läsarnas skepsis mot 
hypen visar sig även i deras icke-konsumerande av Harry Potter-produkter. Till stor del 
verkar detta bero på att produkterna ses som riktade mot barn. För vissa handlar det 
också om att visa sin självständighet gentemot hypen. Allt detta visar upp en annorlunda 
bild av Harry Potter-läsarna än den som ”offer” för en populärkulturell hype. 
 

6.1.1 Läsarnas kritik mot genusbilden i böckerna 
 
Utifrån Hirdmans (1988) teori om genusordningen kan läsarna sägas vara kritiska till 
både könens isärhållande och den manliga normen i Harry Potter. För det första tar 
läsarna upp flera exempel på genusdikotomin, alltså att män och kvinnor är varandras 
motsatser när det gäller allt från sysslor och platser till egenskaper. Centrala delar av 
dikotomin är, enligt Hirdman, arbetsfördelningen mellan könen samt föreställningarna 
om manligt och kvinnligt när det gäller till exempel utseende och beteende. (ibid., s. 
404-408) I fråga om sysslor menar läsarna att böckerna uppvisar flera skillnader mellan 
könen. Kvinnor pluggar, hjälper andra, samt sköter om hem och familj, medan män 
arbetar, försörjer familjen eller undviker ansvar. Kvinnor och män befinner sig också på 
olika platser, i hemmet respektive på arbetsplatsen. Även när det gäller egenskaper finns 
det skillnader: medan kvinnor är duktiga, hjälpsamma, moderliga, omhändertagande 
och virriga, framställs män till exempel som oansvariga och omogna. Genusdikotomin 
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märks också på att tjejer och killar sover i olika sovrum, och att kvinnor i vissa fall får 
slåss var för sig. Läsarnas kritik mot genusdikotomin i böckerna innehåller åtskilliga 
likheter med de genusanalyser av Harry Potter som redovisades i kapitel 3.4. Även 
Svensson (2003) är kritisk till den dualistiska genusarbetsdelningen mellan könen där 
kvinnor återfinns i den privata sfären och män i den offentliga, samt Hermiones roll som 
den klassiskt duktiga och hjälpsamma plugghästen (s. 14ff). På ett liknande sätt riktar 
Gallardo-C & Smith (2004) kritik mot böckernas traditionella arbetsfördelning där 
kvinnor är hemmafruar medan män försörjer familjen (s. 191-194).  
 
För det andra visar intervjuerna att böckerna även innehåller åtskilliga exempel på 
hierarkin mellan könen, det vill säga att män utgör normen för det normala och har 
högre social status och makt än kvinnor (Hirdman, 1988, s. 404). Enligt läsarna utgör 
män en majoritet av karaktärerna och de viktiga rollerna, medan kvinnor och kvinnliga 
hjältar är ett undantag. Mäns sysslor, platser och egenskaper leder också till att de får 
högre status, makt och uppskattning än kvinnor. Här finns det ytterligare likheter med 
genusanalyserna. Svensson (2003) är kritisk mot att männen i böckerna har viktiga 
statusjobb som rektorer medan kvinnors yrken som hemmafruar nedvärderas, samt att 
Hermione inte får den respekt hon förtjänar. Svenssons kvantitativa analys befäster även 
läsarnas kritik mot att de manliga karaktärerna är fler och tar större plats i böckerna. 
(ibid., s. 14-16) Även Gallardo-C & Smith (2004) är kritiska mot att männen har 
majoriteten av alla statusfyllda och klassificerade jobb, och att böckerna tenderar att 
framställa kvinnor i enlighet med kvinnliga negativa stereotyper (s. 191-194). 
 
För det tredje är Frida kritisk till att böckernas ”heteronormativa” framställning av kön 
och sexualitet.11 Även flera av de andra läsarna uttrycker kritik mot heteronormativa 
inslag i böckerna, nämligen att alla karaktärer gifter sig och skaffar barn på slutet istället 
för att fortsätta vara vänner. I Hirdmans (1988) genusteori diskuteras inte sexualitet, 
men jag anser att heteronormativitet kan ses som en central del av genusordningen och 
dess kontrakt mellan könen. Kvinnor och män ska inte bara vara varandras motsatser 
när det gäller personlighet och utseende, utan de ska även åtrå varandra just på grund av 
dessa olikheter. I likhet med den manliga normen är heteronormativiteten så självklar att 
den knappt syns eller ifrågasätts. Om dikotomin mellan könen försvagades skulle det 
däremot vara svårare att upprätthålla heterosexualiteten som norm. 
 
När intervjupersonerna säger att böckerna är ”könsstereotypa” eller att Rowling borde 
tagit chansen att utmana och utveckla könsrollerna mer, är det alltså genusordningen 
deras kritik handlar om. Den av läsarna som uttrycker detta allra tydligast är Camilla. 
För det första ser hon böckernas isärhållande av könen som ”särartsfeministiskt”.12 
Detta liknar Hirdmans (1988) resonemang kring manlighet och kvinnlighet som 
konstruerat istället för naturligt och medfött (s. 403f). För det andra är Camilla kritisk 
till att mäns överordning i böckerna beskrivs som något så naturligt att kvinnorna 
självmant intar en underordnad position. Även här finns det en koppling till Hirdman, 
som menar att kvinnor – trots sin lägre status – är lika integrerade i genusordningen som 
män (ibid., s. 407f) och därmed medskapande i sin egen underordning (ibid., s. 413). 
Eftersom Camilla nästan enbart framför kritiska synpunkter på genusbilden i Harry 
                                                 
11 Enligt RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) innebär heteronormativitet att 
heterosexualitet alltid ses som norm vid jämförelser av olika sexualiteter. I samhällets förutsätts det dels 
att du är intresserad av personer av motsatt kön, dels att du känner dig som det kön du ser ut att tillhöra. 
12 ?ationalencyklopedin beskriver särartsfeminism som en inriktning som menar att ”man i kampen för 
kvinnors lika rättigheter måste utgå från att kvinnor och män är biologiskt olika.” 
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Potter och är den som störs mest av detta under läsningen, kan hennes läsning utifrån 
Hall (1980) beskrivas som oppositionell. Även Amanda, Emma och Frida uttrycker ett 
feministiskt engagemang, samt har en kritisk inställning till flera aspekter av böckernas 
genusbild. Då detta inte har stört deras läsning så mycket, och de tycker att genusbilden 
även har många bra aspekter, kan deras läsning kategoriseras som förhandlande. Britta 
och Diana har ett par negativa synpunkter på genusbilden i Harry Potter, men de 
positiva aspekterna överväger och de verkar inte ha funderat så mycket ur en könsaspekt 
under läsningen. Därmed ger dessa läsare uttryck för en mer hegemonisk läsning. 
 
Läsarnas kritik mot genusbilden i Harry Potter, samt deras olika strategier för att hantera 
detta, innehåller flera beröringspunkter med litteraturen. I likhet med Fetterleys (1978, 
s. xxiii) och Hirdmans (1988, s. 412) resonemang är mäns överordning en central del av 
dessa kvinnors verklighet, något som även gäller under läsningen av skönlitteratur. Med 
andra ord kan inte mina läsare ta del av Harry Potter-böckerna utan att på något sätt 
förhålla sig till sin egen underordning. Som Fetterley och Hirdman beskriver måste 
dock inte kvinnor enbart acceptera sin underordnade position i litteraturen, utan kan 
synliggöra och granska den manliga normen med hjälp av ett kritiskt och feministiskt 
perspektiv. Läsarnas kritik mot böckerna innebär dock inte automatiskt en oppositionell 
läsning, där en hegemonisk tolkning av texten helt avvisas. Som Hall (1980) beskriver 
kan läsarna också förhandla med sina egna upplevelser, eller undertrycka eventuell 
kritik mot böckerna (s. 134-138). Utifrån Ethelberg (1985) skulle detta kunna förstås 
som ett sätt för kvinnorna att upprätthålla den egna självkänslan under läsningen (s. 8). 
Det kan också handla om att kvinnor är så vana vid att framställas på ett könsstereotypt 
sätt att de har lärt sig att överse med det, något som illustreras av Emmas resonemang 
kring att världen i Harry Potter ”realistiskt” (o)jämställd. En annan aspekt av detta är att 
det helt enkelt kan vara svårt att hitta litteratur som inte på något sätt reproducerar 
genusordningen. Att vara konsekvent i sin kritik mot litteraturens genusbilder, skulle 
mycket väl kunna innebära att det inte går att läsa något överhuvudtaget. Det är därmed 
förståeligt att ingen av läsarna i min studie, inklusive Camilla, valt bort Harry Potter-
böckerna på grund av dess könsstereotypa genusbild. Enligt Hirdman (2001) kan det 
dock också ses som problematiskt. Att kvinnor förhandlar med eller undertrycker sin 
egen verklighetsuppfattning och kritik, är en strategi som snarare riskerar att skapa mer 
utrymme innanför genuskontraktets gränser än att bryta det. (ibid., s. 91) 
 

