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Sammandrag 

Bakgrund:  

Berättelserna om Harry Potter har intresserat många redan från bokseriens början 1997 och 

fick ett uppsving under 2016 i och med publicerandet av manuskriptet till pjäsen som utgör 

den åttonde berättelsen. Den tidigare forskningen behandlar inte bokserien i sin helhet, och då 

manuskriptet släpptes nyligen finns heller ingen forskning om detta, vilket öppnar upp för nya 

undersökningar av karaktärsutvecklingar och identitetsskapandet på Hogwarts. Då 

berättelserna nu finns att tillgå i sin helhet bidrar detta med nya perspektiv och insikter. 

Syfte:  
Uppsatsens syfte är att analysera den möjliga identitetsproblematik som kan uppstå i och med 

Hogwarts segregerade skolsystem.  

Metod: 

Genom undersökningar av karaktärsbeskrivningar av respektive hus på Hogwarts samt av 

utvalda karaktärer, görs analyser kring förutfattade meningar samt de konsekvenser de får på 

elevers självbild samt uppfattning av sin omgivning. Olika karaktärer kommer att diskuteras 

men primärt kommer Harry Potter att behandlas, och sekundärt hans son Albus Severus. Den 

teori som ligger till grund för analysen är forskning inom identitetsskapande och konformism. 

Resultat:  

Analysen uppvisar en problematik med elevernas identitetsskapande i och med Hogwarts 

segregerade skolsystem. Harrys generaliserande påverkar hans inställning till sin omgivning 

och hans egen identitetsutveckling drabbas av skolsystemet, och både han och hans son Albus 

uppvisar en oro för att inte bli placerad i ”rätt” hus på skolan. Harry är den karaktär av de två 

som lever upp till sitt hus önskade karaktärsdrag, medan Albus snarare motsäger dem. 

Nyckelord:  

Harry Potter; identitet; identitetsskapande; självuppfyllande profetia; självbild; litteratur  



 
 

Innehållsförteckning  

1. Inledning  ................................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte  .................................................................................................................................. 2 

1.2 Frågeställningar  ................................................................................................................. 2 

1.3 Tidigare forskning  ............................................................................................................. 2 

1.3.1 Att bygga en hjälte  .................................................................................................... 3 

1.3.2 Harry Potters icke-brist på familj ............................................................................... 4 

1.3.3 Den dolda rasismen  ................................................................................................... 5 

1.3.4 Problematiken med den tidigare forskningen  ........................................................... 7 

1.4 Metod och material  ........................................................................................................... 7 

1.4.1 Metod  ........................................................................................................................ 7 

1.4.2 Avgränsningar ............................................................................................................ 8 

1.4.3 Material ...................................................................................................................... 8 

1.4.3.1 Synopsis: Harry Potter and the philosopher’s stone ....................................... 9 

1.4.3.2 Synopsis: Harry Potter and the cursed child ................................................... 9 

2. Teori och bakgrund  ............................................................................................................. 10 

2.1 Identitet och Foucault ...................................................................................................... 11 

2.1.1 Människan som subjekt ............................................................................................ 11 

2.1.2 Technologies of the self ...........................................................................................  12 

2.1.3 Människans relation till sexualitet och identitet ....................................................... 13 

2.2 Konformism  .................................................................................................................... 14 

2.2.1 Vad är konformism?  ................................................................................................ 14 

2.2.2 Compliance, identification, internalization .............................................................. 15 

3. Analys  .................................................................................................................................. 16 

3.1 Självbild och uppfattning i Harry Potter and the philosopher’s stone  ........................... 17 

3.2 Identitetsutveckling i Harry Potter and the philosopher’s stone  .................................... 23 

3.3 Karaktärsjämförelse av Harry och Albus  ........................................................................ 28 

4. Diskussion  ........................................................................................................................... 32 

4.1 Metoddiskussion  ............................................................................................................. 34 

4.2 Vidare forskning  ............................................................................................................. 35 

Bibliografi  ............................................................................................................................... 37 

 



1 
 

1. Inledning 

Berättelserna om Harry Potter har redan från sin början 1997 fram till idag uppskattats av 

såväl barn som vuxna, och den sista boken i originalserien publicerades 2007. Harry Potters 

värld fick dock förnyad uppmärksamhet under sommaren 2016, då manuskriptet till den pjäs 

som skrivits som en fortsättning på bokseriens epilog som utspelar sig 19 år senare släpptes, 

och människor över hela världen fick återigen möjligheten att fylla sin vardag med magi. 

Detta innebär även att det blir relevant att forska kring karaktärsutvecklingen i böckerna, då 

det nu går att ta bokserien i sin helhet, samt manuskriptet, i beaktning. Läsaren tillåts genom 

böckerna om Harry Potter att kliva in i en magisk värld fylld av äventyr och får möta samt 

lära känna en mångfasetterad skara av karaktärer, ett sortiment som gynnar läsarens 

identifieringsmöjligheter. Men vilka identiteter återfinns egentligen i böckerna om Harry 

Potter, och vad är det som skapar dem?  

Eleverna på skolan Hogwarts blir placeras i ett respektive hus under sin första skoldag, en 

indelning som kommer att avgöra vilka de läser och lever tillsammans med och mer eller 

mindre vilka personer de själva är och även kommer att bli. Detta avgörs av deras 

karaktärsmässiga essens, som känns av genom en sorteringshatt. Det är då ungdomarnas 

identitet som vid elva års ålder avgör hur kommande år och vuxenliv ska se ut. Genom den 

ångestladdade stress karaktärer uppvisar inför denna sortering, väcks frågor kring hur denna 

form av segregerade skolsystem i själva verket kan anses vara problematisk för ungdomars 

identitetsutveckling, och huruvida identitet i själva verket är så oföränderlig att den vid elva 

års ålder fastställts. Delar av skolsystemet på Hogwarts, likt denna indelning, är fiktiva, men 

andra delar har influerats av skolsystemet på den brittiska internatskolan som styrs av mycket 

regler där uppfostran och utveckling är en stor del av skolan. 

Harry Potter placeras i Gryffindor J.K Rowlings första bok, vars originaltitel är Harry Potter 

and the philosopher’s stone, detta är en av de två böcker som denna uppsats kommer att 

behandla. Den andra boken är manuskriptet till en fristående pjäs vid namn Harry Potter and 

the cursed child, som är skriven i ett samarbete mellan författaren J.K Rowling, John Tiffany 

och Jack Thorne, en berättelse som tar vid där epilogen i den sjunde boken avslutar bokserien. 

Här är Harrys son Albus Severus som är huvudkaraktären. Uppsatsen undersöker karaktärers 

självbild och uppfattning av andra, utifrån forskning kring människans identitetsutveckling 

och faktorer som påverkar hur identitet utvecklas och människans syn på sig själv, samt 

jämför hur Harrys och Albus sinnesstämning uppfattas inför skolstarten och analysera 

huruvida de lever upp till vad som förväntas av dem och deras respektive hus. 
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1.1 Syfte  

Uppsatsens syfte är att analysera en möjlig identitetsproblematik som konsekvens av det 

segregerade skolsystemet på Hogwarts.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur kan de förutfattade förväntningarna på elevernas karaktärsdrag påverka deras 

identitetsutveckling och uppfattningen de har om sig själva och andra personer?  

• Kan ett sorteringssystem baserat på karaktärsdrag kunna vara problematisk för en 

gynnsam identitetsutveckling?  

• Lever karaktärerna Harry Potter och Albus Severus Potter upp till, eller motsäger de, 

husens förväntade karaktärsdrag?  

1.3 Tidigare forskning 

Då Harry Potter har varit ett välkänt fenomen under många år, så finns det gott om forskning 

som undersöker olika perspektiv på Harry Potters värld. Mycket forskning har gjorts kring 

exempelvis hur Gryffindor och Slytherin framställs som det goda och det onda, bland annat 

genom de beskrivningar som Rowling ger av de olika husen. Även karaktärsanalyser har 

upprepade gånger genomförts med syfte att undersöka karaktärsdrag samt vad det är som är 

identifierbart med dem för läsaren. Böckerna utspelar sig till stor del på en skola, som kan 

liknas med den brittiska internatskolan, vilket innebär att en mängd forskning har gjorts kring 

jämförelser av Hogwarts och internatskolorna, främst de mer traditionella sådana. Exempelvis 

behandlar Karen Manners Smith (2003) detta i sin undersökning, men då ämnet redan 

behandlats flitigt kommer det inte att behandlas i någon större utsträckning i denna uppsats 

utan endast diskutera delar av Manners Smiths text.  

Jag kommer här att presentera olika forskningsområden som tar upp ämnen som ej ryms i 

denna uppsats, men som ändå berör uppsatsen, för att uppvisa olika fält utöver de jag själv 

kommer att använda mig av. En kortare diskussion kring problematiken med den tidigare 

forskning som gjorts kommer även att avsluta detta avsnitt. Det finns några gemensamma 

nämnare mellan dessa områden och de min egen analys kommer att grundas i, så som 

identitetsskapande och framställandet av det goda och det onda. Däremot kommer den 

forskning som är mest relevant för uppsatsens syfte att diskuteras mer under den kommande 

analysen tillsammans med mina egna perspektiv inom fältet, och inte under detta avsnitt.  
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1.3.1 Att bygga en hjälte  

Trots att J.K Rowling genom böckerna om Harry Potter skapat ett världsfenomen, så är det 

inte alla som uppskattat en bokserie om ytterligare en hjältegestalt, då det är en historia som 

berättats många gånger om. Mary Pharr (2002) diskuterar dock i sin undersökning Harry 

Potter as hero-in-progress hur människor som läsare trots att genren är välanvänd, alltid haft 

ett intresse för hjältar och uppskattat historier om de utvalda individerna bland oss som en dag 

”rise to perform great but ardurous deeds” (s. 53). Pharr menar att Harry Potter som karaktär 

redan från början av berättelsen byggs upp som en hjältegestalt, och att detta även utgör en 

grund för hans identitet, bland annat genom att läsaren får ta del av hans svåra uppväxt hos 

familjen Dursley. Under de år han tillbringade hos familjen blev han ständigt felbehandlad av 

dem, något som Pharr anser leda till att Harry kom att identifiera sig med andra som blivit 

felbehandlade och att hans barndom var vad som lett in honom på en mer empatisk väg senare 

i sitt liv (s. 57).   

Harrys föräldrar, inte minst hans pappa James, porträtteras som hjältemodiga karaktärer som 

även dog i syfte att rädda sin enda son. Detta arv Harry bär på genom att vara sonen till 

exceptionella föräldrar, anser Pharr vara en addition till den redan påbörjade uppbyggnaden 

av Harry som en hjältegestalt. När han själv begått hjältedådiga handlingar visas detta arv 

genom att exempelvis Hagrid berömde honom genom att säga att han gjorde precis vad hans 

pappa skulle ha gjort (s. 55). Det faktum att Harry växte upp utan sina föräldrar, i en familj 

som avskyr honom, menar Pharr gynna läsarens syn på honom som en blivande hjälte. Hon 

skriver att läsaren sympatiserar med Harrys fundamentala ”underprivileged kid makes good”-

attribut (s. 58), som en felbehandlad individ som sedan bryter sig loss för att påbörja en resa. 

Hon menar att de flesta hjältegestalter under denna resa blir till, och utvecklas som individer. 

Dock ser hon inte på Harry som en hjälte enbart på grund av sina heroiska föräldrar, utan 

anser att detta enbart är en grund i uppbyggnaden av hans hjälteroll (s. 65), hjälterollen som 

kom att bli en del av hans identitetsutveckling. Hon menar även att fiendskapen mellan Harry 

och karaktären Draco Malfoy utgör en kamp mellan det goda och det onda, en kamp som alla 

hjältegestalter måste genomgå då hjältegestalten måste stå upp för det goda och kämpa mot 

det onda. Vilket, trots att det kan innebära förlust eller i värsta fall död, är något Harry 

upprepade gånger gör trots sin ringa ålder (s. 62–63).  

Även Katherine M. Grimes (2002) diskuterar att Harry riskerar sitt liv i kampen för det goda 

och hur han likt andra hjältar har blivit tvungen att genomgå en rad tester för att bevisa sitt 

hjältemod, och att han gång på gång tagit sig an de risker han mött (s. 117), något som Grimes 
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anser vara typiskt för en hjältegestalt. Trots att hjältens identitet ofta utvecklas under en resa, 

där hjälten lär sig nya saker, både om sin omgivning och sig själv, och trots att böckerna om 

Harry Potter till stor del utspelar sig på en skola, så är det enligt Charles Ester (2002) inte där 

det mesta av Harrys lärande äger rum. Han anser att böckerna porträtterar hur Harry utvecklar 

ett heroiskt lärande genom problemlösning, inte i klassrummet utan snarare utanför när han 

tillsammans med sina vänner försöker lösa mysterier. Ester beskriver detta som det verkliga 

lärandet i böckerna och anser att skolan snarare ses som en distraktion från Harrys andra 

bekymmer som hjälte, och att denna typ av skoltrötthet och syn på skolan som en distraktion 

är något som många läsare kan relatera till (s. 206). Identifikationsfaktorn diskuteras även av 

Grimes (2002) som menar att den också beror till stor del på det faktum att Harry inte bara är 

en hjälte, utan även en ”true-to-life boy” (s. 90) och på så vis kan läsaren identifiera sig med 

honom trots avsaknaden av heroism hos sig själv.  

1.3.2 Harry Potters icke-brist på familj 

Trots att Harry vid ung ålder förlorar båda sina föräldrar, och till synes saknar en riktig familj, 

har forskning gjorts kring huruvida han i själva verket är omgiven av personer som kan anses 

utgöra en familj. Grimes (2002) skriver att avsaknaden av en fadersfigur riskerar att Harry 

skulle bli illa behandlad av andra människor, och att avsaknaden av föräldrar tillåtit Harry att 

ge sig ut på äventyr trots att detta innebär risker, och givit honom en frihet som inte är möjlig 

för ett barn med en närvarande familj (s. 93). Dock har han alltid haft någon som vakat över 

honom, även om det inte varit hans biologiska familj. Exempelvis diskuterar Grimes hur 

Albus Dumbledore och Voldemort kan ses som Harrys ”two grandfather figures” (s. 92) som 

alltid finns vid hans sida, och även bidrar med moralisk lärdom i Harrys liv, då Albus 

Dumbledore i detta fall representerar det goda och önskvärda medan Voldemort representerar 

motsatsen.  

Kornfeld och Prothro (2003) skriver att begreppen hem och familj är mycket mer komplexa 

inom ramarna för Hogwarts magiska värld, än vad de är i den verkliga världen, då familjen på 

Hogwarts inte fastställs genom blodsband (s. 192–193). De diskuterar detta genom att hänvisa 

tillbaka till tillfället då Harry först anlände till Hogwarts och McGonagall förklarade för de 

nya eleverna att det hus de kommer att tillhöra skulle bli deras familj under tiden på skolan. 

Detta dels på grund av att de alla delar samma karaktärsdrag och liknande attribut som knyter 

dem samman (s. 193). Harry placerades i huset Gryffindor, där han även fann de som kom att 

bli hans närmsta vänner. Kornfeld och Prothro skriver att ”their association is a sort of family 

unit within the larger extended family of Gryffindor” (s. 194), med andra ord en sorts familj 
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inom Gryffindor-familjen, som Harry spenderade klassiska familjehögtider så som jul 

tillsammans med. Den familj, och det hem, som Harry skapat under sin skoltid anser Kornfeld 

och Prothro också vara vad som hjälpte honom att finna sin plats i världen (s. 201).  

Harry fann inte bara en sorts familj i sina nyfunna vänner på Hogwarts, utan Cockrell (2002) 

diskuterar även hur Harrys bäste vän Ron Weasleys föräldrar fungerat som surrogatföräldrar 

till Harry under hans uppväxt och gav honom den kärlek han inte fick från sin egen biologiska 

familj (s. 21). Familjen Dursley är Harrys biologiska familj, och Cockrell menar att de genom 

sitt förfärliga beteende gentemot honom möjliggör identifikationsfaktorer hos läsaren, då 

denne kan relatera till exempelvis en elak styvmor eller föräldrar som anses vara orättvisa. 

Denna familj symboliserar då för läsaren de i sin egen verkliga familj som inte accepterar 

exempelvis val av kläder eller tycke i musik (s. 21). Enligt Deborah De Rosa (2003) blir 

familjen Weasleys roll, till skillnad från familjen Dursley, den som föräldrar som värnar om 

sina barns emotionella välmående och utveckling, och inkluderade Harry i sin familj under 

exempelvis högtider (s. 171).  

Det är inte enbart familjen Weasley som fungerar som Harrys surrogatfamilj, även karaktären 

Sirius Black, som även är Harrys gudfar, anser Grimes (2002) vara en fadersfigur för Harry. 

Hon beskriver hur Sirius kan ses som ”the earthly protector of Harry Potter, whose father’s 

death deprives the boy of his rightful protector” (s. 113), då han ofta kom till Harrys räddning. 

Sirius är den fadersfigur som Harry fann störst emotionell tröst hos enligt De Rosa (2002), 

även om andra karaktärer syftar till att agera på liknande sätt så som Hagrid och Dumbledore 

(s. 171). Båda dessa uppmuntrar Harry regelbundet och försöker skydda honom från bland 

annat information de tror kan vara skadlig för honom, och ser till att påminna honom om hans 

biologiska föräldrar genom bilder och berättelser (s. 171). Till exempel var Hagrid den som 

berättade för Harry varför hans föräldrar dog, och när Harry fann en undangömd spegel på 

Hogwarts som visade honom sin biologiska familj för första gången, så ville Dumbledore 

skydda honom från att förlora sig i spegelns riskfyllda attraktion (s. 175–176).  

1.3.3 Den dolda rasismen 

Läsningen av böckerna om Harry Potter innebär inte enbart läsning av skönlitteratur, vilket 

har visats när forskning har gjorts på vilka underliggande teman som går att återfinna i 

bokserien. Peter Applebaum (2003) ställer sig frågan varför J.K Rowlings böcker har blivit så 

populära, och om det finns något subtilt och intressant i verken som en förklaring på deras 

attraktionskraft (s. 25). Applebaum kom i sin undersökning bland annat fram till att böckerna 
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om Harry Potter tillåter olika läsare att läsa samma text på olika sätt, beroende på vilken typ 

av läsare en person är. Exempelvis menar han att en ”dominant läsare”, en läsare som har en 

fallenhet att identifiera sig med en stark karaktär, skulle ha lättast för att identifiera sig med 

Harry Potter själv som en hjältegestalt (s. 47). Han menar också att böckerna har en 

underliggande lärdom om moral, som bland annat visar sig genom att temat ”gott och ont” 

tydligt uppvisas (s. 48). Detta diskuteras även av Philip Nel (2001) som menar att temat blir 

extra tydligt genom Rowlings val att problematisera diskursen kring rasism och ras. Bland 

annat problematiseras detta genom att hon beskriver hur en av Hogwarts grundare, Salazar 

Slytherin, ansåg att endast de elever som var från ”renblodiga” trollkarlsfamiljer skulle få bli 

antagna till skolan. Enligt Nel belyses diskursen ytterligare för läsaren när en Slytherin-elev, 

Draco Malfoy, kallade en annan elev, Harrys vän Hermione Granger, för ”filthy little 

mudblood” (Rowling, 1998, s. 112), som Nel (2001) anser vara ”as offensive to them as 

’nigger’ is to us” (s. 44).  

Harry visste inte från början vad ordet ”mudblood” innebar, utan fick detta förklarat av sig av 

sin vän Ron. Ron förklarade att detta var ett hemskt ord att kalla någon vars föräldrar inte är 

trollkarlar eller häxor, med andra ord icke-magiska föräldrar, och att de som använder ord 

som detta anser sig vara överordnade. De Rosa (2003) skriver att Harry efter Rons förklaring 

inte svarade någonting, vilket hon tolkar som att Harry här blev medveten om den rasdiskurs 

som han nu stött på för första gången (s. 181), och då han och hans vänner inte delar Draco 

Malfoys och Salazar Slytherins tankar kring att de som inte är ”renblodiga” inte borde få 

vistas på Hogwarts, ledde detta till att de fortlöpande genom historien är fiender och Heilman 

och Gregory (2003) menar att de markanta skillnaderna i karaktärernas attityder tydligt visar 

på en kamp mellan ljusa och mörka krafter (s. 251).  

Manners Smith (2003) skriver att Rowling medvetet har gett Dracos familj ett gammalt 

romanskt-franskt namn vars översättning lyder ”bad faith” (s. 76), och menar att karaktären 

Draco i sin natur är våldsam, hämndlysten och trångsynt, varav det senare är ett drag han 

delar med sin pappa. Manners Smith menar att J.K Rowling genom bland annat dessa 

karaktärer presenterar ras-och klassfrågor i böckerna, som en utgångspunkt för konflikter och 

lösningar (s. 77). Rowling medvetandegör inte enbart ras-frågor genom att presentera 

möjligheten att som läsare ta ett moraliskt ställningstagande, utan även genom att inkludera en 

mångfald av elever på skolan Hogwarts, genom att Rowling medvetet porträtterar ett etniskt 

blandat Storbritannien i en modern tappning, trots den traditionella skolkulturen, som ska vara 

tilltalande för läsaren (s.83). 
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Att inkludera dessa frågor i sina böcker skriver även Elaine Ostry (2003) om, och hon anser 

att Rowling använt sagor och kampen mellan gott och ont för att egentligen tampas med ”the 

two evils of our time: materialism and racism.” (s. 89). Hon menar att Rowlings syfte varit att 

lära barn att det som spelar roll är ens karaktär och inte ens hudfärg, eller vilka rikedomar 

man besitter. Ostry klassificerar karaktären Draco som rasist med tanke på det uttalande han 

gjorde om Hermione Granger, men även på grund av hans behov att ta reda på huruvida de 

han träffar är ”rena” eller inte. Hon menar även att när Draco anser att Hogwarts borde vara 

en skola för enbart elever från rena familjer, motsäger han vad skolan egentligen står för, 

eftersom Hogwarts är menat att vara en trygg plats för alla trollkarlar och häxor (s. 92).  

1.3.4 Problematiken med den tidigare forskningen  

Det finns, som nämnt, mycket tidigare forskning kring berättelserna om Harry Potter, och 

ovan har några av de mest omskrivna fälten behandlats. Däremot har jag under min egen 

efterforskning märkt att majoriteten av de tidigare arbeten som gjorts har genomförts innan 

bokseriens avslut år 2007, främst omkring publicerandet av den fjärde, eller senast femte, 

boken i serien, vilket i sin tur blir problematiskt eftersom originalserien består av sju böcker. 

Forskningen kan därmed inte grundas på en fullgod förståelse av varken berättelsen eller av 

de karaktärsutvecklingar som sker, eftersom forskarna enbart kunnat spekulera kring hur 

Rowling skulle komma att avsluta böckerna. Detta nämner forskarna i sina undersökningar, 

och visar att de är medvetna om att slutsatserna möjligen kan motbevisas i kommande böcker.  

Jag har därmed tagit hänsyn till i vilket skede texterna är skrivna när jag genomförde min 

analys, särskilt med tanke på att jag även använt mig av den åttonde berättelsen Harry Potter 

and the cursed child (Rowling, Tiffany & Thorne, 2016). Det åttonde verket publicerades 

sommaren 2016 vilket betyder att det inte ännu finns någon forskning kring denna bok, och 

den omnämns heller inte den tidigare forskning som gjorts på originalserien.  

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

Genom att undersöka de karaktärsdrag som återfinns i beskrivningarna av skolans respektive 

hus, kommer jag att göra en kvalitativ analys för en djupare förståelse för ett specifikt 

problemområde (Björklund & Paulsson, 2012, s.65), mer specifikt hur dessa karaktärsmässiga 

förväntningar kan påverka elevernas uppfattning om sig själva, de olika husen samt deras 

omgivning, vilket kommer att göras främst med fokus på karaktären Harry Potter. Genom att 
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undersöka huruvida karaktärerna Harry Potter och hans son Albus Severus Potter lever upp 

till, eller snarare motsäger, omgivningens förväntningar baserade på hustillhörighet och 

familj, kommer även jämförelser av deras sinnesstämningar inför sorteringen att göras. 

Utifrån forskning kring identitetsskapande och faktorer som påverkar människans självbild 

och uppfattning om självet, eller jaget, kommer jag att diskutera möjliga konsekvenser med 

Hogwarts identitetsbaserade sorteringssystem.  

1.4.2 Avgränsningar  

Det finns åtta verk skrivna om Harry Potter, varav de sju första tillhör originalhistorien och 

den åttonde är en pjäs. Uppsatsen kommer inte att hantera samtliga verk utan behandlar två av 

dem, nämligen Harry Potter and the philosopher’s stone (Rowling, 1997) vilket är den första 

boken i originalserien samt pjäsen Harry Potter and the cursed child (Rowling, Tiffany & 

Thorne, 2016) som sin tur är det åttonde verket, och i autenticitetssyfte har engelska utgåvor 

av verken använts. Valet att enbart använda dessa två verk gjordes då uppsatsen inte rymmer 

en djupare analys av samtliga verk då den skulle bli alltför omfattande. Då jag även valt att 

huvudsakligen fokusera på karaktärerna Harry Potter och hans son Albus Severus Potter, är 

dessa verk de mest relevanta då det är i dessa som karaktärernas förhållande till Hogwarts 

etableras. Andra karaktärer kommer att behandlas, dock inte i samma utsträckning.  

Teorier kring olika faktorer som påverkar människans skapande av identitet och självbild 

kommer att appliceras på analysen, dock då dessa är ytterst omfattande kommer de inte att 

diskuteras i sin helhet. Delvis består uppsatsens teori av studier genomförda av Michel 

Foucault, men djupare beskrivningar av hans studier och teorier kommer inte att göras då det 

inte är relevant för uppsatsen och heller inte ryms inom dess ramar. Istället kommer utvalda 

delar att diskuteras, både utifrån hans teorier men även utifrån andras analyser av Foucault 

och hans verk.   