6.1.2 Sammanfattning 
 
Trots sin stora uppskattning av Harry Potter-böckerna är läsarna också kritiska till 
många aspekter av dem. Framförallt gäller denna kritik genusbilden, som sägs innehålla 
många dikotoma, hierarkiska och heteronormativa inslag. Utifrån Radways (1991) 
resonemang innebär detta att Harry Potter, i likhet med romantiklitteratur, undviker att 
ifrågasätta den institutionaliserade manliga makten och därmed medverkar till att 
behålla status quo i samhället (s. 217). Det bekräftar också Svenssons (2003) slutsats, 
nämligen att Harry Potter bidrar till att konservera stereotypa föreställningar kring 
kvinnor och män (s. 14ff). Läsning av Harry Potter-böckerna kan alltså ses som ett av 
de många sätt varpå Hirdman (1988) menar att genusordningen – och kvinnors 
underordning – ständigt fortsätter att reproduceras och upprätthållas (s. 413f). Med 
tanke på detta, samt den övriga kritik som läsarna riktar mot Harry Potter, är det rimligt 
att fråga sig varför de samtidigt tycker så mycket om serien och räknar dem till sina 
favoritböcker. Hur kommer det sig att kritiken mot genusbilden inte stör dem mer under 
läsningen? Utöver kvinnors internaliserade underordning, finns det också flera andra 
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möjliga förklaringar på detta i läsarnas svar på studiens övriga tre frågor. Detta kommer 
att redovisas i de kommande avsnitten. 
 

6.2 Läsarnas uppskattning av böckerna 
 
Till att börja med innehåller Harry Potter-serien många saker som läsarna tycker väldigt 
mycket om. Som kapitel 5.3 visar uppskattas följande i böckerna: bilden av kvinnor och 
män, slutet, karaktärerna, skildringen av barn och vuxna, språket, möjligheten till egna 
tolkningar, beskrivningen av godhet och ondska, vissa böcker i serien, fenomenet kring 
böckerna, den spännande handlingen, beskrivningen av den magiska världen, böckernas 
utveckling, de humoristiska inslagen, kampen mellan gott och ont, karaktären Snape, 
betoningen på vänskap och kärlek, det magiska tänkandet, samt böckernas dramaturgi. 
Läsarnas positiva synpunkter på böckerna berör alltså i stor utsträckning samma saker 
som de negativa. Detta innebär för det första att läsarna ofta ser bra sidor av de aspekter 
de kritiserar i böckerna. Till exempel sägs skildringen av ondska och godhet efter hand 
bli mer nyanserad och realistisk, då det visas vara varken medfött eller statiskt. Därmed 
uppfyller Harry Potter också det fjärde kriteriet för ”radikal” barnlitteratur som 
redovisas av Gallardo-C & Smith (2004, s. 202f). För det andra visar det att läsarna kan 
ha vitt skilda tolkningar och uppfattning om saker i Harry Potter. Exempelvis tycker 
läsarna väldigt olika om huruvida böckerna uppmuntrar barn att vara lydiga eller 
olydiga mot vuxna, och i vilken grad läsarna har möjlighet att göra egna tolkningar. Det 
den ena tycker om, kan också vara precis det den andra ogillar. Till exempel ses barnens 
hjältemod och styrka både som orealistiskt och något positivt. Enligt Rosenblatt (2002) 
beror detta på att läsaren alltid är delaktig i att skapa det litterära verket, och att det 
därmed aldrig finns en tolkning eller upplevelse av en viss text (s. 235). Att några läsare 
uppfattar böckerna som slutna eller förutsägbara i viss mån, hindrar alltså inte att 
läsningen resulterat i en mångfald av upplevelser.  
 
Även när det gäller Harry Potter-fenomenet finns det olika upplevelser. Till skillnad 
från de övriga läsarna beskriver Frida hur uppståndelsen kring böckerna fångade hennes 
uppmärksamhet på ett positivt sätt och gjorde henne nyfiken på att läsa dem. Kanske 
kan detta ha att göra med att hon, som den äldsta av läsarna, inte befann sig i tonåren 
när böckerna kom ut och därmed inte var lika rädd för att förknippas med något 
”barnsligt”. Vidare menar Emma, trots sin initiala skepsis, att Harry Potter-hypen har 
förhöjt hennes läsupplevelse då det gjort att hon kunnat dela böckerna med andra. Även 
de andra läsarna upplever möjligheten till samtal med andra som en positiv bieffekt av 
Harry Potter-läsningen. Det är dock endast Emma som inte betonar den individuella 
läsupplevelsen som viktigast. Emellertid ger inte intervjuerna något belägg för att dessa 
två läsare därmed skulle fallit ”offer” för Harry Potter-fenomenet. Emma är inte 
speciellt engagerad i böckerna, Frida är en av de läsare som motsätter sig dem mest, och 
ingen av dem konsumerar några av de övriga Harry Potter-produkterna. Att hypen kring 
Harry Potter inspirerat till eller förhöjt läsupplevelsen för vissa läsare, innebär alltså inte 
att vi kan dra några slutsatser om deras upplevelser – vare sig när det gäller 
uppskattning eller kritik – kring böckerna. 
 
Läsarnas beskrivning av Harry Potters positiva aspekter visar också att dessa är många 
fler än de negativa. Jag tänkte här lyfta fram tre aspekter som verkar särskilt viktiga för 
läsarnas uppskattning. För det första har böckerna upplevts som oerhört spännande, 
vilket resulterat i en stark vilja att få veta hur det ska gå. För det andra har böckerna 
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också varit väldigt lättlästa, något som har underlättat möjligheten att snabbt få veta vad 
som händer. I likhet med Hanssons studie (1988) har läsarna därmed dels varit så djupt 
koncentrerade under läsningen att de helt glömt bort omgivningen (s. 81), dels kunnat 
läsa böckerna snabbt och utan någon större ansträngning. Som Hanssons resultat visar 
förhindrar inte detta läsarna från att kunna stanna upp, reflektera eller bilda sig egna 
uppfattningar under läsningen. (ibid., s. 90-93) I själva verket har alla mina läsare 
bestämda uppfattningar om vad de gillar och inte gillar med böckerna. Ett lättillgängligt 
språk behöver alltså varken vara negativt eller något som omöjliggör kvalitetskrav på 
litteraturen. För det tredje utvecklas böckerna efter hand och blir mörkare och vuxnare 
med många sorgliga och otäcka händelser. Att alla problem och konflikter inte får ett 
lyckligt slut innebär enligt Gallardo-C & Smith (2004) att det sjätte kriteriet för radikal 
barnlitteratur uppfylls (s. 202f). Intressant nog innebär det också att de flesta läsarna ser 
många böcker i serien som mer passande för vuxna än barn. Harry Potter sägs även 
handla om vuxnas situation och om det magiska samhället. Genom detta kan man dels 
problematisera den allmänna bild som finns av böckerna som enbart ”barn- och 
ungdomslitteratur”, dels få en möjlig förklaring till att så många vuxna läsare tycker om 
att läsa dem. Även om mina läsare skulle ha tyckt om en serie med bara ”barnvänliga” 
böcker, är det tveksamt om de hade upplevt dem som lika spännande och engagerande.  
 
Slutligen visar läsarnas uppskattning av Harry Potter-böckerna att serien på flera sätt 
överskrider gränsen mellan fantasy och ”vanlig” skönlitteratur. För det första lockar 
böckerna både personer som gärna läser fantasy, som tidigare gjort det men tröttnat på 
genren, och som inte alls tycker om fantasy. För det andra ses Harry Potter både som 
fantasy, som något annorlunda mot ”traditionell” fantasylitteratur, eller som icke 
tillhörande fantasygenren. För det tredje beskrivs böckerna med ord som spännande, 
lättlästa, engagerande, humoristiska och fantasifulla – beskrivningar som lika gärna 
hade kunnat gälla många andra litteraturgenrer. Förklaringen till detta verkar vara att 
Harry Potter dels utspelar sig vår egen verklighet, dels tar upp mycket mer än 
”klassiska” fantasyteman. Enligt läsarna handlar nämligen Harry Potter inte bara om 
kampen mellan gott och ont i en påhittad, magisk värld, utan även i stor utsträckning om 
människors relationer och andra jordnära saker det går att relatera till. Därmed verkar 
det i böckerna finnas så pass många aspekter att olika sorters läsare kan uppskatta dem – 
oavsett tidigare upplevelser eller åsikter kring fantasy. Utifrån detta finns det även 
anledning att ifrågasätta den knivskarpa uppdelning som ofta görs mellan olika genrer.  
 