1.4.3 Material 

Det är sannolikt att många har läst böckerna om Harry Potter, eller åtminstone hört talas om 

dem. Dock är det inte lika sannolikt att lika många är bekanta med det senaste verket, då 

manuskriptet till pjäsen publicerades under sommaren 2016. Av hänsyn till detta kommer 

under denna rubrik en synopsis av pjäsen att bifogas, samt en synopsis av den första boken i 

serien. De första sju böckerna i originalserien består vardera av ett läsår på Hogwarts, och här 

skiljer sig manuskriptet då läsaren får följa en berättelse under fyra läsår i en bok.  
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1.4.3.1 Synopsis: Harry Potter and the philosopher’s stone 

Boken inleds med att den onde trollkarlen Voldemort mördade Harry Potters föräldrar, varpå 

Harry flyttar in hos sin moster och hennes familj. Där växer han sedan under hemska 

omständigheter upp, då han inte är önskad i deras familj. Harry får på sin elfte födelsedag 

reda på att han är en trollkarl genom Hogwarts skogvaktare Hagrid. Hogwarts skola för 

häxkonster och trolldom är den mest prestigefyllda skolan för magi, och när antagna 

trollkarlar och häxor fyller elva år ska de påbörja sitt första år av sin sjuåriga utbildning på 

skolan. Harry lär sig att skolan är indelad i fyra hus, och att alla elever kommer att placeras i 

det hus de hör hemma i. Namnen på dessa är Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff och Slytherin 

och samtliga är tillskrivna olika karaktärsdrag.  

Väl på Hogwarts placeras Harry i huset Gryffindor, genom Sorteringshattens avläsning av 

honom. Denna hatt känner av elevernas innersta essens, och delar på så vis in dem i husen 

utefter deras karaktär. Redan från början känner sig Harry pressad att göra sina avlidna 

föräldrar stolta, och känner en rädsla för att inte vara tillräckligt bra för att befinna sig på 

skolan. Han tvekar även på var han hör hemma, om han snarare hör hemma i Slytherin, huset 

Voldemort en gång tillhört. Dock, redan under första året på skolan får Harry chansen att 

bevisa både för sig själv och andra att han hör hemma i Gryffindor och att han besitter både 

skolkunskaper och ett mod som hade gjort hans familj stolt.  

Under skolåret finner han även vänner, främst i huset Gryffindor så som Ron Weasley och 

Hermione Granger, som kom att bli som en ny familj för honom, men han lärde sig också 

snabbt vilka personer han inte ville socialisera med, exempelvis Draco Malfoy från Slytherin. 

Under varje skolår samlar även varje hus poäng, för att det under läsårets sista skoldag skall 

utses en vinnare, vilket detta år blir Gryffindor. Avslutningsvis återvänder han hem till sin 

moster för sommaren, men längtar redan tillbaka till ett nytt år på Hogwarts.  

1.4.3.2 Synopsis: Harry Potter and the cursed child  

Manuskriptet inleds med att familjen Potter står vid perrongen till plattform 9 ¾, för att skicka 

iväg sin yngste son Albus Severus Potter till sitt första år på Hogwarts. Albus uttrycker en oro 

över att inte hamna i samma hus som inte bara hans syskon utan som även sin välkända pappa 

Harry Potter, nämligen Gryffindor. Harry försöker intala sin son att det inte spelar någon roll 

vilket hus han blir tilldelad, och att Sorteringshatten kan ta hänsyn till hans önskningar om 

han oroar sig över det allt för mycket. Väl på tåget möter Albus en annan pojke som även han 
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ska börja sitt första år vid namn Scorpius. Det visar sig att detta är sonen till Harrys gamle 

ovän Draco Malfoy, men oavsett detta inleder de två här en vänskap.  

Albus uttrycker även han, likt sin pappa, en oro inför sorteringsceremonin och känner en press 

att hamna i huset Gryffindor, för att inte göra sin familj besviken och Scorpius själv beskriver 

hur Slytherin är en självklarhet för honom. Det har under många år gått rykten om att Draco i 

själva verket inte är Scorpius pappa, utan att hans mamma med hjälp av en tidvändare blivit 

gravid med Voldemort, då det spekuleras om att Voldemort någonstans i världen har ett barn. 

Under sorteringsceremonin blir Scorpius som förväntat placerad i Slytherin, och mot allas 

förväntningar är det även var Albus placeras. På grund av detta känner han sig som en 

besvikelse, börjar tveka på sin egen karaktär och tror att Harry kommer bli besviken över att 

hans son tillhör Voldemorts gamla hus. Harry är i sin tur motvillig till att Albus umgås med 

Scorpius på grund av ryktena kring vem som är hans pappa, vilket skapar sprickor i hans 

redan ansträngda relation till Albus.  

Albus och Scorpius möter en person vid namn Delphi, som påstår sig vara kusin till den 

avlidne Cedric Diggory som dog under en turnéring under Harrys fjärde år på Hogwarts. 

Tillsammans med Delphi bestämmer sig pojkarna att återvända i tiden med, hjälp av vad som 

tros vara den sista existerande tidvändaren, och rädda Cedrics liv. De misslyckas upprepade 

gånger, bland annat genom att förändra rum-tid-kontinuiteten, och märker till slut att Delphi 

inte är den hon påstått sig vara. Hon avslöjar att hon utnyttjat de två för att i själva verket 

återvända i tiden och rädda Voldemorts liv, då hon är Voldemorts okända dotter. Albus och 

Scorpius försöker besegra henne på egen hand, men blir fast i tiden på den dag och plats där 

Harrys familj blev mördad. Harry och Draco lyckas med ytterligare en gömd tidvändare att ta 

sig dit, och tillsammans med sina söner besegrar de Delphi, och ytterligare en gång besegrar 

Harry Voldemort. Denna händelse stärker sedan sönernas relation till sina pappor, och Harry 

och Draco inser att det agg de hyst mot varandra, inte längre är rättfärdigade.  

2. Teori och bakgrund 

Under detta avsnitt kommer jag att presentera de teorier som ligger till grund för den 

kommande analysen, och dessa är främst Michel Foucaults identitetsteorier samt Herbert 

Kelmans teorier om konformism. Då båda dessa namn är stora inom sina respektive fält, 

främst Foucault vars teorier är omfattande, kommer jag inte att bifoga en närmare beskrivning 

av dem och heller inte teorierna i sin helhet. Istället har jag valt att fokusera på utvalda delar 

som samspelar med uppsatsens syfte och frågeställningar. Hänsyn bör även tas till att jag 
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enbart använder mig av utdrag ur teoriernas helhet, samt forskning på Foucault och hans 

teorier. Däremot har Kelmans teori använts i sin helhet, då den inte är lika omfattande. 

2.1 Identitet och Foucault  

Då Michel Foucaults studier är svårfångade och hans inställning varit motsägelsefull, har 

upprepade försök att karaktärisera honom gjorts enligt Nilsson (2008, s. 12), som menar att 

man bör ha i åtanke att Foucault själv inte arbetade utifrån någon specifik teori, och hans syfte 

var heller inte att skapa någon sådan (s. 182). Även Rabinow och Rose (2003) diskuterar hans 

avståndstagande inställning till att fastställa en teori, när de i inledningen till sitt verk The 

essential Foucault förklarar hur Foucault frekvent ställde frågor till sig själv kring syftet, 

grunden och innebörden av sina arbeten (s. viii). Med Foucaults inställning i åtanke, beskriver 

Nilsson (2008) vad han kallar för en teoretisk-reflexiv användning av Foucault, vilket innebär 

att man snarare inspireras av hans teoretiska utgångspunkter och terminologi och på så vis kan 

skapa sig en egen fungerande metod för sin undersökning, snarare än att applicera en ”färdig” 

sådan (s. 183), vilket är en metod som kommer att användas i denna uppsats.  

Rabinow och Rose (2003) menar att Foucaults teorier porträtterar människan som snarare en 

byggplats för olika praktiker, än en fast entitet, och människans relation till sig själv formas i 

relation till sin omgivning (s. xx, xxi-xxii), något som har visats genom hans historiska studier 

(Nilsson, 2008, s. 192). Det var främst i slutet av sitt liv som Foucault fokuserade på just 

människans skapande av identitet, och dessa böcker kan anses vara studier av framväxandet 

av olika typer av självreflexioner. Nilsson menar även att det var i dessa sista studier som 

Foucault fokuserade på de olika tekniker människan använder för att skapa sig själv (s. 179, 

148), och Foucault (2003) skriver i ett utdrag ur studien Technologies of the self hur han även 

menade att analysera olika specifika tekniker människan använder för att förstå sig själv (s. 

83). 

2.1.1 Människan som subjekt 

Lindgren (2009) menar att Foucault inte såg på människan som ett självständigt handlande 

subjekt, utan snarare på subjektet som något som bör betraktas som ”en skärningspunkt för en 

rad olika diskurser” (s. 116), varav en av dessa diskurser kunde vara exempelvis makt. Dock 

enligt Lindgren betraktade Foucault inte makt enligt traditionella konventioner, i vilken makt 

utövas av en aktör, utan snarare såg makt som något som genomsyrade och satte prägel på alla 

former av sociala relationer (s. 111). Att makt skulle vara en av de diskurser i vilket subjektet 

skapas, menar Nilsson (2008) är möjligt då Foucault under 1960-talet ägnade sig åt att 
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analysera dessa olika former av makt, som kom att påverka hur han såg på människan som 

subjekt. Efter detta analyserande såg han hur subjekten producerades utefter de följder dessa 

maktteknologier haft på människan (s. 179).  

Foucaults subjektstänkande, anser Nilsson utmynna i att subjektet inte ses som något naturligt 

och hanterbart, med andra ord ingenting som kan grundas i något essentiellt mänskligt. Istället 

menar han att detta tänkande porträtterar subjekt som ständigt föränderliga, som kan anta 

olika skepnader under olika tillfällen i historien, men även ta på sig rollen som olika individer 

samtidigt. Dock är detta inte ett helt okomplicerat tänkande, då vi människor rent praktiskt har 

en tendens att tillskriva oss olika kvaliteter och karaktärsdrag som senare är näst intill 

oföränderliga (s. 180). Nilsson citerar även Foucault i förordet till sin bok Foucault: en 

introduktion i vilket Nilsson skriver att den som vet någonting skiljer sig inte från den 

ovetande enbart genom att nu ha vetskap om någonting, ”utan genom det faktum att han inte 

längre är densamme, och att han upphört att vara densamme från och med det ögonblick då 

han företog sig att veta en sak” (Foucault, citerat i Nilsson, förord). Detta påvisar Foucaults 

tankar kring människan som föränderlig, och Nilsson skriver även att Foucault ansåg att det 

var just genom vetandet som människan blir till ett subjekt (s. 83).  

Även Peter Applebaum (2008) diskuterar Foucaults tankar kring subjektets vetande, och 

menar att Foucault försökte undersöka nya sätt att kontrastera vetande och vägen till vetande 

(s. 89–90), något som ansågs vara nödvändigt för att kunna förändra. Enligt Nilsson (2008) 

menade Foucault att om man inte besitter kunskaper kring hur ordningar tillkommer, likväl 

hur de ej tillkommer, och deras uppbyggnad, är inte förändringar möjlig (s. 49). Exempelvis 

menar Nilsson att det var nödvändigt att vara medveten om i vilka omgivningar och vilka 

rådande krafter subjekten befunnit sig i under sitt självskapade, för att även kunna förstå vår 

västerländska kultur (s.126), men även hur subjektet under historien kommit att erkänna sig 

själv som ett subjekt med begär, och anammat dessa begär som sitt sanna väsen (s. 135).  

2.1.2 Technologies of the self   

Rabinow och Rose (2003) har samlat utdrag ut Foucaults studier mellan 1954–1984 i sitt verk 

The essential Foucault, och en av dessa studier kallade Foucault Technologies of the self. 

Fokus i denna studie var inte att enbart acceptera kunskaper kring hur människan bygger upp 

ett vetande om sig själv, utan snarare analysera hur olika sanningar i relation till tekniker som 

människan som subjekt använder sig av för att förstå sig själv, och han ansåg att det finns fyra 

olika typer av tekniker:  
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(1) technologies of production, which permit us to produce, transform, or 
manipulate things; (2) technologies of sign systems, which permit us to use signs, 
meanings, symbols, or signification; (3) technologies of power, which determine 
the conduct of individuals and submit them to certain ends or domination, an 
objectivizing of the subject; (4) technologies of the self, which permit individuals 
to effect by their own means, or with the help of others, a certain number of 
operations on their own bodies and souls, thoughts, conduct, and way of being, so 
as to transform themselves in order to attain a certain state of happiness, purity, 
wisdom, perfection, or immortality.  
(Foucault, 2003, s. 146) 

Foucault menar att dessa fyra sällan fungerar separat, utan snarare samspelar med varandra, 

men ändå vardera utgör en form av dominans. Varje teknik innebär ett visst modifierande och 

övning av individer och hur de anammar vissa attityder och attribut. Dock är det främst de 

sista två som han har fokuserat på mest under den historiska studie (s. 146–147) Nilsson 

(2008) diskuterade. Exempelvis undersökte han den kristna spartanismen och antika 

filosofier, vilka båda grundas på individers omsorg av sitt själv, eller jag (s. 148). Foucault i 

sin tur menar att likväl som det finns olika sorters omsorg, så finns det även olika sorters själv 

(s. 149). Detta själv är något som inte utgörs av vilka kläder man har på sig, eller sina 

ägodelar, och om man enbart vårdar dessa ting, innebär det inte att man vårdar sitt själv. För 

att kunna vårda sitt själv måste man besitta kunskaper om självkännedom, då detta är en 

kritisk del i vårdandet, som även innebär ett vårdande av andra relationer utöver den relation 

man har till sig själv (s. 151, 155). Foucault menar att människan förbereds inför att för ett 

särskilt mål med sitt liv, ett mål som däremot inte uppnås förrän i människans sista stund före 

sin död (s. 156) då människan utvecklas under hela sin livstid och då är konstant föränderlig. 

Att inse någonting om sig själv, är detsamma som att förstöra en själv, då vetskap innebär att 

ett nytt själv konstrueras (s. 164).  

2.1.3 Människans relation till sexualitet och identitet 

Många av Foucaults studier undersöker till stor del människans sexualitet samt de förbud och 

restriktioner som kan relateras till sexualitet. Han menade även att diskursen kring de förbud 

som var relaterade till sexualitet, också samspelade med ett behov hos människan att tala om 

sanningar om sig själv. Han var väl medveten om de strikta regler som hörde samman med 

ämnet och behovet att dölja så mycket som möjligt av sin sexualitet, men han ansåg även att 

det var viktigare att analysera just sexuella begär än andra sorters synder (s. 145–146). Detta 

analyserande diskuteras av Nilsson (2008) som menar att Foucault ansåg att vetskapen kring 

hur människan utvecklat ett förhållande till sig själv i vilket hon ser sig själv som ett subjekt 

med begär var nödvändig, eftersom begäret då blir subjektets sanna väsen (s. 135). Nilsson 
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menar även att sexualitet inte bara utgörs av den fysiska akten enligt Foucault, utan även är 

sammankopplad med meningsskapande och olika maktformer. Den produktiva kraft som 

uppstår genom subjektets sexualitet ger även möjligheten att skapa nya levnadssätt och nya 

förhållningssätt till självet (s. 124). Enligt en hemsida vid namn Changing Minds beskriver 

Foucault Technologies of the Self just som uppvisandet av olika sätt enligt vilka individer kan 

producera särskilda metoder för att utöka sin vetskap kring sin identitet och sexualitet.  

Dessa metoder är nödvändiga då Foucault, enligt ett citat översatt av Nilsson (2008), menar 

att ”ingenting hos människan – inte ens hennes kropp – är tillräckligt stabil för att fungera 

som grund för självkännedom eller för att förstå andra människor” (Foucault, citerad i 

Nilsson, s. 73). Mills (2003) skriver att Foucault fokuserar på just människans kropp som en 

plats där diskurser kan ta plats och är ett av de sätt som han framgångsrikt kan förklara 

människans identitetsskapande, och fokuserar även på hur olika maktrelationer kan påverka 

skapandet av identitet (s. 91). Nilsson (2008) menar att det var främst under 1960-talet när 

Foucault studerade olika former av makt, hur makt kunde genomsyra, samt olika system i 

vilket självreglerande förekom, som Foucaults syn på subjekt och identitet började förändras. 

Enligt Nilsson var det under denna tid som Foucault började intressera sig för hur subjekten 

både kroppsligt och själsligt påverkas av olika maktteknologier (s. 179). Faktorer så som 

kultur kan även de påverka identitetsskapandet, och Foucaults teorier tar därför avstånd till 

synen på identitet som något som på ett eller flera sätt är oföränderligt och fast (Changing 

Minds). Mills (2003) diskuterar även hon hur Foucaults teorier uppvisar hur olika relationer 

kan påverka identitetsskapandet, och i och med dessa slutsatser har hans arbeten influerat 

tankarna kring ämnet identitet och flyttat det från en existentialistisk syn snarare till en 

performativ (s. 92, 95).  

2.2 Konformism  

2.2.1 Vad är konformism?  

Sam McLeod (2016) beskriver i sin web-artikel What is Conformity? att konformism ses som 

en form av socialt inflytande efter vilket en individ väljer att anpassa sig genom att ändra sina 

övertygelser, eller även sitt beteende, med syfte att passa in i en grupp. McLeod menar att 

individen upplever en önskan att passa in i gruppen, eller att vara likvärdig med den, då 

gruppen är viktigare än individen själv. Anpassnings-processen startar vanligtvis som en 

konsekvens av vad McLeod beskriver som antingen verkliga eller imaginära påtryckningar 

från individens omgivning. De verkliga påtryckningarna kan då innebära faktorer så som den 
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fysiska närvaron av en person eller grupp som individen önskar tillhöra, medan den imaginära 

snarare handlar om individens upplevda press att leva upp till rådande sociala normer eller 

olika former av förväntningar. Han anser att ordet conformity är synonymt med termen 

majority influence, som i sin tur går att beskriva som grupptryck. Grupptrycket i sig menar 

han uppvisas genom mobbning, övertalande, retande eller kritik, genom att individen trots 

detta uttrycker en önskan att passa in eller anamma en önskvärd social roll eller status, och 

McLeod anser att individen genom denna önskan uttrycker en acceptans av de överordnades 

position. Viljan att anpassa sig kan även grundas i ett behov från individens sida, att vara 

”rätt” i en större grupps ögon, och inte enbart att vilja tillhöra den själv.   

Det finns även fall där konformism inte äger rum och enligt McLeod är de individer som är 

minst troliga att anpassa sig de som i första hand värdesätter att vara självständiga och ser 

individen som viktigare än gruppen och grupptillhörigheten. I sin artikel hänvisar han bland 

annat till en studie av Deutsch och Gerrard (1955) om konformism, i vilken två olika typer av 

anledningar till varför människor anpassar sig går att identifiera. Dessa benämner Deutsch och 

Gerrard som normative conformity och informational conformity. Normative skulle i detta fall 

uppstå när en individ uttrycker en önskan att passa in i en grupp, en rädsla att bli nekad av 

gruppen eller när individen accepterar en större grupps åsikter, trots att individen själv inte 

stödjer dessa. Informational skulle däremot uppstå i fall där individen själv saknar någon form 

av kunskaper och ser till en grupp för vägledning, när en person är tveksam i olika situationer 

och därmed rättar sig efter gruppen eller när individen accepterar gruppens åsikter och även 

anammar dessa. McLeod (2016) understryker dock att det inte bara är social press eller 

grupptryck som påverkar individers val att anpassa sig, utan det finns många faktorer som 

påverkar deras val, likväl att det finns individer som inte anpassar sig alls.  

2.2.2 Compliance, identification and internalization  

Herbert C. Kelman genomförde en studie om människans tendenser till attitydförändringar, i 

vilken han identifierade grundläggande anledningar till vad som får människor att anpassa sig, 

genom tre olika processer av anpassning, vilket är ytterligare en studie som McLeod (2016) 

hänvisade till i sin artikel What is Conformity? Kelman (1958) menar att det inte är möjligt att 

dra meningsfulla slutsatser kring attitydförändringarnas reflektioner på handlingar och 

reaktioner, utan att först vara medveten om förändringarnas ursprung (s. 51). Han ansåg att 

det är möjligt att förändringarnas olika ursprung eller graden av förändring kunde relateras till 

olikheter inom processen som leder till varför en individ väljer att acceptera ett inflytande, 

och på så vis anpassar sig. Detta innebär ett beteende som i slutändan kan vara likvärdigt, i sin 
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tur kan ha olika ursprung. Kelman beskriver de tre processerna som leder upp till detta som 

compliance, identification och internalization:    

Compliance can be said to occur when an individual accepts influence because he 
hopes to achieve a favorale reaction from another person or group […] 
Identification can be said to occur when an individual accepts influence because he 
wants to establish or maintain a satisfying self-defining relationship to another 
person or group […] Internalization can be said to occur when an individual 
accepts influence because the content of the induced behavior- the ideas and 
actions of which it is composed- is intransically rewarding. He adopts the induced 
behavior because it is congurent with his value system.  
(Kelman, 1958, s. 53) 
 

Det går enligt Kelman även att se hur dessa tre processer leder till olika tillfredsställelser för 

individen som följd av anpassningen. Han menar att varje process leder till samma sorts 

tillfredsställelse, men att faktorerna skiljer sig åt. Genom compliance upplever individen 

tillfredsställelse genom de sociala effekter som anpassningen resulterar i, till skillnad från 

identification i vilket tillfredsställelsen upplevs enbart genom anpassningen i sig. Däremot 

upplevs internalization som tillfredsställande genom det nya innehållet som tillskrivs 

individens nya beteende. Samtliga av dessa samspelar med individens inre upplevelser av den 

process som genomgås under anpassningen. Inflytandet påverkas även av olika former av 

makt, och Kelman menar att de tre processerna påverkas av vilken makt som utövas. Om 

makten utövas genom kontroll skulle anpassningen ske genom compliance, makt i form av 

attraktivitet leder till en anpassning genom identification, och till sist om makten baseras på 

tillförlitlighet anpassas individen genom internalization (s. 53–54).  

3. Analys 
I denna analys ämnar jag besvara uppsatsens tre frågeställningar genom att undersöka den 

möjliga identitetsproblematiken på Hogwarts. Analysen är uppdelad i tre delar varav de två 

första behandlar boken Harry Potter and the philosopher’s stone medan Harry Potter and the 

cursed child behandlas under den tredje. Inledningsvis undersöks i den första delen hur 

Hogwarts-elevernas självbild och uppfattning av både dem själva och sin omgivning påverkas 

av skolans sorteringssystem, genom att problematisera hur detta system leder till en mer 

segregerad skola och en ökad risk för fördomar mellan eleverna i de fyra husen. Under detta 

avsnitt är det karaktärerna Harry Potter, Severus Snape och Draco Malfoy som är i fokus, då 

samtliga på ett tydligt sätt kan uppvisa problematiken med förutfattade meningar, bland annat 

de som ligger till grund för konflikter mellan husen Gryffindor och Slytherin. Fortsättningsvis 

diskuteras hur Hogwarts sorteringssystem kan ha en negativ inverkan på elevernas 
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identitetsutveckling, med bakgrund i främst Foucault identitetsteorier och Kelmans forskning 

om konformism och genom att huvudsakligen undersöka karaktären Harrys utvecklande av 

identitet. Avslutningsvis görs i analysens tredje och sista del en jämförelse mellan karaktären 

Harry och hans son Albus Severus Potter, som är huvudkaraktären i Harry Potter and the 

cursed child, i vilken det undersöks hur de båda ställer sig till de förväntningar som finns på 

sina respektive hus, samt deras sinnesstämning inför Hogwarts sorteringsceremoni.  

3.1 Självbild och uppfattning i Harry Potter the philosopher’s stone 

Redan innan sin första dag på Hogwarts blev karaktären Harry medveten om att det finns fyra 

olika hus på skolan, och att varje hus även tillskrivits specifika karaktärsdrag. Vad han inte 

visste förrän ankomsten till skolan var att varje elev baserat på sitt innersta väsen, med andra 

ord vad som i berättelserna ses som deras identitet, skulle placeras i ett av dessa fyra hus. 

Trots att trollkarlsvärlden och Hogwarts var något nytt för Harry, så blev hans inställning till 

de olika husen genast färgade, bland annat på grund av skogvaktaren Hagrids åsikter. Under 

ett samtal, i vilket Harry uttryckt en undran kring husen, fick han först höra från Hagrid att de 

som tillhör huset Hufflepuff inte är den mest intelligenta skaran då han säger att de vanligen 

ses som aningen dumma (Rowling, 1997, s. 61). När Harry då sa att han skulle placeras i 

huset Hufflepuff och uttryckte en osäkerhet i sig själv, sa Hagrid med en tydligt negativ 

attityd, att det var bättre att tillhöra Hufflepuff än huset Slytherin, eftersom det inte finns ”a 

single witch or wizard who went bad who wasn’t in Slytherin” (s. 61–62). Hagrid fortsatte 

även med att förklara att Voldemort en gång tillhört Slytherin, och den sista informationen 

gav i sig Slytherin en negativ stämpel, med tanke på att Voldemort i böckerna om Harry 

Potter är en ond karaktär. Chantel Lavoie (2003) diskuterar att Voldemorts roll som ond inte 

innebär att alla Slytherin-elever automatiskt skulle följa i hans fotspår, och i sin tur kommer 

inte alla elever som tillhör huset Gryffindor att följa den nobla vägen (s. 41), vilket de 

förväntas göra. Trots detta blev Harrys intryck av huset Slytherin nu oundvikligen färgat, 

delvis på grund av Hagrids tydligt negativa attityd dock eftersom Voldemort mördade hans 

familj är det troligtvis denna informationen som påverkade Harrys inställning mest.  