6.2.1 Läsarnas uppskattning av genusbilden i böckerna 
 
Även genusbilden i Harry Potter innehåller enligt läsarna många bra aspekter, och trots 
kritiken mot könsstereotyper beskriver vissa den som relativt ”jämställd” eller 
”könsneutral” när allt kommer omkring. Samtidigt som detta återigen visar på att läsare 
kan uppfatta samma text på olika sätt (Rosenblatt 2002, s. 235), illustrerar det även 
Radways (1991) bild av läsning som en komplex och motsägelsefull aktivitet (s. 209f). 
Läsarnas resonemang åskådliggör nämligen att böckerna, samtidigt som de på vissa sätt 
reproducerar den genusordning som beskrivs av Hirdman (1988), även innehåller inslag 
som utmanar den. För det första visar intervjuerna att böckerna på flera sätt bryter mot 
dikotomins motsatstänkande kring kvinnor och män. Enligt läsarna skildras nämligen 
män och kvinnor som lika i många aspekter. När det gäller sysslor visar läsarnas 
resonemang att både kvinnor och män yrkesarbetar, satsar på sin karriär, engagerar sig i 
kampen mot det onda, samt krigar med risk för sitt eget liv. Därmed befinner sig båda 
könen på platser som Hogwarts, arbetet och slagfältet. Vidare uppvisar både kvinnor 
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och män egenskaper som intelligens, magisk talang, styrka, svaghet, ondska, godhet, 
mod, kompetens och upproriskhet. Tonks bryter även mot genuskontraktets påbud om 
att kvinnor ska se vackra och ”kvinnliga” ut. På ett liknande sätt menar Gallardo-C & 
Smith (2004) att kön på många sätt är irrelevant i Harrys värld, bland annat genom att 
Hogwarts är en skola för alla magiska barn oavsett om de är killar eller tjejer. För 
Gallardo-C & Smith synliggör böckerna könsskillnader men utan att för den skull 
förespråka det. (ibid., s. 199) Läsarna framför även positiva synpunkter på att Hermione 
protesterar mot att bli tilldelad ”kvinnliga” sysslor bara för att hon är tjej. Detta kan 
kopplas till Gallardo-C & Smith som menar att Hermione, både som ”smutsskalle” och 
kvinna, kan se diskriminering där andra ser tradition (ibid., 210f) 
 
För det andra menar läsarna att det även finns saker i Harry Potter som utmanar den 
manliga normen. Flera av kvinnokaraktärerna spelar avgörande roll för handlingen, 
samt erhåller lika möjligheter till status, makt och respekt som män genom saker som 
yrkesval och magisk talang. Ett viktigt exempel på detta är att Hermione löser många av 
problemen i böckerna, och att Harry och de andra inte skulle ha klarat sig långt utan 
hennes skarpa intellekt och magiska förmåga. Även om läsarna menar att Hermione inte 
får all den erkänsla som hon förtjänar av karaktärerna inom berättelsen, verkar de tycka 
att hon åtminstone får det inför läsarna. Här finns det återigen likheter med Gallardo-C 
& Smith (2004). Enligt dem tillåts kvinnors tankar och handlingar få ta plats och vara 
viktiga i Harry Potter-böckerna, då det till exempel är Hermiones och inte Rons förslag 
som oftast leder till framgång för Harry. (ibid., s. 198-200f)  
 
Läsarnas resonemang visar också att det finns aspekter av böckerna som inte är 
heteronormativa. Exempel på detta är Fridas paralleller mellan magiska och ”queera” 
personer, samt mellan mugglare och människor som lever ett tråkigt liv enligt normen.13 
Fridas tankar om att Harry Potter-böckerna därmed inspirerar till en mer lekfull och 
gränsöverskridande världsbild, kan kopplas till Gallardo-C & Smith (2004). De menar 
att böckernas starka fokus på att förstå ”annorlundaskap” innebär att berättelsen kan ses 
som kritik mot bland annat normer kring genus, om än i förskjuten form (ibid., s. 191). 
Ytterligare en sak som kan sägas utmana heteronormativiteten är böckernas starka fokus 
på relationer mellan vänner och familjemedlemmar, istället för kärleksförhållanden 
mellan kvinnor och män. Även om epilogen slutar med heteronormativ kärlek, verkar 
läsarna ha uppskattat att läsa om något annat fram tills dess. Att böckerna framhäver 
vänskap och olika former av kärlek, innebär enligt Gallardo-C & Smith att de passar in 
på ännu ett kriterium för att kunna ses som radikal barnlitteratur (ibid., 202f).  

 

6.2.2 Sammanfattning 
 
Läsarna menar att de områden som kritiseras i böckerna även innehåller bra sidor, och 
att de positiva aspekterna är fler än de negativa. När det gäller genusbilden visar deras 
resonemang att genusordningens dikotomi, hierarki och heteronormativitet inte bara 
reproduceras i böckerna, utan också utmanas. Därigenom bekräftar läsarna de slutsatser 
som förs fram av Gallardo-C & Smith (2004), det vill säga att böckerna visserligen 
innehåller könsstereotyper men på flera andra sätt bryter mot och ifrågasätter normativa 
konstruktioner av genus (s. 191-194). Enligt Hirdman (1988) skulle detta också kunna 

                                                 
13 Enligt ?ationalencyklopedin används ordet queer för både underlig och homosexuell. RFSL beskriver 
queer/queerteori som dels en syn på samhället där normer kring kön och sexualitet ifrågasätts, dels som 
ett sätt att leva där personen försöker eftersträva att inga normer ska vara hindrande för deras liv. 
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innebära att det finns en chans till förändring av genusordningen. Det är nämligen först 
när dikotomin mellan könen bryts, som den manliga normen och överordningen börjar 
ifrågasättas och ses som illegitim (ibid., s. 413f). Jag ser detta som en viktig anledning 
till att läsarna uppskattat att läsa Harry Potter, trots kritiken. I nästa kapitel kommer jag 
gå igenom en annan tänkbar förklaring, nämligen att läsaren kan motsätta sig aspekter 
av böckerna. 
 

6.3 Läsarnas möjligheter att motsätta sig böckerna 
 
Det är också möjligt för läsarna att motsätta sig aspekter av Harry Potter-böckerna, 
något som redovisades i kapitel 5.4. Till att börja med kan deras tolkningar av 
karaktärer och händelser i böckerna vara både okonventionella och oförutsägbara. Till 
exempel tror Frida att Sirius kan komma tillbaka från döden, trots att hon verkar 
medveten om att böckerna inte direkt ger något tydligt stöd för detta. Enligt Rosenblatt 
(2002) kan Fridas oväntade slutsatser förstås som en transaktionsprocess där en aktiv 
läsare skapar mening av en text utifrån saker som personlighet, intressen och 
livserfarenheter (s. 36-39). Om Fridas vägran att acceptera Sirius död kan ses som ett 
uttryck för hennes andliga intresse, kan hennes förhoppning om ett framtida Romeo och 
Julia-drama mellan familjerna Malfoy och Potter kopplas till hennes intresse för 
dramaturgi. Det verkar också handla om att hon är en analytisk person som gärna gör 
egna tolkningar av det hon läser. Intressant att notera är spekulationerna här gäller 
händelser som sker i framtiden, efter att den sista boken tagit slut. Detta visar återigen 
att läsaren i sin tolkning av texten kan sträcka sig långt utanför berättelsens ramar. 
 

6.3.1 Läsarnas möjligheter att motsätta sig genusbilderna i böckerna 
 
Läsarna kan även motsätta sig den könsstereotypa genusbilden i böckerna på flera sätt. 
För det första kan de, som tidigare nämnts, göra oväntade tolkningar av böckernas 
innehåll, något som även gäller genusaspekter. Teorin om att Draco är hemligt kär i 
Harry, och att detta skulle vara upptakten till ovan nämnda släktdrama, illustrerar att 
Frida som läsare kan motsätta sig den heteronormativitet i böckerna som hon är 
missnöjd med. Utifrån Hall (1980) kan detta ses som ett exempel på oppositionell 
läsning, där läsaren helt avvisar en hegemonisk läsning av texten och istället tolkar den 
utifrån ett alternativt synsätt. Som Hall beskriver spelar den sociala situationen hos 
läsaren här en viktig roll. (s. 134-138). Att alla läsarna i studien är kvinnor i en viss 
ålder som bor i samma stad och land, innebär inte att de automatiskt har samma 
möjlighet – eller intresse – av att till exempel göra queera tolkningar av texten. I Fridas 
fall kan det förstås utifrån hennes engagemang i queer-frågor.  
 
För det andra kan läsarna se andra karaktärer i böckerna än den manliga huvudpersonen 
Harry som berättelsens hjälte. I själva verket finns det en tendens att ifrågasätta Harry 
som hjälte, då han enligt läsarna inte vill ha allt ansvar som ligger på hans axlar och hela 
tiden behöver hjälp från andra människor. Genomgående är istället att böckerna anses 
innehålla ett flertal hjältar: Harry, Hermione, Ron, Snape, Neville, Rons bröder, Dobby, 
Lupin, Sirius, Fenixorden, samt alla andra i ”Team Harry Potter” som frivilligt kämpar 
och gör uppoffringar för den goda sidan. Enligt mina läsare är det alltså gruppen, 
snarare än någon enskild karaktär, som är hjältarna i böckerna. Detta kan förstås på två 
sätt. För det första verkar böckerna innehålla ovanligt många potentiella hjältar. Även 
Gallardo-C & Smith (2004) menar att Harry Potter-serien bryter mot traditionen av 
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manliga hjältars individuella kamp och istället erbjuder ett kollektiv av hjältar som 
kämpar tillsammans. I likhet med dem visar läsarnas resonemang att böckerna även 
uppfyller de sista tre kriterierna för att räknas som radikal barnlitteratur. (s. 202f) En 
annan aspekt som kan sägas bryta mot en mer ”traditionell” hjältesyn är att även onda 
karaktärer i böckerna kan ses som hjältar. Ett återkommande exempel på detta är Snape 
som, trots ett mörkt förflutet och en allt annat än trevlig personlighet, av många ses som 
den främste hjälten i böckerna. Även den onda familjen Malfoy anses visa upp 
försonande drag under böckernas gång. För det andra kan läsarna genom att betona 
kollektivets betydelse motsätta sig något de är kritiska mot i böckerna, nämligen att 
huvudpersonen samt de flesta karaktärerna och kämparna är män. Även om majoriteten 
av ovanstående exempel är män, visar intervjuerna att gruppen av hjältar även anses 
innehålla flera kvinnor, till exempel Hermione och Tonks.  
 
För det tredje kan läsarna identifiera sig med många andra aspekter i böckerna än de 
könsstereotypa inslagen. Intervjuerna tar upp följande exempel: Hermiones duktighet, 
prestationsvilja, utanförskap, intelligens, självförtroende och feministiska protester; 
Harrys kamp, identitetssökande, ofrivilliga ledarskap, civila olydnad, bekräftelsebehov, 
samt envishet och självgodhet som tonåring; Rons undanskymda position och lojala 
vänskap; familjen Weasleys kärleksfulla och trygga band till varandra; och slutligen 
Snapes balansgång mellan gott och ont, identitetssökande, samt sura och icke-fjäskande 
personlighet. I likhet med Radways (2002) resonemang visar alltså min studie att 
läsarna inte måste identifiera sig helt med någon enskild karaktär under läsningen. 
Istället pendlar identifikationen mellan flera olika karaktärer, aspekter av karaktärer, 
eller relationer mellan karaktärer. (ibid., s. 187) Som Rosenblatt (2002) beskriver kan 
läsarnas identifikation således korsa både genus, ålder, klass och bakgrund. Enligt 
Rosenblatt beror detta på människors förmåga att kunna känna igen sig i andras 
beteenden och känslor även om de yttre omständigheterna ser olika ut. (ibid., s. 47) Det 
viktigaste är att det litterära verket har någon koppling till läsarens livserfarenheter 
(ibid., s. 75). Att mina vuxna läsare i hög grad identifierar sig med ungdomarna i 
böckerna, behöver alltså inte bara bero på att handlingen främst kretsar kring dem. Det 
kan kanske också förklaras utifrån Brittas tankar om att det i hennes ålder kan vara 
lättare att identifiera sig med tonåringar än med vuxna som lever ett ”vuxet” liv. Till 
skillnad från de vuxna karaktärerna i böckerna är alla mina läsare fortfarande studenter 
och har varken barn eller är gifta. De flesta började dessutom läsa böckerna under 
gymnasietiden, det vill säga i den ålder där Harry och hans vänner är i slutet på serien.  
 
Även Radway (2002) menar att läsares identifikation kan ske oberoende av faktorer som 
genus, vilket innebär att kvinnor lika gärna kan identifiera sig med manliga hjältar som 
kvinnliga. För Radway handlar detta inte bara om att kvinnor kan känna igen sig i 
manliga karaktärers handlingar och känslor – det kan också bero på att de är missnöjda 
med de kvinnliga karaktärernas utgångspunkt i berättelsen. (ibid., s. 185ff) Detta 
bekräftas av min studie på så vis att läsarna inte måste identifiera sig med de 
könsstereotypa aspekter i berättelsen som de är kritiska till. Även om flera läsare uppger 
att de känner igen sig i Hermiones traditionellt ”kvinnliga” roll som den duktiga och 
ambitiösa plugghästen som ibland hamnar utanför, menar andra att de istället 
identifierar sig med hennes intelligens, självförtroende och feministiska protester. På ett 
liknande sätt får föräldrarna Weasley mycket kritik för sin stereotypa arbetsfördelning, 
men det är kärleken och tryggheten i familjen som Britta känner igen sig i. Utöver detta 
identifierar sig läsarna med aspekter hos de manliga karaktärerna, framförallt Harry. 
Som Fetterley (1978) beskriver är det problematiskt att litteratur osynliggör kvinnors 
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erfarenheter så att kvinnliga läsare måste identifiera sig med ett manligt perspektiv (s. 
xxi). Läsarnas identifikation med Harry tycks dock inte bara handla om kritiken mot 
Hermione, bristen på centrala kvinnoroller i böckerna, eller att Harry som huvudperson 
står i händelsernas centrum. Flera intervjupersoner identifierar sig till exempel med 
aspekter av Harrys kamp mot det onda. Som Gallardo-C & Smith (2004) tar upp kan det 
ha att göra med att kvinnor och Harry har liknande livserfarenheter av en maskulin, 
aggressiv, förtryckande värld som enbart kan förändras kollektivt (ibid., s. 200f).  
 

6.3.2 Sammanfattning 
 
Läsarnas berättelser visar att de kan motsätta sig aspekter av Harry Potter-böckerna, 
inklusive genusbilden. Varken deras tolkningar, syn på hjältar eller identifikation under 
läsningen behöver ske i enlighet med könsstereotypa inslag i böckerna eller 
genusordningen i samhället. Detta befäster Halls (1980) teori att även om det finns 
samhälleliga strukturer som påverkar både läsarna och litteraturen de läser, kan läsarna 
motsätta sig en hegemonisk tolkning av texten (s. 134-138). Som Radway (2002) menar 
går det alltså aldrig att förutsätta på vilket sätt en berättelse kommer påverka läsaren (s. 
187f), vilket gör att diskursen om kvinnliga läsares passivitet och försvarslöshet 
gentemot mediala budskap kan ifrågasättas (s. 183ff). Det visar också att kvinnor, till 
skillnad från Fetterleys (1978) resonemang, kan motsätta sig genusbilden i litteraturen 
på andra sätt än genom ett uttalat kritiskt och feministiskt perspektiv (s. xxiii). Detta kan 
ses som ytterligare en förklaring till deras uppskattning av Harry Potter-böckerna. En 
annan viktig del här är det utbyte läsningen ger, något jag ska gå igenom härnäst. 
 

6.4 Läsarnas utbyte av böckerna 
 
Slutligen fyller läsningen av Harry Potter-serien flera viktiga behov hos läsarna, något 
som gör att kritiken mot könsstereotypa och andra negativa aspekter kan uppvägas eller 
bli irrelevanta. Som beskrivs i kapitel 5.5 ger läsarna uttryck för både opersonlig och 
personlig upplevelseläsning samt opersonlig och personlig instrumentell läsning 
(Furhammar, 1996, s. 134ff). I likhet med Hanssons (1988) studie fungerar alltså 
läsningen inte bara som underhållning, avkoppling och tidsfördriv, utan fyller även mer 
djupgående behov hos många läsare (s. 160f). Hälften av Hanssons läsare är dock sällan 
kritiska till innehållet i böckerna, eftersom de läser populärfiktion för att koppla av och 
bli underhållna (ibid., s. 85). Till skillnad från detta har alla mina läsare – oavsett 
läsutbyte – kritiska synpunkter på böckerna. Däremot får läsutbytet konsekvenser för 
hur de förhåller sig till sin egen kritik. Vad läsarna lägger fokus på, respektive överser 
med, i böckerna beror nämligen mycket på vilka behov som tillfredsställs genom 
läsningen. Om man som Britta och Emma främst läser Harry Potter som avkopplande 
underhållning och verklighetsflykt, verkar kraven på till exempel genusprogressivitet 
inte bli lika höga som när det gäller böcker som läses i andra syften. För Amanda, Diana 
och Frida är det istället de känslomässigt engagerande och personligt berikande 
upplevelserna som uppväger böckernas negativa aspekter. Då läsningen resulterat i 
hopp, nya tankesätt och insikter, inblick i andra världar och situationer, uppgörelser med 
det förflutna, samt känslan av att vara ung igen, tycks inte just genusbilden spela någon 
avgörande roll för dem. På ett motsvarande sätt kan Camillas skarpa kritik mot 
genusbilden vägas upp av att böckerna gett henne tröst, hopp och distans under en svår 
period i livet. I själva verket är det just flera av de aspekter hon är kritisk mot, som det 
lättlästa språket och den förutsägbara handlingen, som gjort att hon under läsningen 
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kunnat ta en paus från sina egna problem. Den av läsarna som är mest kritisk till Harry 
Potter är alltså också den som fått djupast behov tillfredsställda. 
 