En pilotstudie undersökte förväntningar på barn och unga och deras förutsättningar, och 

diskuterades hur barn och ungas tankar kring upplevelser påverkas av bland annat tidigare 

erfarenheter, men även av den information de fått till sig innan själva händelsen (Ernst, 

Lorentzon & Wester, 2013, s. 2). Med andra ord skulle en persons uppfattning om en 

upplevelse kunna bli negativ, när den i själva verket skulle varit positiv, på grund av att 

personen blivit negativt påverkad av tidigare information. Om denna teori appliceras på den 
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ovan beskrivna händelsen, så lyckas Hagrid genom en ytterst kort konversation påverka 

Harrys inställningar gentemot åtminstone två av de fyra husen. Även om detta inte 

nödvändigtvis var en medveten handling från Hagrids sida, tillförskrev han både Hufflepuff 

och Slytherin karaktärsdrag som Harry kom att ha i åtanke inför sitt möte med dem vid 

ankomsten till skolan, snarare än att Harry skulle anlänt till skolan utan någon uppfattning 

alls, om detta nu hade varit möjligt.  

Även under tågresan till Hogwarts fick Harry ytterligare intryck av de olika husen, här genom 

sin då blivande vän Ron Weasley som diskuterade sin nervositet inför sorteringen. Han 

förklarade hur alla i hans familj tillhört huset Gryffindor och uttryckte en ängslighet inför 

risken att inte bli placerad där han också. Samtidigt ansåg han att det antagligen inte skulle 

varit alltför illa att placeras i Ravenclaw, men det värsta som kunde hända skulle varit om han 

hade placerats i Slytherin (Rowling, 1997, s. 80). Vid detta tillfälle har Harry fått ett intryck 

av samtliga av de fyra husen; Hufflepuff beskrivs som aningen ”dumma”, Ravenclaw verkar 

inte vara allt för illa men Gryffindor verkar vara det mest önskvärda, och motsatsen är 

Slytherin som man vill hålla sig borta ifrån. Med denna information begav sig Harry till 

Hogwarts och det var först vid ankomsten som förstaårs-eleverna fick en tydligare bild av de 

fyra husens bakgrund, karaktärsdrag och vilken betydelse de skulle komma att ha för honom 

under sin tid på skolan.  

En lärare vid namn Professor McGonagall samlade eleverna och förklarade hur viktig skolans 

sorteringsceremoni var, under vilken de tilldelades ett hus. Hon berättade att de elever som 

tillhörde samma hus som de själva, även kom att utgöra en familj för dem på skolan eftersom 

det var med dem de hade lektioner, sov tillsammans med i respektive hus sovsalar och 

spenderade sin fritid med i husens gemensamma lokal (s. 85). Med andra ord spenderas 

majoriteten av elevernas tid med de som tillhör samma hus som de själva, för om man bortser 

från vad McGonagall räknade upp, lektioner, nätter och fritid, så framkommer att eleverna 

inte får någon tid över för socialiserande med elever från de andra husen. Hon förklarade att 

samtliga hus har en nobel historia, och de har alla framställt enastående trollkarlar och häxor 

(s. 85), men under den så kallade Sorteringshatten sång, blev det tydligt för eleverna att dessa 

trollkarlar och häxor nått framgång på olika sätt.  

Sorteringshatten är det redskap som används under sorteringsceremonin och Farah 

Mendlesohn (2002) beskriver det som att Sorteringshattens roll är att avgöra och berätta för 

eleverna vilka personer de är och vad som kommer att bli av dem (s. 171), och under sången 

framkommer vilka karaktärsdrag som förväntas av respektive hus:  
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You might belong in Gryffindor, Where dwell the brave at heart, Their daring, 
nerve and chivalry Set Gryffindors apart; You might belong in Hufflepuff, Where 
they are just as loyal, Those patient Hufflepuffs are true And unafraid of toil; Or 
yet in wise old Ravenclaw, If you’ve a ready mind, Where those of wit and 
learning, Will always find their kind; Or perhaps in Slytherin You’ll make your 
real friends, Those cunning folk use any means To achieve their ends. 
(Rowling, 1997, s. 88)  

I och med denna sång fick nu förstaårs-eleverna det klart för sig att de som tillhör Gryffindor 

är modiga, Hufflepuff är lojala, Ravenclaw är intelligenta och Slytherin är sluga. Det är inte 

en långsökt slutsats att dra att Harry efter dessa beskrivningar upplevde sina tidigare intryck 

av husen som bekräftade, inte minst när det kommer till Slytherin, vilket framkommer när han 

reflekterade över sin attityd gentemot dem: ”Perhaps it was Harry’s imagination, after all he’d 

heard about Slytherin, but he thought they looked an unpleasent lot” (s. 89). Reflektionen 

visar att han var medveten om att han troligtvis påverkats av den negativa inställning till 

Slytherin som han har stött på innan ankomsten till Hogwarts, men trots denna insikt ändrar 

han inte sin uppfattning, utan det verkar snarare göda hans redan negativa attityd. Det är kort 

efter detta som Harry själv blev placerad i ett hus, och med Sorteringshatten på sitt huvud 

tänkte han ”Not Slytherin, not Slytherin” (s. 90–91), vilket resulterade i att han till sin glädje 

placerades i Gryffindor.  

Lavoie (2003) menar att Sorteringshatten för samman eleverna genom att ge dem en familj på 

skolan, men samtidigt sliter dem ifrån varandra eftersom de genom sorteringen automatiskt 

blir varandras rivaler (s. 35). Detta beror inte enbart på det faktum att varje hus under skolåret 

samlar på sig poäng och tävlar mot varandra, utan också på, som visas i Beers och Apples 

(2007) undersökningar av sociala identiteter, att när människor blir indelade i grupper, oavsett 

hur slumpmässigt indelningen än sker, så favoriserar de per automatik sina egna 

gruppmedlemmar över andra (s. 34). Som läsare får man inte ta del av några av Harrys 

reflektioner över de andra husen, och eftersom Rowling inte inkluderar några tankar från 

Harrys sida i vilka han ser på Hufflepuff som lite dumma eller lojala, eller Ravenclaw som 

intelligenta, kan detta tolkas som att Gryffindor och Slytherin är de hus som är mest 

väsentliga för historien. Särskilt då de från början porträtteras som de mest rivaliserande 

husen, trots att alla fyra egentligen står emot varandra.  

Enligt Lavoie (2003) kan rivaliseringen mellan de två husen dateras tillbaka redan till när 

Hogwarts grundades av fyra personer, en grundare per hus, varav de mest inflytelserika var 

Godric Gryffindor och Salazar Slytherin. Enligt Lavoie är det Salazar Slytherins 

avståndstagande från resterande grundare som utgör uppbyggnaden av kampen mellan gott 
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och ont genom berättelserna om Harry Potter, eller med andra ord kampen mellan Gryffindor 

och Slytherin. Denna kamp går enligt henne även att urskilja i Hogwarts vapen, som består av 

ett stort ’H’ omringat av de fyra husens symboliska djur. En örn och en grävling symboliserar 

Ravenclaw och Hufflepuff och porträtteras inte på ett stridslystet sätt, medan ett lejon och en 

orm, som symboliserar Gryffindor och Slytherin, står ansikte mot ansikte ”as though prepared 

to wage war with the school as battleground” (s. 36). Kanske är det vetskapen om, eller 

åtminstone uppfattningen av, denna rivalitet som ligger till grund för till exempel hur Harry 

och hans vänner kom att uppfatta karaktären Professor Snape under deras första skolår, 

eftersom han som föreståndare för Slytherin automatisk definieras som en motpol till Harry 

och hans hus Gryffindor. Dock grundas inte rivaliteten mellan Harry och Snape enbart i deras 

respektive hus, utan Snape verkade hysa agg mot Harry på ett personligt plan, vilket enligt 

Eccleshare (2002) styrker den underliggande kampen mellan gott och ont ytterligare (s. 91–

92).  

Dock är Snape som karaktär tvetydig, enligt Lavoie (2003), eftersom han tydligt favoriserar 

eleverna som tillhör Slytherin och hyser agg mot Harry och Gryffindor, men samtidigt räddar 

Harrys liv i slutet av den första boken (s. 41), något som överraskade Harry som under hela 

skolåret misstänkte motsatsen: att Snape var den som ville se honom död. När han och hans 

vänner började märka att något underligt pågick på skolan, så började de genast undersöka 

detta. Genom att lägga ihop olika pusselbitar kom de fram till, den dock felaktiga, slutsatsen 

att Snape försökte stjäla vad som kallas ”De vises sten” från Hogwarts, och att han ville göra 

det för att tjäna den onde Voldemort. Dock, som diskuteras av Schanoes (2003), så grundade 

Harry dessa slutsatser till största delen på antaganden baserade på Snapes fientliga attityd. I 

själva verket var det en annan professor på skolan, Professor Quirrell, som arbetade för 

Voldemort, vilket Harry inte hade förväntat sig (s. 132) delvis på grund av att Quirrell 

arbetade för huset Gryffindor. Det är tydligt att Harry fastnade i sina förutfattade meningar, 

och missbedömt en i själva verket oskyldig person enbart baserat på den uppfattning han fått. 

I efterhand lade han ihop samma pusselbitar, men med facit i hand blev han medveten om att 

Quirrell självklart var den han skulle bedömt annorlunda. 

Harrys misstag att döma efter sina förväntningar var även något som Quirrell hånade, och 

förklarade att han under hela skolåret försökt att döda honom och att Snape i själva verket 

försökte rädda honom, och erkänner att han spelade på de stereotypa antaganden som han 

visste att Harry skulle göra:”Yes, Severus does seem the type, doesn’t he? So useful to have 

him swooping around like an overgrown bat. Next to him,, who would suspect p-p-poor st-
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stuttering P-Professor Quirrell?” (Rowling, 1997, s. 209). Att Quirrell, som nämnt, var en av 

lärarna för huset Gryffindor, är med största sannolikhet inte ett sammanträffande och snarare 

en av anledningarna till varför Harry inte misstänkte honom från början. Karen Manners 

Smith (2003) poängterar att Harry och hans vänner aldrig riktigt slutar misstänka att Snape 

egentligen arbetar för Voldemort, och fortsätter att vara skeptiska fram tills de får reda på den 

verkliga anledningen till varför Snape hyser agg mot Harry (s. 78). Manners Smith hävdar att 

detta är ett mysterium fram till den tredje boken Harry Potter and the prisoner of Azkaban, i 

vilken man får veta att Snapes agg egentligen är riktat mot Harrys döda pappa James efter att 

James, som trots att han var Snapes ärkerival, en gång räddat hans liv (s. 78).  

Dock stämmer inte riktigt Manners Smith reflektion, eftersom man redan i slutet av den första 

boken får ta del av den här informationen. Kort efter Harrys kamp mot Quirrell, förklarade 

han för skolans rektor, Albus Dumbledore, att han trodde att Snape hatade honom, varpå 

Dumbledore förklarade att det egentligen var riktat mot James, eftersom ”they did rather 

detest each other. Not unlike yourself and Mr Malfoy. And then, your father did something 

Snape could never forgive […] He saved his life” (Rowling, 1997, s. 217). Med andra ord var 

Harry medveten om varför han inte var omtyckt av Snape, men fortsatte trots detta att 

misstänka att han egentligen tillhörde ”den onda sidan”, och analyserade hans beteende utefter 

detta. De förutfattade meningar Harry skapade om Snape innan han fick reda på sanningen 

verkar finnas kvar under bokseriens gång, kanske för att de varit så pass djupt rotade från 

början, men kanske också på grund av den rivalitet som fortfarande finns mellan Gryffindor 

och Slytherin.  

Schanoes (2003) menar att det var ett naturligt val för Harry att välja ”den goda sidan” 

eftersom Voldemort, som står för det onda, mördade hans föräldrar, och att Snapes 

svåromtyckta natur i motsats till Harry borde indikera att även han är ond. Men som nämnt 

ovan är hans karaktär inte ond, och är snarare den som skyddar Harry vid upprepade tillfällen. 

Harry, som aningen otacksamt, fortsatte att anta det värsta när det kom till Snapes handlingar, 

trots att han blivit motbevisad om och om igen (s. 132–133). Men denna tvetydiga karaktär 

tolkas inte av sig självt av läsaren, utan skapas genom aktiva val av Rowling själv, bland 

annat genom att tydligt framställa andra representanter för Slytherin som svåra att tycka om. 

Bland annat menar Lavoie (2003) att läsaren får ta del av en tydlig segregering mellan de 

olika husen, särskilt mellan Gryffindor och Slytherin eftersom Slytherin genom Rowlings 

författande snarare framstår som ”fit to be spat upon” (s. 38). 
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Det är dock inte bara karaktären Snape som Rowling väljer att framställa som en otrevlig och 

svåromtyckt person, utan även en av förstaårs-eleverna som placerades i Slytherin vid namn 

Draco Malfoy tillskrivs av Rowling karaktärsdrag som gör att hans karaktär framställer 

Slytherin som ett hus för de onda. Beers och Apple (2007) menar att det ofta är stereotypa 

slutsatser som gör att man felaktigt dömer individer enbart baserat på deras grupptillhörighet 

(s. 35) och då Snape är föreståndare för Slytherin och även då Draco är den karaktär som 

Snape favoriserar mest, är något som bidrar ytterligare till uppfattningen att Snapes karaktär 

är ond. Manners Smith (2003) beskriver att bland annat våld och hämndlystenhet är delar av 

Dracos karaktärsbeskrivning, och hon anser också att han är ”the schoolboy vouce of racism 

and race purity in the Potter books” (s. 76). Ämnet rasism diskuteras även av Hunziker (2013) 

som i sin undersökning av den sociala segregationen i Harry Potter-böckerna skriver att 

Rowling belyser ämnet rasism genom att problematisera blodsstatus och skillnader mellan 

olika sorter av trollkarlar och häxor, och baserar denna problematik på verkliga konflikter. 