I likhet med Furhammars (1996) studie pendlar flera av mina läsare mellan olika former 
av läsutbyte. Som Furhammar beskriver beror detta bland annat på att en form av utbyte 
kan generera ett annat (ibid., s. 144f) och att läsutbytet kan bli ett annat än den avsedda 
funktionen (ibid., s. 158). Till exempel har både Britta, Camilla och Emma under 
läsningen fått ut mer av Harry Potter-böckerna än den underhållning som ursprungligen 
verkar ha varit avsikten. Britta blev starkt personligt engagerad, Camilla fick distans till 
sina problem och kände sig stärkt, och Emma insåg att hon kunde använda böckerna för 
att öva på franska. Även Amanda, Diana och Frida, som ger uttryck för ett personligt 
läsutbyte, verkar inte ha förväntat sig mycket mer än underhållning när de började läsa 
böckerna. Att de ändå blivit personligt engagerade i historien kan inte bara förklaras 
utifrån att böckerna efter hand utvecklas och blir mörkare. I sådana fall skulle ju även de 
övriga läsarna som lagt märke till denna utveckling påverkats. Det verkar också handla 
om att dessa läsare i högre mån kunnat relatera böckerna till sina egna liv. För att ett 
litterärt verk ska ge ett starkt gensvar måste det enligt Rosenblatt (2002) nämligen ha 
någon koppling till läsarens erfarenheter och intressen. Läsaren måste ha upplevt vissa 
behov, känslor, föreställningar, omständigheter och relationer, för att kunna ta till sig de 
situationer, känslor och idéer som skildras. (ibid., s. 75) Till exempel framstår Amanda, 
Diana och Frida, till skillnad från de övriga läsarna, som väldigt berörda av kampen mot 
det onda i Harry Potter-böckerna. I Dianas fall verkar detta bero på att hon växt upp 
med sin familjs berättelser av krig. För Amanda och Frida tycks det istället handla om 
deras eget politiska engagemang, något som kommer diskuteras mer i nästa avsnitt.  
 

6.4.1 Läsarnas utbyte av kampen i böckerna 
 
Harry Potter-böckerna kan även sägas fylla ett annat viktigt behov hos läsarna. Både 
Amanda och Frida verkar genom böckernas kamp och motstånd mot det onda, få ett 
visst utlopp för sin politiska vilja att kunna förändra saker och ting. Förutom ett rent 
allmänt politiskt engagemang, skulle detta också kunna förstås utifrån att de som 
kvinnor inte är nöjda med sin underordnade position i samhället. Både Amanda och 
Frida uttrycker ett feministiskt engagemang samt en hel del kritik mot mäns 
överordnade roll i böckerna. För Frida innebär dessutom själva det faktum att hon är 
kvinna att hon ”måste” göra motstånd. Utifrån Hirdman (1988) och Ethelberg (1985) 
skulle läsning av Harry Potter-böckerna således kunna ses som ett sätt för dessa läsare 
att motsätta sig mäns överordning och symboliskt ”ta tillbaka makten”. Det är också 
möjligt att detta gäller fler läsare i min studie, även om det i så fall sker på ett mer 
omedvetet sätt. Till exempel kan jag tänka mig att Camilla på något plan kan få utlopp 
för sin feministiska övertygelse genom böckernas motståndskamp. I likhet med de andra 
menar hon att kampen mot det onda och friheten från förtryck är en viktig del av 
berättelsens handling, och att budskapet är att fortsätta kämpa för den goda saken. 
 
Det finns flera skäl till att kvinnor utifrån sin underordnade position skulle kunna 
relatera till kampen i Harry Potter. Som Rosenblatt (2002) beskriver måste inte verket 
handla om omständigheter som öppet liknar läsarens situation för att göra intryck. Till 
exempel kan en tonåring med auktoritetsproblem finna tillfredsställande uttryck för sin 
upproriskhet i en bok som Myteriet på Bounty. (ibid., s. 47) På ett liknande sätt menar 
Gallardo-C & Smith (2004) att de ”godas” strid mot det ”onda” i Harry Potter-böckerna 
kan ses som en metafor för kvinnors kamp mot genusordningen (s. 201f). Medan 
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Gallardo-C & Smith framhåller Hermiones kamp för husalfernas rättigheter som ett 
exempel på detta, visar min studie att det är Harrys kamp som Amanda och Frida 
identifierar sig med. Som tidigare nämnts kan det ha att göra med Gallardo-C & Smiths 
teori att kvinnor kan identifiera sig med Harrys upplevelser av en förtryckande värld 
som enbart kollektivt kan förändras (ibid., s. 200f). Liksom Harry och hans vänner 
kämpar kvinnor hela tiden från en underordnad position mot en mäktig och till synes 
oövervinnerlig samhällsordning.  
 
I likhet med Radway (1991) menar jag att dessa läsares utbyte av kampen i Harry Potter 
är både stridslysten och kompensatorisk (s. 212). Genom att litteraturen visar upp en 
annan, utopisk, värld, är läsningen både en protest mot kvinnors underordning (ibid., s. 
115) samt fyller en rad behov som skapats men lämnats ouppfyllda av genusordningen 
(ibid., s. 211f). För Amanda är en viktig del av fantasy att det där är enklare att göra 
uppror mot och förändra orättvisor. Till skillnad från i verkliga livet har Harry bara en 
tydlig motståndare och när denne väl har besegrats är problemen borta och kampen 
över. Amandas läsning kan därmed ses som dels en protest mot kvinnors underordning 
och andra orättvisor, dels som ett uttryck för en utopisk förhoppning om en värld där 
detta är möjligt att göra någonting åt. Även Frida tycker om att läsa böcker som 
innehåller politiskt motstånd. Hennes utbyte av kampen i Harry Potter verkar dock 
handla mindre om kompensation, och mer om protest. Hon tycks bli inspirerad och 
stärkt av kampen och den civila olydnaden i böckerna, och säger sig också känna igen 
flera aspekter av det från sitt eget engagemang och aktivism. I jämförelse med Amanda 
har Frida alltså enklare att applicera kampen i böckerna på sin egen verklighet.  
 
I likhet med Radways (1991) studie läser således Amanda och Frida inte Harry Potter-
böckerna för att de är nöjda med genusordningen, utan utifrån missnöje, längtan och 
protest (ibid., s. 215). En viktig skillnad är att mina läsares oppositionella aktivitet inte 
enbart utförs i den privata, isolerade läsupplevelsen. Inte heller undanröjer läsningen 
behovet av att kräva tillfredsställelse i den riktiga världen. (ibid., s. 212) Både Amanda 
och Frida är politiskt aktiva och brukar dela sina kritiska synpunkter på Harry Potter 
med andra. Även om läsningen fyller en kompenserande funktion, framförallt för 
Amanda, finns det alltså inget som talar för en försvagad politisk aktivitet. I Fridas fall 
verkar det snarare vara tvärtom – läsningen av Harry Potter stödjer henne att fortsätta 
förändra en situation hon är missnöjd med.  
 

6.4.2 Sammanfattning 
 
Resultatet visar att Harry Potter-serien fyller flera viktiga behov hos läsarna, vilket 
väger upp kritiken mot könsstereotypa och andra negativa aspekter. Bland annat kan 
läsningen fungera som en protest mot och kompensation för genusordningen, eftersom 
böckernas kamp mot det onda innehåller paralleller till kvinnors underordning. Detta 
bekräftar Radways (1991) resonemang kring läsning som ett upphävande av förtrycket 
mot kvinnor (s. 55). Som Hansson (1988) beskriver innebär detta dock inte att läsningen 
enbart kan ses som missnöjda och missanpassade människors verklighetsflykt, tröst och 
kompensation för en grå vardag (s. 162). I likhet med Hanssons studie är mina 
intervjupersoners egna beskrivningar av sina läsupplevelser tydligt positivt laddade, och 
läsningen sägs stimulera, engagera, uppfordra och visa på alternativ. (ibid., s. 153). 
Kvinnorna får alltså ut mycket positiva saker av sin läsning, till och med feministisk 
styrka. Detta är den sista av de tänkbara förklaringar jag identifierat till att kritiken i 
kapitel 5.2 inte spelat en avgörande roll för läsarna i min studie. 
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7. Slutsatser 
 
I denna del presenterar jag mina slutsatser, diskuterar studiens trovärdighet samt ger 
förslag på vidare forskning inom området.  
 

7.1 Slutsatser 
 
Min studie visar att det finns grund för att ifrågasätta flera vanliga antaganden kring 
både populärlitteratur, Harry Potter-böckerna och kvinnors läsning. Liksom när det 
gäller populärlitteratur, beskrivs ofta läsare av Harry Potter som ”manipulerade offer” 
utan några kvalitetskrav. Genom min studie kan jag visa att så inte är fallet. Samtliga av 
mina läsare är, trots sin stora uppskattning av böckerna, kritiska till många aspekter av 
dem. Detta gäller speciellt den könsstereotypa skildringen av kvinnor och män, som 
sägs bidra till att genusordningen i samhället fortsätter att reproduceras. Till skillnad 
från en utbredd föreställning behöver kvinnor som tycker om könsstereotyp text således 
inte acceptera dess genusbild utan protester. En annan vanligt förekommande tendens är 
att se en text med könsstereotypa inslag som helt igenom könsstereotyp och inget annat. 
Även detta motbevisas av min undersökning. Enligt läsarna finns det fler positiva än 
negativa aspekter i Harry Potter, och de innehåller även radikala, genusprogressiva 
inslag som utmanar de principer som genusordningen bygger på. Vidare antas det ofta 
att kvinnor som läser en könsstereotyp text automatiskt identifierar sig med detta. 
Istället visar de intervjuade läsarna i denna uppsats att de kan motsätta sig genusbilden i 
böckerna, genom både sina tolkningar, syn på hjältar och identifikation under läsningen. 
Slutligen finns det en allmän tendens att diskutera Harry Potter-böckerna som att de 
skulle fylla samma en och samma funktion för alla läsare. Min studie visar att läsningen 
av Harry Potter kan fylla flera olika viktiga behov, bland annat kompensation för och 
motstånd mot mäns överordning.  
 
Min slutsats är därmed att kvinnors läsning av Harry Potter-böckerna kan förstås som 
ett aktivt samspel mellan både läsare, text och samhälle, där de negativa aspekterna av 
böckerna för läsarna vägs upp av de positiva delarna av läsupplevelsen. Samtidigt som 
genusordningen på flera sätt påverkar de intervjuade kvinnornas läsning, determinerar 
den således inte deras läsupplevelser och tolkningar. Utöver textens framställning av 
genus och kvinnors underordnade position i samhället, är läsningen också ett resultat av 
läsarnas bakgrund, behov och aktiva skapande. Detta illustrerar Rosenblatts (2002) syn 
kring läsning som ett resultat av både kollektiva och personliga erfarenheter. Även om 
sociala faktorer som kön leder till generella mönster när gäller kvinnors tolkningar och 
upplevelser av litteratur, är transaktionen mellan läsare och text i slutänden unik. Likt 
Radway (1991, 2002) menar jag därmed att läsning är en komplex, motsägelsefull och 
oförutsägbar aktivitet, där flera olika perspektiv är nödvändiga för att få en 
helhetsförståelse. Å ena sidan är det problematiskt att Harry Potter-böckerna innehåller 
aspekter som uppfattas som könsstereotypa och därmed riskerar att förstärka den 
rådande genusordningen. Å andra sidan är kvinnliga läsare inte passiva offer inför detta 
då de både kan kritisera och motsätta sig en könsstereotyp genusbild på flera sätt. Å 
tredje sidan är det givetvis bekymmersamt att kvinnor överhuvudtaget har behov av att 
reservera sig mot genusbilden i litteratur de annars uppskattar. I ett jämställt samhälle 
skulle inte kvinnors självkänsla behöva stå i konflikt med kulturen omkring dem, varken 
när det gäller läsning eller övriga delar av livet.  
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7.2 Studiens trovärdighet 
 
Jag kommer här diskutera min studie och dess resultat utifrån det alternativa kriteriet 
trovärdighet som ibland används för kvalitativ forskning. Som Bryman (2002) beskriver 
omfattar detta kriterium fyra delar: tillförlitlighet, pålitlighet, konfirmering och 
överförbarhet (s. 258-261). Min studies tillförlitlighet styrks av att jag under 
intervjuerna varit noga med att låta läsarna bekräfta huruvida jag uppfattat deras svar på 
ett riktigt sätt. Jag har konsekvent uppmanat intervjupersonerna att motivera och 
utveckla sina svar, och om jag i slutet på intervjun fortfarande varit osäker på meningen 
av någonting har jag bett dem att verifiera den tolkning jag gjort. Däremot har läsarna 
inte fått ge någon återkoppling på mitt resultat innan publicering. Samtidigt som detta 
kan sägas påverka tillförlitligheten negativt, var det också nödvändigt på grund av 
tidsbrist. För att öka pålitligheten hos mitt resultat har jag försökt att så noggrant som 
möjligt redogöra för de olika stegen i forskningsprocessen, inklusive de perspektiv och 
den litteratur som intervjumaterialet tolkats utifrån. Därmed är det möjligt för andra att 
bedöma i vilken grad mina slutsatser är berättigade.  
 
När det gäller möjligheten till konfirmering av mitt resultat, har jag under uppsatsens 
gång strävat efter att försöka lyssna på mina läsare utan förutfattade meningar. Jag har 
därför haft en kritisk inställning till mina egna antaganden och inte tagit intervjusvarens 
mening för given. Oavsett om något stridit mot eller bekräftat min förförståelse har jag 
försökt att se till att ta fasta på det och fråga vidare. Även om jag menar att forskning i 
viss mån alltid påverkas av forskarens värderingar och teoretiska utgångspunkter, har 
jag alltså varit noga med att inte försöka förenkla mitt resultat utan istället redovisa den 
motsägelsefullhet som läsarna ger uttryck för. Att inta ett så förutsättningslöst 
förhållningssätt som möjligt har varit extra viktigt då jag själv är engagerad läsare av 
Harry Potter-böckerna. Även om min egen läsupplevelse av Harry Potter fortfarande 
kan ha medfört att jag omedvetet tagit vissa saker för givet eller missuppfattat dem, har 
det nog främst gett mig fördelar. Om jag inte själv hade läst böckerna hade det blivit 
mycket svårt för mig att kunna sätta mig in i och förstå vad läsarna pratade om.  
 
I uppsatsen undersöker jag läsupplevelserna av Harry Potter hos en liten grupp unga 
kvinnor som lever under liknande sociala förhållanden i samma stad i Sverige. En 
undersökning av andra kvinnliga Harry Potter-läsare, till exempel en grupp äldre vuxna 
kvinnor med familj och yrkeskarriär bakom sig, skulle med största sannolikhet ge ett 
annorlunda resultat. Utan vidare forskning inom ämnet är det därmed svårt att säga hur 
överförbart mitt resultat är till en annan kontext. Eftersom jag i denna uppsats inte 
strävat efter ett statistiskt representativt urval, ser jag dock inte den begränsade 
överförbarheten som avgörande för studiens trovärdighet. Även om mitt resultat inte 
kan leda till några allmängiltiga slutsatser, kan det fortfarande bidra till en fördjupad 
förståelse av olika perspektiv på både kvinnors läsning och Harry Potter-böckerna. På så 
sätt menar jag att studien besvarar uppsatsens frågeställning och uppfyller dess syfte . 
 

7.3 Förslag på vidare forskning 
 
Min förhoppning är att denna uppsats kan inspirera fler inom B&I att undersöka både 
läsning och populärkulturella fenomen med fokus på genus och/eller läsarnas egna 
upplevelser. För den som vill utforska just läsning av Harry Potter-böckerna, finns det 
flera spännande uppslag att bygga vidare på. Som tidigare nämnts hade jag gärna gjort 
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en jämförande studie av kvinnors och mäns läsning av böckerna, för att se om det finns 
några intressanta skillnader och likheter. Det skulle också vara givande att intervjua 
äldre läsare, som kanske har egna barn i Harrys ålder, för att se om deras upplevelser 
skiljer sig från de i min studie. En annan idé vore att närmare undersöka hur faktorer 
som läsares sexualitet eller politiska ideal påverkas deras uppfattningar och tolkningar 
av böckerna. Slutligen vore det intressant att studera läsupplevelserna hos läsare som 
inte räknar Harry Potter till sina favoriter, eller som inte alls tycker om böckerna. Vad 
de uppskattar, kritiserar, motsätter sig och får ut av läsningen skiljer sig troligen en hel 
del från mitt resultat.  
 
 

8. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad förståelse för kvinnors läsning av Harry 
Potter-böckerna utifrån genusteori och reader-responsteori. Detta för att belysa och 
problematisera dels kvinnors läsning utifrån deras position som underordnad grupp i 
samhället, dels fenomenet Harry Potter ur ett läsarperspektiv. Min frågeställning består 
av följande frågor: 
 

1) Uttrycker läsarna kritik mot böckerna? 

2) Vad tycker läsarna är bra med böckerna? 

3) Motsätter sig läsarna böckerna på andra sätt än genom explicit kritik? 

4) Vilket utbyte får läsarna av böckerna?  

 
Uppsatsens teoretiska ram består av en kombination av genusteori och reader-
responsteori. Min genusteoretiska utgångspunkt utgörs av Yvonne Hirdmans (1988) 
teori om genusordningen samt Eva Ethelbergs (1985) modell över kvinnors olika 
personlighetsstrategier. Mitt reader-responsteoretiska perspektiv grundar sig i Louise M. 
Rosenblatts (2002) teori om läsning som en transaktion mellan läsare och text.  
 