Dock inkludera inte Rowling ämnet hudfärg då detta inte framställs som problematiskt i 

böckerna (s. 54, 57). Lavoie (2003) menar att läsaren på grund av Rowlings tydliga 

karaktärsbeskrivningar inte får något val i frågan vilket hus som har deras lojalitet, bland 

annat på grund av att läsaren antagligen vill undvika att sympatisera med karaktärer som 

uttrycker rasistiska tendenser (s. 38).  

Däremot poängterar Lavoie att det trots rivaliteten mellan husen även finns vänskap, då 

exempelvis en av Ron Weasleys bröder hade en flickvän som tillhörde ett annat hus, 

Ravenclaw, och hon skriver att även om möjligheten att Harrys framtida flickvän kommer att 

tillhöra ett annat hus (s. 38). Dock drogs denna slutsats innan bokserien avslutats, och i den 

sjunde boken i originalserien, men främst i det senaste verket, framkommer att Harry i själva 

verket gift sig med Ginny Weasley, en annan karaktär från huset Gryffindor. Många av de 

andra huvudkaraktärerna håller även de sig till giftermål inom sina respektive hus, bland 

annat Ron Weasley och Hermione Granger som båda tillhör Gryffindor gifter sig med 

varandra, likaså Draco Malfoy och hans fru Astoria från huset Slytherin (Rowling, Tiffany & 

Thorne, 2016). Detta visar på att den gränsöverskridande vänskap, eller framtida äktenskap, 

som varit önskvärda för att motverka den segregerade och splittrande husindelningen, inte 

kom att ske i många fall.  

Beers och Apple (2007) menar att vi ofta tillskriver alla människor i en grupp samma 

karaktärsdrag, och tänker att dom alla är likadana, vilket i sin tur kan resultera i att vi tycker 

att individerna i gruppen är mer lika varandra än vad de egentligen är (s. 38). Det skulle kunna 
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varit detta som inträffade när Harry vid första anblick av Slytherin-eleverna i samlad skara 

ansåg att de alla såg ut att vara otrevliga, eftersom han tidigare fått uppfattningen att Slytherin 

inte är en grupp man vill socialisera med, och att de snarare borde beaktas som representanter 

för den onda sidan. Draco Malfoy, som kom att tillhöra huset Slytherin, var även den första 

Slytherin-eleven som Harry träffade, och det negativa intryck han fick av honom projicerades 

säkerligen på resterande elever. Man kan i detta fall säga att Harry stämplar hela huset 

Slytherin som en otrevlig samling individer, och hans uppfattning tillskriver dem även en viss 

identitet.  

Enligt Stig-Arne Berglunds (1998) undersökning är det mellan människor, och i interaktioner 

mellan människor, som en persons självbild och identitet formges och deras val av livsstil får 

sitt uttryck (s. 29). Även fast eleverna på Hogwarts inte valt en livsstil på det sättet, så blev de 

tilldelade en viss livssituation som kom att vara avgörande för deras liv framöver. Berglund 

anser att det är genom att spegla sig i andras ögon och att tolka sig själv ur omvärldens 

perspektiv som man på riktigt kan uppleva sitt själv (s. 47). Detta själv, eller ens jag, påverkas 

sedan både av hur andra människor bemöter en, då det är genom omgivningens respons och 

attityd som man bygger upp sin självkänsla och bedömer ens egenvärde (s. 57). Om man då 

ser till den snabba och generaliserande stämpel som Harry sätter på samtliga elever i huset 

Slytherin, kan hans uppfattning påverka eleverna negativt, eftersom den stämpel som sätts på 

en person eller en grupp enligt Berglund letar sig in till deras självbild och på så vis blir en del 

av deras verklighet (s. 234).  

En konsekvens av Harrys negativa inställning till eleverna i Slytherin, kan då bli att de heller 

inte får en chans att förändra den uppfattning han redan har, som till exempel situationen med 

karaktären Snape. Trots att Snape upprepade gånger räddar Harrys liv, och bevisat att han inte 

tillhörde den onda sidan, fortsatte Harry att anklaga honom för det eller gjorde upprepade 

försök till att motbevisa hans ord. På så vis tillät inte Harrys förutfattade meningar att Snape 

som person kunde förändras i hans ögon, utan snarare behöll den stämpel Harry tillskrivit 

honom långt tillbaka. En stämpel som i sin tur blev både Harrys och Snapes verklighet, och 

färgade deras fortsatta relation under en lång tid.  

3.2 Identitetsutveckling Harry Potter the philosopher’s stone 

Peter Applebaum (2008) anser att ordet identitet i sig själv är synonymt med att bli till, och att 

en identitet kan skapas genom små förändringar som kan ha stort inflytande. Han anser att vi 

som människor på så vis alltid utvecklas och lever i ett överlappande av identiteter, och 
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snarare befinner sig i gränslandet mellan konstant föränderliga identiteter, på grund av våra 

handlingar i olika situationer. I och med detta består människan heller inte av en fast och 

oföränderlig identitet (s. 44, 172, 173, 209, 211). Harry Potters identitetsskapande började på 

riktigt vid hans skolstart på Hogwarts då han får möjligheten att utforska både sig själv och en 

ny värld. Skolstarten ser Applebaum som en form av övergångsrit i vilken en person antingen 

kan börja bygga upp en identitet eller återskapa en redan existerande sådan. Han menar även 

att det räcker med så lite som nya kläder eller andra symboliska ting för att uppvisa identitet 

(s. 207), vilket enligt Foucault (2003) inte skulle klassas som en omsorg av ens inre jag utan 

snarare en omsorg om sitt yttre, en identitet kan med andra ord inte vårdas genom fysiska ting 

så som kläder (s. 151). Dock innebär denna skolstart att Harry förväntades införskaffa 

lämpliga kläder och artiklar som behövs, med tanke på skolans regler och kravet på 

skoluniform. I och med att Harry aldrig tidigare haft denna typ av skoluniform kan detta ses 

som att han anammar en ny typ av identitet enbart genom att bära dessa kläder. Han anpassar 

sig på så vis efter situationen på Hogwarts, blir en av eleverna på Hogwarts och en trollkarl, 

vilket i sin tur är en form av båda de typer av conformism som diskuterats av Deutsch and 

Gerrard (1955).  

Harrys typ av anpassning är både normative och informational eftersom han både verkar vilja 

rätta sig efter den auktoritära positionen för att få en önskvärd plats i den större gruppen, och 

då han gör det för att kunna ta på sig en accepterad social roll på skolan. Med tanke på att han 

gör detta frivilligt tillhör han den grupp av frivilliga konformister som McLeod (2016) 

diskuterar. Även fast Harry egentligen inte hade något val när det kom till exempelvis 

skoluniformen, valde han själv att bära den och han uppvisade inget motstånd. Med andra ord 

var det inte någon form av socialt grupptryck som här påverkade huruvida Harry valde att 

anpassa sig efter skolans regler, och han accepterade även skolans auktoritära roll i och med 

detta. Det skulle kunna likställas med att Harry accepterar skolans maktutövande genom det 

attraktionskraft skolans gemenskap har, vilket i sin tur innebär att Harry här anpassar sig 

genom vad Kelman (1958) benämnde som identification (s. 53–54), vilket i sin tur hade 

inneburit att Harrys upplevde tillfredsställelse genom själva anpassningen. Däremot innebär 

denna skoluniform en form av kontroll från skolans sida, och hade kontroll varit anledningen 

till varför Harry utan motstånd går med på att anpassa sig hade konformismen snarare ägt rum 

genom compliance (s. 53–54), och tillfredsställelsen hade istället upplevts genom de sociala 

effekter anpassningen ber med sig. I detta fall hade detta varit tillhörigheten på skolan och i 

sitt hus umgänge.   



25 
 

Johan Fornäs (1994) undersökte hur ungdomars identitetsutveckling inleds och vad som kan 

vara avgörande för deras utveckling. Han menar att det inte är alla ungdomar som i slutändan 

blir ”nytänkande avantgardister” (s. 14), utan att många av dem väljer att hålla sig kvar vid 

vanor och rutiner för att det är i dem de finner trygghet. Då Hogwarts är ett helt outforskat 

område för, den vid tidpunkten för sin skolstart elvaårige, karaktären Harry var det troligtvis 

också en trygghet att helt enkelt rätta sig efter de rutiner, eller regler, som finns på skolan 

snarare än att ifrågasätta dem. Ser man till tryggheten som en avgörande faktor för Harrys 

anpassning till skolans regler, hade det varit tal om anpassning genom internalization 

(Kelman, 1958, s. 53-54), med andra ord när tillfredsställelsen upplevs genom det som tillskrivs 

individens nya beteende, i detta fall den önskvärda karaktärstillhörigheten i huset Gryffindor.  

Applebaum (2008) menar att ingen människa börjar sitt liv som ett tomt blad, utan från 

födseln tillskrivs någon mening eller förväntan (s. 209) och Harry blir redan tidigt medveten 

om att stordåd förväntas av honom, bland annat i och med morden på hans föräldrar men 

främst genom konversationer mellan skogvaktaren Hagrid och trollstavstillverkaren 

Ollivander. När Hagrid kom för att hämta upp Harry och berättade att han var en trollkarl, sa 

han även att Harry förmodligen kommer bli ”a thumpin’ good’un, I’d say, once yeh’ve been 

trained up a bit. With a mum an’ dad like yours, what else would yeh be?” (Rowling, 1997, s. 

42), och det blir genom den meningen tydligt att Hagrids förväntningar på Harrys karaktär var 

att han innerst inne var en mäktig trollkarl. Med tanke på att Hagrid även tog upp Harrys 

föräldrar finns en underton att det inte bara förväntas att han skulle bli en mäktig trollkarl, 

utan en trollkarl som kämpade för det goda. Dessa förväntningar förstärks ytterligare i Harrys 

möte med Ollivander när den trollstav som valde Harry som sin ägare, visade sig vara 

besläktad med den onde Voldemorts trollstav. Ollivander sa då att de var tvungna att förvänta 

sig stordåd av Harry, bland annat med tanke på att Voldemort var en mäktig trollkarl trots att 

han i slutändan visade sig vara ond (s. 65). Dock härstammade inte Voldemort från en ond 

plats utan ändrade karaktär från att ha varit en helt vanlig elev på skolan Hogwarts vid namn 

Tom Riddle (Rowling, Tiffany & Thorne, 2016, s. 147), som även blev placerades i huset 

Slytherin. I och med sin övergång till de onda kom hans karaktär att färga Slytherin som just 

huset för de onda. 

Tom Riddles transformation till den onde Voldemort uppvisar den sorts föränderliga identitet 

som Foucaults teorier visar på, och är även den grundläggande anläggande till varför 

Slytherin inte ses som ett lika önskvärt hus att tillhöra som de övriga. Vid Harrys 

sorteringsceremoni ansåg Sorteringshatten att han har karaktärsdrag inom sig som visar på 
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tillhörighet både i huset Slytherin och Gryffindor, och att han skulle kunna genomföra stordåd 

genom att placeras i Slytherin. Men genom Harrys önskan att inte bli placerad i det huset 

valde Sorteringshatten att till sist ge honom en plats i huset för de modiga, Gryffindor 

(Rowling, 1997, s. 91).  Med andra ord förväntades Harry bli en mäktig trollkarl oavsett vilket 

hus han hade tillhört, skillnaden blev snarare en fråga om han hade kämpat för den goda eller 

den onda sidan, och man kan då reflektera kring huruvida hans hustillhörighet är vad som 

avgör hans ställning i kampen mellan gott och ont snarare än ett innersta väsen.  

Kelman (1958) diskuterar hur individer kan anpassa sig efter en grupp eller auktoritet för att 

nå ett önskvärt resultat, som exempelvis social status eller en eftersträvansvärd relation till 

andra personer (s. 53). Att känna tillhörighet i en grupp eller bland vänner var viktigt för 

Harry, särskilt eftersom han härstammar från ett hem där han under hela sitt liv känt att han 

inte passat in. Beers and Apples (2007) studie visar att grupptillhörigheten haft en stor 

inverkan på hur Harry definierat sig själv och att han delvis baserat sin identitet på den större 

gruppen. Dom menar att acceptansen från gruppen är viktig för Harrys självförtroende och 

självkänsla, precis som den är viktig för människor i verkligheten (s. 34). Känslan av att 

tillhöra en grupp och bli accepterad är viktigt för en person identitetskänsla, då det bidrar med 

uppfattningen av att vara någon, och sociala grupperingar är även av stor vikt när det kommer 

till själva processen att bli någon (Berglund, 1998, s. 47, 57). Det är alltså ett möjligt 

resonemang att karaktären Harry i och med sin grupptillhörighet förtryckt de delar av honom 

som Sorteringshatten ansåg passade in i huset Slytherin, för att bli accepterad som en i 

Gryffindor. Med tanke på de förväntningar som sedan tidigt finns på Harry som hjälte och 

försvarare av den goda sidan, hade det kanske inte passat sig att han skulle tillhört Slytherin, i 

alla fall inte om man ska utgå från att Slytherin är onda och på så vis hade färgat av sig och 

påverkat på Harrys identitetsskapande. Sara Mills (2003) skriver i sin undersökning av 

Foucault att det är vanligt att individer som blir tilldelade negativa stereotyper anammar dessa 

och gör dem till en del av sin identitet (s. 92), det hade med andra ord varit möjligt att Harry 

hade blivit en kämpe för den onda sidan enbart genom att bli placerad i Slytherin snarare än 

Gryffindor, och genom det tagit på sig den stereotypa stämpeln av ond.  