Den tidigare forskning och övriga litteratur som används i uppsatsen utgörs av texter 
som utifrån genusteori och/eller reader-responsteori berör något av följande områden: 
läsares möjligheter att motsätta sig texter, läsares upplevelser och utbyte av sin läsning, 
samt olika perspektiv på genusbilden i Harry Potter.  
 
Studiens empiriska material samlas in genom kvalitativa intervjuer med sex kvinnor 
mellan 21-35 år som läser och tycker om Harry Potter-böckerna. Intervjuerna utgår från 
en halvstrukturerad, fokuserad intervjuguide som bland annat innehåller frågor om hur 
det kom sig att intervjupersonerna började läsa Harry Potter, vad de uppskattar 
respektive är kritiska mot i böckerna, vad de ser som seriens handling och budskap, och 
vad böckerna betytt för dem i deras liv. Den analysmetod som används för att tolka och 
analysera kvinnornas berättelser är meningskategorisering, det vill säga strukturering 
och uppdelning av intervjumaterialet utifrån kategorier. 
 
Uppsatsens resultatredovisning inleds med en presentation av mina intervjupersoner och 
deras läsvanor. Sedan följer en redogörelse för deras läsupplevelser kring Harry Potter 
uppdelad utifrån de fyra frågor som utgör min frågeställning. Resultatet visar att läsarna 
är kritiska mot flera saker i Harry Potter-serien: karaktärerna, slutet, bilden av barn och 
vuxna, språket, möjligheten till egna tolkningar, beskrivningen av gott och ont, vissa 
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böcker i serien, genusbilden, samt själva fenomenet kring böckerna. Samtidigt beskriver 
läsarna en stark uppskattning av många aspekter i böckerna. Dessa positiva synpunkter 
gäller både de områden som ovan kritiseras, samt den spännande handlingen, 
beskrivningen av den magiska världen, böckernas utveckling, humorn, kampen mellan 
gott och ont, karaktären Snape, betoningen på vänskap och kärlek, de magiska 
aspekterna, samt dramaturgin. Vidare visar resultatet att läsarna motsätter sig böckerna 
på andra sätt än genom explicit kritik, nämligen genom sina tolkningar, syn på hjältar 
och identifikation under läsningen. Slutligen visar studien att läsningen fyller flera olika 
funktioner och behov hos läsarna: avkopplande underhållning och verklighetsflykt; 
känslomässigt engagerande och personligt berikande upplevelser; ökad språkkunskap; 
samt distans till och tröst från personliga svårigheter. För vissa kan läsningen även ge 
ett visst utlopp för sin politiska vilja att kunna förändra saker och ting. 
 
Genom att därefter analysera och diskutera det redovisade intervjumaterialet i relation 
till min teori, tidigare forskning och övriga litteratur, besvarar jag frågorna i min 
frågeställning och visar hur de belyser varandra och hänger ihop. Läsarna i min studie 
riktar sin skarpaste kritik mot den könsstereotypa skildringen av kvinnor och män i 
Harry Potter. Den beskrivs som dikotom, hierarkisk och heteronormativ, vilket kan 
sägas bidra till att genusordningen i samhället upprätthålls. En förklaring till att 
kvinnorna trots detta tycker om böckerna kan vara att de, för att upprätthålla den egna 
självkänslan, förhandlar med sina upplevelser eller undertrycker sin kritik under 
läsningen. Studien visar dock att det även finns andra anledningar till att kritiken mot 
genusbilden inte stör dem mer. För det första innehåller Harry Potter-serien även många 
saker som läsarna tycker om. Dessa positiva synpunkter är inte bara fler än de negativa, 
de berör i stor utsträckning samma områden som kritiseras. Till exempel sägs 
genusbilden även innehålla flera genusprogressiva inslag som utmanar den rådande 
genusordningen. För det andra kan läsarna motsätta sig aspekter av Harry Potter-
böckerna, inklusive den könsstereotypa genusbilden. De kan tolka händelser i böckerna 
på ett sätt som inte överensstämmer med genusordningen, se andra karaktärer än den 
manliga huvudpersonen Harry som berättelsens hjälte, och identifiera sig med många 
andra aspekter i böckerna än de könsstereotypa inslagen. För det tredje fyller läsningen 
av Harry Potter-serien flera viktiga behov hos läsarna, något som gör att kritiken mot 
könsstereotypa och andra negativa aspekter kan uppvägas eller bli irrelevanta. Bland 
annat kan läsningen fungera som en protest mot och kompensation för genusordningen, 
eftersom böckernas kamp mot det onda innehåller paralleller till kvinnors underordning. 
 
Min slutsats är därmed att kvinnors läsning av Harry Potter-böckerna kan förstås som 
ett aktivt samspel mellan både läsare, text och samhälle, där de negativa aspekterna i 
böckerna för läsarna vägs upp av de positiva delarna av läsupplevelsen. Samtidigt som 
genusordningen på flera sätt påverkar de intervjuade kvinnornas läsning, determinerar 
den således inte deras läsupplevelser och tolkningar. Utöver kollektiva erfarenheter av 
en underordnad position i samhället, är läsningen också ett resultat av kvinnornas 
personliga erfarenheter, behov och aktiva skapande. Uppsatsen avslutas med en 
diskussion kring studiens trovärdighet, samt ett par förslag på vidare forskning inom 
området. 
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Bilaga 1: Ordlista 
 
Albus Dumbledore: Rektor på Hogwarts och Voldemorts främste motståndare, tillika 
vän och mentor till Harry. Dödas av Snape i sjätte boken. I sjunde boken får man veta 
att det är Dumbledore som bett Snape att göra detta eftersom han redan är döende. 
 
Auror: Person som ingår i Trolldomsministeriets elitstyrka av trollkarlar och häxor. Har 
i uppgift att jaga Voldemort och hans anhängare, samt beskydda viktiga personer. 
 
Bellatrix Lestrange: Fanatisk anhängare till Voldemort. Anses av många vara galen 
men en väldigt duktig magiker. Dödas av fru Weasley i slaget på Hogwarts.  
 
Cedric Diggory: Populär elev på Hogwarts som tillsammans med Harry råkar hamna i 
en fälla där Voldemort väntar i fjärde boken. Dödas på Voldemorts order. 
 
Dobby: Snäll husalf som befrias av Harry. Dödas av Bellatrix i sjunde boken. 
 
Dolores Umbridge: Grym och sadistisk lärare på Hogwarts.  
 
Draco Malfoy: Elak och överlägsen elev på Hogwarts vars rika familj sedan länge är 
anhängare till Voldemort. Visar sig på slutet vara mer svag än ond.  
 
Fenixorden: Hemlig organisation som motarbetar Voldemort och hans anhängare. 
 
Fred och George Weasley: Tvillingar och Rons äldre bröder, tillika Hogwarts clowner 
och bråkmakare. Fred dödas av en explosion i slaget på Hogwarts. 
 
Gellert Grindelwald: Ond trollkarl som vill skapa en ny värld där trollkarlar härskar 
över mugglare. Vän med Dumbledore i ungdomen men besegrades av honom år 1945.   
 
Ginny Weasley: Rons lillasyster och aktiv kämpe mot Voldemort. Gifter sig med Harry. 
 
Gryffindor: Elevhem på Hogwarts dit Harry, Ron, Hermione och många ”goda” tillhör. 
 
Rubeus Hagrid: Halvjätte och skogvaktare på Hogwarts. Vän till Harry. 
 
Harry Potter: Böckernas huvudperson. Föräldralös pojke som i sju böcker bekämpar 
Voldemort, trollkarlen som mördat hans föräldrar och satt skräck i en hel trollkarlsvärld.  
 
Hermione Granger: Harrys mugglarfödda bästa vän. Duktig elev och magiker som ofta 
får hjälpa Harry ur knipan, samt kämpar för husalfernas villkor. Gifter sig med Ron. 
 
Hogwarts: Internatskola för barn med magiska förmågor. 
 
Husalfer: Alfer som ägs och används som arbetskraft av trollkarlsfamiljer. Behandlas 
ofta som slavar. Vill med undantag för Dobby inte bli frigivna. 
 
Lily och James Potter: Harrys föräldrar som dödas av Voldemort när Harry är ett år 
gammal. Då Lily offrar sitt liv för Harry överlever han attacken. 
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Lord Voldemort: Tidernas mäktigaste onda trollkarl och Harrys ärkefiende. Hatar 
mugglare och icke-renblodiga trots att hans egen pappa var mugglare. Dör i slaget på 
Hogwarts när hans förtrollning råkar drabba honom själv.  
 
Lucius och 3arcissa Malfoy: Dracos föräldrar och anhängare till Voldemort. Tillhör en 
rik och renblodig trollkarlssläkt. Överger Voldemort på slutet för att kunna rädda Draco. 
 