Roddy (2008) diskuterar hur Foucaults teorier visar på att människor konstant förändras, även 

genom något så litet som ny vetskap om någonting. I och med den nya vetskapen är man inte 

längre samma person som man var innan, eftersom vetskapen påverkat en på något sätt 

(förord). Eftersom människan då konstant genomgår förändring och identiteten påverkas av 

både externa och interna faktorer, utgörs heller inte människan av enbart en identitet utan 
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snarare flera olika som i symbios med varandra utgör en persons karaktär. Trots detta tenderar 

människor att fokusera på enbart specifika karaktärsdrag och se personer som antingen snälla 

eller elaka och inte båda och, samt se det som att dessa karaktärsdrag inte går att förändra (s. 

180). Foucault vill dock, enligt Mills (2003), poängtera att detta inte är fallet och att teorierna 

påvisar identitet som snarare något performativt än existentialistiskt (s. 95). Foucaults teorier 

är därför en kontrast till hur Hogwarts sorteringssystem fungerar eftersom Sorteringshatten å 

ena sidan enligt Mendlesohn (2003) sägs läsa av vilken typ av karaktär de nya eleverna är och 

vad de ska bli (s. 171) genom deras innersta väsen, och Foucault (2003) å andra sidan vill 

påvisa att människans identitet är mycket mer komplex än bara en essens som avgör vem man 

är, och att det kontinuerligt konstrueras nya sorters själv fram till sin död (s. 156, 167).  

Foucault menar att människans identitet kan påverkas av små faktorer men enligt Ernst, 

Lorentzon och Westers (2013) forskning om barns identitetsskapande är det även möten med 

nya miljöer som påverkar människan, och inte minst barn och unga som konstant möts av nya 

intryck. Ett barns identitet ses som en form av becoming, alltså att denna identitet fortfarande 

håller på att skapas, medan en vuxen persons identitet snarare är ett being, och inte fullt lika 

mottaglig för intryck (s. 6). Skolan är en av de miljöer som har störst inverkan på ett barns 

identitetsskapande och de anser därför att det är orimligt att förvänta sig att ett barn inte 

kommer att influeras eller präglas av hur skolans organisering ser ut samt skolans sociala 

kultur. Skolan färgar till stor del barnets upplevelser, deras förståelse och uppfattning av både 

omvärlden samt deras förväntade plats i världen (s. 46, 48). Karaktärerna i berättelserna om 

Harry Potter börjar sin skolgång på Hogwarts när de är elva år gamla och spenderar sedan sju 

år på skolan. Ser man till Ernst, Lorentzon och Westers undersökning skulle det innebära att 

karaktärernas identitet fortfarande är i ett stadie av becoming vid tidpunkten för deras 

skolstart, och sedan kommer att influeras och präglas under de sju åren. Alltså utvecklar de 

nya identiteter under årens gång vilket enligt Foucault innebär att de även skapat nya själv 

eller jag. Karaktärerna lämnar därmed inte Hogwarts med samma identitet som när de 

anlände, och den identitetsmässiga resa de gör under åren är högst osannolikt något som 

Sorteringshatten kan ta hänsyn till när denne läser av deras innersta väsen för att sedan sortera 

dem i olika karaktärsbaserade kategorier.  

Karaktärerna utvecklas kontinuerligt och om de likt Harry placeras i en grupp där han önskar 

passa in, är chansen, eller risken, stor att det resulterar i någon av de olika konformism-

processer som Kelman (1958) diskuterar, då Harry på ett eller annat sätt med ett specifikt 

syfte valde att anpassa sig efter gruppen för att känna tillhörighet. På så vis påverkades hans 
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identitetsskapande till stor del av gruppen han omgivit sig med, och kanske innebar det att han 

inte fick utrymme att utvecklas fullt lika mycket på egen hand. Det hus som eleverna på 

Hogwarts placeras i påverkar dem under sina sju år på skolan, och även efter att de avslutat 

sina studier. Den identitet som de utvecklar baserat på sin grupptillhörighet kommer då 

troligtvis att följa med dem under resten av deras liv, och om de som barn inte får utrymme att 

utveckla sina identiteter på egen hand kan detta sannolikt bli problematiskt för dem i 

situationer där gruppen inte är närvarande. Det är även möjligt att utifrån teorierna om 

identitetsskapande, både barns och vuxnas, resonera kring huruvida sorteringssystemet på 

Hogwarts i själva verket hämmar sina elevers möjlighet till en fullgod identitetsutveckling. 

Detta eftersom risken är stor att de snarare väljer att anpassa sig efter sina respektive hus 

förväntade karaktärsdrag än utveckla sina egna självständiga identiteter.  

3.3 Karaktärsjämförelse av Harry och Albus  

Förväntningarna på Harry Potter som en blivande mäktig trollkarl som kämpar för den goda 

sidan, tillskrevs honom redan som barn och förstärktes ytterligare i och med hans placering i 

huset för de modiga: Gryffindor. Eccleshare (2002) skriver att Harry under sin tid på 

Hogwarts mer eller mindre bara socialiserade med Gryffindor-elever och att det är just dem 

som är utvalda för att bekämpa det onda (s. 54). Den profetia Harry i böckerna har att leva 

upp till är med andra ord att bekämpa det onda, bland annat Voldemort, inte bara som en 

hämnd för att Voldemort mördade hans familj utan även eftersom karaktären Harry framställs 

som en hjältegestalt i kampen mellan gott och ont (Pharr, 2002, s. 62–63). Diskursen kring 

gott och ont i berättelserna om Harry Potter är många, men en slutsats som vanligtvis dras är 

att det tydligt framställs vara Gryffindor och Slytherin som är representanter för det goda 

respektive onda. Harrys rädsla inför en möjlig placering i huset Slytherin med tanke på husets 

historia och att det även var det hus som Voldemort en gång tillhörde, och Eccleshare (2002) 

diskuterar att denna rädsla lever kvar inom honom, då Harry känner en osäkerhet när det 

kommer till hans tillhörighet i Gryffindor med tanke på de personlighetsdrag han har som 

samspelar med huset Slytherins (s. 17). Sorteringshattens påstående att Harry skulle ha kunnat 

uppnå storhet i Slytherin är något som kom att hemsöka Harrys tankar under stora delar av 

hans liv (s. 48).  

Trots att den magiska världen var ny för Harry så hann han snabbt bilda en uppfattning av vad 

som förväntades av honom och vilket hus han helst ville bli placerad i, till stor del på grund av 

de tidigare nämnda konversationerna med bland andra Hagrid och Ron, men också genom sitt 

möte med Draco Malfoy. Eftersom han heller inte visste vad som förväntades av honom för 
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att bli placerad i ett hus när han väl anlände till skolan, tog han vad som skulle vara ett skämt 

på allvar, och stressen inför att göra någonting fel växte, då han trodde att han skulle behöva 

göra någon form av test inför hela skolan på sin första dag (Rowling, 1997, s. 86). När han 

sedan hörde beskrivningarna av de olika husen kände han inte att han passade in någonstans, 

eftersom Sorteringshatten verkade kräva att eleverna hade en klar bild av vem man var som 

person samt besitta några av husens önskvärda karaktärsdrag. Harry tänkte snarare att han 

hade passat bäst in i ett hus för de som kände sig illa till mods (s. 89), och hans osäkerhet på 

sig själv uttrycktes redan tidigare att han trodde att han skulle tillhöra huset Hufflepuff 

eftersom de sågs som aningen ”dumma” eller mindre intelligenta än dom andra (s. 61).  

Harrys tvivel kring huruvida han hörde hemma i något av de beskrivna husen, eller på skolan 

överhuvudtaget, framkom ännu tydligare när han oroade sig över att Hagrid skulle ha 

missuppfattat, att han egentligen inte var en trollkarl, och att McGonagall skulle slita av 

honom Sorteringshatten för att sätta honom på första bästa tåg tillbaka hem till sin familj (s. 

90). Även under sin första natt på Hogwarts drömde Harry hur Quirrell försökte få honom att 

flytta över från Gryffindor till Slytherin (s. 97) eftersom detta var det hus han egentligen 

borde tillhört, något som styrker att han trots sin placering i Gryffindor redan tidigt tvivlade 

på om det var det rätta huset för honom. Hade Harry inte tydligt önskat att hellre bli placerad i 

Gryffindor när Sorteringshatten övervägde Slytherin, hade han troligtvis inte tilldelats den 

platsen, och det är sannolikt därför Harry upplevde att han inte riktigt ”förtjänade” en plats i 

Gryffindor. 

Applebaum (2003) menar att Rowling framställer Harry som en god karaktär, men att det med 

tanke på Sorteringshattens tvivel över vilket hus han borde ha tillhört, innebär att det även 

finns karaktärsdrag hos honom som motsäger de som ansågs önskvärda för en Gryffindor-

elev. Harry kom att kämpa för den goda sidan genom historien, men hans Slytherin-tendenser 

anser Applebaum göra Harry till en karaktär som inte är helt genomgod (s. 48). Som Pharr 

(2003) skriver är valet av den goda sidan ett vanligt förekommande inslag i berättelser om 

hjältar och även under uppbyggnaden av en hjältegestalt, och så även i Harrys fall. Det är just 

hans val att inte dras mot det onda som bygger upp honom som en hjälte (s. 62–63), men 

också vad som gjorde honom till en passande elev i huset Gryffindor, eftersom det är just 

elever med ”daring, nerve and chivalry” (Rowling, 1997, s. 88) som bör placeras där enligt 

Sorteringshatten. Beskrivningen av Gryffindors önskvärda karaktärsdrag är även snarlika de 

som vanligen tillämpas på en hjältegestalt, vilket innebär att dessa elever mer eller mindre 

förväntas vara just hjältemodiga. Harry bevisar redan under den första berättelsen att han 
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besitter mod och att han kommer att utföra hjältedåd, bland annat genom att han tar upp 

kampen mot det onda tidigt när han återigen besegrar Voldemort i striden mot Quirrell. På så 

vis lever Harry ändå upp till huset Gryffindors förväntade hjältemodiga karaktär.  

Albus Severus Potter, är som namnet avslöjar, Harry Potters son som han har tillsammans 

med sin fru Ginny Weasley. Båda av Albus föräldrar, hans äldre bror James samt yngre syster 

Lily, tillhörde under sin skoltid huset Gryffindor, och vid sin skolstart uttryckte han en oro 

över att inte bli placerad där även han. Albus var, till skillnad från Harry, från början 

införstådd i de generaliseringar som dras av de olika husen, främst Slytherin, i och med att 

han beskrev det som ”the house of the snake, of Dark Magic” och inte ”a house for brave 

wizards” (Rowling, Tiffany & Thorne, 2016, s. 9). Även Harry hade dessa förutfattade 

meningar om främst huset Slytherin innan sin skolstart, dock har Albus vuxit upp i den 

magiska världen till skillnad från sin pappa vilket förmodligen innebar att han hade byggt upp 

dessa förväntningar under en längre tid. Harry förklarade för honom att han döptes efter två 

av de mäktigaste trollkarlarna Harry någonsin känt till, varav en av dem hörde samman med 

huset Slytherin, Albus Dumbledore och Severus Snape (s. 9). Han försökte alltså genom detta 

försäkra Albus om att det inte var någonting negativt att tillhöra Slytherin, trots att han själv 

vid sin egen skolstart kände samma sorts oro och under många år därefter inte såg Slytherin 

som ett respektabelt hus. Harry påpekade även att han efter en lång tid av en skeptisk attityd 

gentemot Snape, till slut insett att han egentligen varit en av de modigaste männen han känt. 

Detta kan då tolkas som att han ställde sig kritisk till beskrivningarna av de olika husens 

karaktärsdrag i vilka enbart Gryffindor framstår som modiga.  

Harrys oro över sin placering ledde till att han övertalade Sorteringshatten, något han även 

förmedlar till Albus att han kunde göra om han tillräckligt starkt kände att Slytherin inte var 

huset för honom: ”If it matters to you, the Sorting Hat will take your feelings into account.” 

(s. 10), vilket kan ses som motsägelsefullt till hans tidigare försök att få Albus att bli mindre 

osäker inför sorteringsceremonin, eftersom det mer eller mindre är ett tips på hur han kunde 

bli placerad i Gryffindor oavsett om Sorteringshatten ansåg att det passade honom eller inte, 

och även sa ”It did for me” (s. 10). Väl på tåget mötte Albus en annan pojke vid namn 

Scorpius, som visade sig vara sonen till Harrys ärkerival Draco Malfoy, som förklarade att 

han vet vem Albus är och att han borde presentera sig med tanke på att deras föräldrar inte 

kom överens (s. 15). Detta visar på att den konflikt som uppstod mellan Harry och Draco, 

eller kampen mellan det goda och det onda, fortfarande pågick trots att det hade gått många år 

sedan deras tid tillsammans på Hogwarts. Att deras söner möttes på tåget skulle också kunnat 
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tolkats som ett nytt möte mellan gott och ont, om det inte vore för att de båda placerades i 

samma hus: Slytherin.  