Minerva McGonagall: Sträng men rättvis lärare och senare rektor på Hogwarts. Duktig 
magiker som ofta hjälper Harry och aktivt bekämpar Voldemort.  
 
Mugglare: Människor utan magiska förmågor och kännedom om den magiska världen. 
 
3eville Longbottom: Klantig och lite udda elev på Hogwarts. Blir med tiden en duktig 
och modig magiker som aktivt bekämpar Voldemort. 
 
3ymphadora Tonks: Auror med den ovanliga förmågan att kunna ändra utseendet efter 
behag. Gifter sig och får barn med Lupin. Dödas av Bellatrix under slaget på Hogwarts. 
 
Perrong 9 ¾ på King’s Cross station: Magisk tågperrong där tågen till Hogwarts går.  
 
Petunia och Vernon Dursley: Harrys elaka moster och morbror som inte vill ha något 
med magi att göra, trots att Petunia som barn avundades systern Lilys magiska förmåga. 
 
Quidditch: Magiskt bollspel som spelas på flygande kvastar högt uppe i luften.  
 
Remus Lupin: Omtyckt och kunnig lärare på Hogwarts som förlorar jobbet då han är 
varulv. Gammal vän till James. Dör under slaget på Hogwarts. 
 
Renblod: Trollkarlar och häxor vars båda föräldrar har magiskt blod. 
 
Ron Weasley: Harrys komiske men lojala bästa vän som hjälper honom mot Voldemort. 
 
Severus Snape: Sur och oberäknelig lärare på Hogwarts. Visar sig på slutet tillhöra de 
goda samt ha varit olyckligt kär i Lily som ung. Dödas av Voldemort i sjunde boken.  
 
Sirius Black: Harrys gudfar och gammal vän till James. Satt länge oskyldigt fängslad 
för att ha förrått Harrys föräldrar till Voldemort. Träffas av en förtrollning från Bellatrix 
i femte boken och faller in bakom en magisk ”slöja” för att aldrig återkomma.  
 
Slaget på Hogwarts: Stort slag på Hogwarts mellan de goda och onda i slutet på sjunde 
boken, där Harry offrar sitt liv, återuppstår och slutligen lyckas besegra Voldemort. 
 
Slytherin: Elevhem på Hogwarts dit Draco, Snape, Voldemort och många ”onda” hör. 
 
Smutsskalle: Nedvärderande skällsord till häxor och trollkarlar med mugglarföräldrar.  
 
Sybill Trelawney: Virrig och excentrisk lärare i spådomskonst på Hogwarts. 
 
Trolldomsministeriet: Den magiska världens regering. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Ålder   
Yrke/sysselsättning 
Utbildning   
Civilstånd/barn 
 
Läsvanor 
Hur mycket skönlitteratur läser du uppskattningsvis? 
Vad för sorts böcker läser du? Speciella genrer/författare? 
Läser du fantasylitteratur? Varför/varför inte? 
Tycker du att Harry Potter är fantasy? 
Rent allmänt, vad är det du söker/är ute efter när du läser? 
Vad tycker du karaktäriserar en bra bok? 
Har du en favoritbok?  
Tillhör Harry Potter dina favoritböcker? 
 
Varför Harry Potter? 
Berätta hur det kom sig att du började läsa Harry Potter? 
Vad var det som fick dig att fortsätta läsa böckerna? 
Nu när du läst alla böckerna, vad är det som gör att du tycker att de är så bra?  
Vad är det som skiljer Harry Potter från andra böcker du gillar? 
 
Karaktärerna 
Vad tycker du om karaktärerna i böckerna? 
Tycker du att karaktärerna är realistiska/trovärdiga? 
Tycker du att karaktärernas reaktioner och känslor gentemot folk och händelser är 
realistiska/trovärdiga? 
Kan du identifiera sig med någon av karaktärerna? 
Vem/vilka tycker du är hjälten i böckerna? 
Har du någon favoritkaraktär? 
Finns det någon karaktär du inte gillar? 
Tycker du att karaktärerna utvecklas under böckernas gång? På vilket sätt? Ge exempel. 
 

Böckerna 
Hur skulle du beskriva vad Harry Potter handlar om? 
Finns det någon eller några händelser i böckerna som är centrala för handlingen? 
Vad tycker du är den sorgligaste händelsen i boken?  
Roligaste händelsen? 
Tycker du att händelserna i böckerna är realistiska/trovärdiga, dvs. kan du känna igen 
dig själv eller din omgivning i det som händer? 
Vad tycker du om den värld som J.K. Rowling målar upp i böckerna?  
Om du skulle jämföra Harry Potters värld med vår, vad finns det för skillnader/likheter? 
Tycker du att böckerna är för barn och/eller vuxna?  
Vad tror du att man som vuxen får ut av att läsa om barn och ungdomar? 
Vilken bild av vuxna och barn ger böckerna? Vad tycker du om denna bild? 
Vilken bild av kvinnor och män ger de? Vad tycker du om denna bild? 
Vilken bild av de onda och goda karaktärerna ges? Vad tycker du om denna bild? 
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Hur tycker du att kampen mellan gott och ont skiljer sig mellan Harry Potters värld och 
vår? 
Vad tycker du är böckernas budskap? 
Uppfattar du böckerna som slutna eller öppna, det vill säga fick du möjlighet att själv 
tolka saker i berättelsen? 
Är böckerna lika varandra eller skiljer de sig åt?  
Vilken av böckerna är din favorit?  
Vilken bok gillar du minst? 
Vad tyckte du om slutet på sista boken?  
Hade du förväntat dig detta slut?  
Om du skulle kritisera böckerna, vad skulle du ta upp? 
 
Språket 
Vad tycker du om språket i böckerna? 
Tycker du att böckerna är lättlästa? 
Läser du dem på svenska eller engelska? Varför? 
 
Fenomenet Harry Potter 
Vad tycker du om filmerna? 
Hur påverkas din läsning av böckerna av att det samtidigt också finns filmer? 
Vad tycker du om att det blivit ett sådant fenomen kring Harry Potter? 
Konsumerar du andra Harry Potter-produkter än böckerna? Vilka? Varför/varför inte? 
Diskuterar du Harry Potter med andra? Kan du berätta om något samtal – vad brukar ni 
ta upp? 
Vad brukar du få för reaktioner av andra när de får veta att du läser Harry Potter? 
Hur viktigt är det att kunna prata om Harry Potter med andra? 
 

Läsningen 
När du börjat läsa en ny Harry Potter-bok, hur läser du den? 
Är det viktigt att läsa dem så fort de kommer ut? 
Vart får du tag på böckerna?  
Är det viktigt att äga dem? 
Har du läst om någon Harry Potter bok? Vilken bok? Hur många gånger? Hur ofta?  
Kan du säga något om skillnaderna i hur du upplevde böckerna från första och senare 
gånger?  
Kommer du att läsa böckerna igen? 
 
Betydelse 
Vad betyder böckerna om Harry Potter för dig? 
Vad har du fått ut av att läsa böckerna? Har de förändrat/berikat ditt liv på något sätt? 
Har du börjat läsa mer/mindre/annan sorts litteratur efter läsningen av Harry Potter? 
Hur känns det nu när Harry Potter är slut? 
Är det något du vill tillägga eller utveckla mer? 
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Bilaga 3: Brev till intervjupersoner 
 
 
 
Hej! 
 
Hoppas du fortfarande kan ställa upp på en intervju om dina personliga upplevelser 
kring läsningen av Harry Potter-böckerna! Här kommer lite information om intervjun: 
 
Intervjuerna kommer att ingå som material till min magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Min frågeställning lyder ungefär: Varför 

läser vuxna kvinnor böckerna om Harry Potter? Teman som kommer tas upp under 
intervjun är bland annat vilka allmänna läsvanor du har, hur det kom sig att du började 
läsa Harry Potter, vad du tycker är bra med böckerna, hur din läsning går till, vad 
böckerna betytt för dig, och vad du anser om att Harry Potter blivit ett sådant fenomen. 
 
Intervjun kommer ta ca en timme att genomföra och är en så kallad djupintervju, vilket 
innebär att det är dina individuella tankar, åsikter och upplevelser jag kommer rikta mitt 
intresse mot. Jag kommer inte att försöka generalisera utifrån det material jag får in 
under intervjuerna, utan det är det individuella jag är intresserad av.  
 
Intervjun kommer att spelas in på band. Det är bara jag som kommer ha tillgång till de 
inspelade banden. Ur den färdiga uppsatsen kommer det inte att vara möjligt att utröna 
att du är en av intervjupersonerna. Du kommer alltså att vara helt anonym inför läsarna.  
 
Du kommer ha möjlighet att läsa uppsatsen när den är färdigställd, dock inte påverka 
min analys av materialinsamlingen 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 10-11. Jag hör av mig igen i början på 
vecka 10, så kan vi bestämma en lämplig tid för intervjun.  
 
Hör gärna av dig om du har några frågor! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Therese Lind 
 
 
 
 
 