Albus blev genom denna placering den första i familjen Potter som tillhörde huset Slytherin, 

vilket förvånade de övriga karaktärerna i boken. Andra elever skämtade om att Albus hår inte 

var lika likt Harrys som de först trodde och han uttryckte att han upplevde det som att hans 

pappa var besviken på grund av hans placering (s. 21). Hans oro över att inte vara rätt 

bekräftades upprepade gånger, bland annat genom att Harry uttryckte att han önskade att han 

hade varit mer som sina andra syskon – som båda placerades i Gryffindor – (s. 51) och även 

genom att hans bästa vän Scorpius sa att ”Potters don’t belong in Slytherin” (s. 29). Dock med 

tanke på det tvivel som uppstod kring Harrys egen placering, kan man reflektera kring 

huruvida det inte kan finnas tvivel även när det kom till Albus tillhörighet och om han snarare 

besitter karaktärsdrag som är önskvärda för huset Gryffindor.  

I sitt möte med Amos, pappan till den avlidne eleven Cedric Diggory, uttryckte Albus att han 

visste hur det var att vara utanför och känna sig som en sorts reserv (s. 70), vilket påvisar en 

del av den uppbyggnad av hjältegestalten som Mary Pharr (2003) diskuterade i sin analys av 

karaktären Harry, då en hjälte ofta byggs upp genom att sympatisera med de felbehandlade 

och missanpassade (s. 57–58). Detta är något som Albus gjorde genom att sympatisera och 

relatera till en karaktär som ser sig själv som felbehandlad. Det är även under denna 

konversation som han, tillsammans med Scorpius, bestämde sig för att försöka ställa saker 

och ting tillrätta genom att resa tillbaka i tiden och rädda Amos son Cedric, vilket med andra 

ord var att begå en hjältedådig handling. Då Cedric även han blev mördad av Voldemort hade 

denna handling bestått av en kamp mellan Albus och Voldemort, som likt den mellan Harry 

och Voldemort hade blivit en kamp mellan det goda och det onda, ytterligare ett av de 

grundläggande fundamenten i Pharrs beskrivning av en hjältegestalts uppbyggnad (s. 62–63). 

Deras försök misslyckas dock och Cedric räddas inte, och då Sorteringshattens beskrivning av 

huset Slytherin innefattar att eleverna i detta hus antas använda alla medel för att nå sina mål 

(Rowling, 1997, s. 88), motsäger Albus denna beskrivning då han uppenbarligen inte 

använder alla medel i och med att hans försök. Hade han varit en otvivelaktig Slytherin-elev, 

med de karaktärsdrag Sorteringshatten beskriver, hade han troligen fortsatt försöka tills han 

fick sin vilja igenom eller använt andra taktiker för att lyckas med sitt mål. Albus kan då ses 

som att han åtminstone delvis motsäger sig de förväntningar som finns på honom som person 

utefter vilket hus han tillhör, i och med sitt hjältemod och sin ovilja att använda alla knep för 
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att nå sitt mål. Detta till skillnad från sin hjälte till pappa som snarare uppfyllde de förväntade 

karaktärsdragen som fanns på honom som en Gryffindor-elev.  

4. Diskussion 

Genom att undersöka karaktärsdrag av både skolans fyra hus samt utvalda karaktärer ur 

böckerna, var syftet med denna uppsats att analysera hur Hogwarts segregerade skolsystem 

kunde resultera i en möjlig identitetsproblematik hos skolans elever. Denna analys är relevant 

inom fältet då forskningen kring Harry Potter både har stagnerat de senare åren samt då den 

redan existerande forskningen inte inkluderar bokseriens avslut eller det senaste verket som 

publicerades under sommaren 2016. De karaktärer jag huvudsakligen fokuserat på har varit 

Harry Potter och hans son Albus Severus Potter, men karaktärerna Draco Malfoy och Severus 

Snape har även de spelat en väsentlig roll för uppsatsen då dessa har stått i kontrast till Harry 

Potter i kampen mellan gott och ont samt uppvisat de generaliserande tankar som Harry hade 

angående huset Slytherin.  

Med en grund i teorier av bland andra Michel Foucault om människors identitetsskapande och 

hur identitet ständigt förändras under en livstid, samt konformism-teorier av huvudsakligen 

Herbert C. Kelman har jag undersökt hur eleverna på Hogwarts påverkades av de 

förväntningar som finns på deras respektive hus. Under analysen har det då framkommit att 

Harry Potter redan innan sin start på Hogwarts hade förutfattade meningar om främst huset 

Slytherin, meningar som senare kom att motbevisas någorlunda genom utvecklingen av 

karaktären Severus Snape. Eftersom han i bokseriens sjunde, och sista, bok valde att döpa en 

av sina söner efter honom, kan detta ses som att Harrys förutfattade meningar åtminstone 

delvis förändrades under historiens lopp.  

Detta tas inte upp av den tidigare forskningen, då den främst genomförts då den fjärde, eller 

senast den femte, boken var aktuell. Bland annat genom denna karaktärsutveckling uppvisas 

hur de karaktärsdrag som förväntas av de elever, och även föreståndare, som tillhör respektive 

hus kan påverka hur andra uppfattar dem och vilken bild de skapar om både andra och sig 

själv. Då forskning har visat att individers självbild och tankar om sig själv påverkas mycket 

av andra människors uppfattning skulle dessa förväntningar kunna påverka karaktärernas 

identitetsutveckling, i och med att deras utveckling påverkas av deras omgivning. I det fall 

som tas upp i analysen skulle med andra ord Harrys negativa och generaliserande bild av 

Slytherin-eleverna kunna påverka deras individuella identitetsutveckling genom att projicera 

denna negativa bild på dem, och tillåter dem heller inte att förändras i hans ögon under en 
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lång tid, vilket i sin tur visar hur elevernas förväntade karaktärsdrag både kan påverka deras 

identitetsutveckling, uppfattningen de har om sig själva samt deras omgivning.  

Det system Hogwarts använder sig av vid elevernas skolstart är en Sorteringshatt som under 

en ceremoni läser av varje elevs innersta väsen, för att på så vis kategorisera eleverna efter 

deras karaktärsdrag. En sortering som under analysen visat sig vara problematisk för 

elevernas gynnsamma identitetsutveckling, bland annat baserat på Foucaults teorier kring 

människan som en källa för flertalet identiteter, både på samma gång men även avlösande 

varandra under en livstid. Sorteringshatten på Hogwarts söker efter elevernas innersta väsen, 

ett väsen som enligt Foucault inte existerar och därför ifrågasätter valideten bakom Hogwarts 

sorteringssystem av sina elever. Sorteringen innebär även att eleverna omringas av andra 

individer som förväntas besitta samma grundläggande karaktär, en teori som problematiseras 

genom att Kelman påvisar hur människor tenderar att anpassa sig efter sin omgivning för ett 

specifikt syfte. I analysen visas hur en anpassning från Harrys sida är möjlig, för att inte 

placeras i huset Slytherin.  

Forskning visar även att barn som börjar skolan kommer att präglas av skolans regelsystem 

och sociala kultur, och genom skolan utvecklar de nya uppfattningar om både sig själv och 

andra människor. Då Hogwarts är en skola gäller även denna forskning eleverna på denna 

skola, trots att den är fiktiv, vilket innebär att eleverna på Hogwarts kontinuerligt utvecklas 

under deras sjuåriga skolgång. Det är därför orimligt att förvänta sig att eleverna skulle vara 

samma personer vid sin sista skoldag som sin första, vilket innebär att deras karaktär och 

identitet har utvecklats. En sortering som då utgår från den enbart påbörjade identitet ett barn 

besitter vid skolstarten när de är elva år, skulle kunna hämma deras identitetsutveckling, 

främst då analysen visat hur Harrys karaktärsutveckling kan ha anpassats efter sin miljö 

snarare än att utvecklas som en självständig individ.  

Primärt har uppsatsen inriktat sig på karaktären Harry Potter och sekundärt hans son Albus 

Severus Potter, och jämfört båda karaktärernas skolstart samt hur de har känt inför att möta 

Hogwarts sorteringssystem. Ingen av dessa karaktärer anlände till Hogwarts utan några 

förutfattade meningar kring respektive hus, inte minst Albus med tanke på att han till skillnad 

från Harry har vuxit upp i den magiska världen och hört historier om skolan sedan tidigare. 

Främst är det Slytherin som de båda karaktärerna har förutfattade meningar om, och de båda 

besitter enligt Sorteringshatten karaktärsdrag som gör dem lämpliga för en placering i just 

Slytherin. Skillnaden blev att Harry övertalade Sorteringshatten att placera honom i 

Gryffindor i stället, medan Albus accepterar sin placering i huset Slytherin. Harry fortsatte 
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efter ceremonin att tvivla över huruvida han egentligen hörde hemma i Slytherin medan Albus 

förväntar sig att hans omgivning ska vara besviken över att han inte fick en plats i Gryffindor 

som resterande delar av hans familj. Båda dessa karaktärer uppvisade en oro och stress inför 

att inte leva upp till vad som förväntas av dem eller att bli placerade i ”rätt” hus, både innan 

och efter sorteringsceremonin.  

Analysen har visat att det är främst Harry av dessa två karaktärer som till störst del lever upp 

till de önskade karaktärsdrag som är önskvärda för hans hus Gryffindor, genom att utvecklas 

till den hjälte som han redan från sin barndom förväntades bli, och kämpar för den goda sidan 

i den typiska kampen för en hjälte mellan gott och ont. Däremot visade även Albus upp en 

utveckling som en hjältegestalt och utförde, trots att de inte var fullt lika lyckade som Harrys, 

handlingar som är synonyma med hjältedåd. I och med att denna typ av karaktärsdrag inte 

förväntas uppvisas hos en Slytherin-elev, kan Albus därför anses motsäga sig de förväntningar 

som finns på honom som person på grund av sin tillhörighet i huset Slytherin.   

Berättelserna om Harry Potter fick under sommaren ett uppsving i och med publicerandet av 

manuskriptet till den åttonde berättelsen, med Albus Severus Potter som huvudkaraktär. Som 

läsare får man lära känna nya karaktärer, men man får även en inblick i hur de gamla 

karaktärernas liv har blivit efter deras tid på Hogwarts. Forskningen har i och med detta fått 

helt nya perspektiv att ta hänsyn till, främst inom områden karaktärsutveckling och identitet, 

då mycket har hänt på denna front sedan bokseriens början 1997. Rowlings omtyckta 

karaktärer i berättelserna utvecklas kontinuerligt under samtliga böcker, vilket i sig kan vara 

en av anledningarna till böckernas popularitet. Huruvida berättelsen på riktigt är avslutad 

denna gång, återstår dock att se.  

4.1 Metoddiskussion  

Då jag inte har undersökt böckerna om Harry Potter i sin helhet, utan enbart valt ut två av de 

åtta verken, så är det möjligt att det finns ytterligare faktorer som går att undersöka utifrån 

samma frågeställningar, dock ansåg jag att det var dessa två verk som var mest relevanta för 

uppsatsens syfte, vilket snarare hade kunnat innebära att det blivit överflödigt att undersöka 

samtliga verk. Det hade varit intressant att jämföra karaktärer som inte ligger fullt lika nära 

varandra relationsmässigt, som Harry Potter och hans son Albus, men jag anser att valet att 

fokusera på dessa två varit relevant i och med att deras oroskänslor inför skolstarten inte 

resulterar i samma sak, då Albus oro snarare bekräftas än avfärdas till skillnad från Harrys. 

Även hur de lever upp till de förväntningar som finns på respektive hus skiljer sig, vilket gör 
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dem till intressanta karaktärer att jämföra. I och med detta anser jag även att valet att använda 

enbart det första och det, i skrivande stund, sista verket både varit relevant för uppsatsen och 

att det samtidigt kan bringa nytt ljus på den redan existerande forskningen som fram tills nu 

inte behandlat slutskedet av berättelserna.  

Jag valde att fokusera främst på Michel Foucaults studie vid namn Technologies of the Self, 

och även teorier kring konformism av bland annat Herbert C. Kelman. Mitt val att inte 

använda mig av studier i sin helhet kan också diskuteras, eftersom utdrag ur studier inte 

möjliggör samma djup i en analys. Däremot anser jag inte att det var nödvändigt att använda 

studierna i sin helhet, då detta hade varit allt för omfattande för att rymmas inom uppsatsens 

form och tidsramar, samt att de utvalda delar jag använt mig av svarar till uppsatsens syfte. 

Då jag även använder mig av en teoretisk-reflexiv användning, innebär det att jag snarare 

använder mig av dessa teorier som utgångspunkter än applicera dem direkt på min egen 

analys. På så vis har min hantering av teorier fungerat väl.  

4.2 Vidare forskning 
Ramarna för en uppsats av denna storlek rymmer inte en undersökning av samtliga verk, och 

inte heller analyser av en större mängd karaktärer. Däremot skulle detta vara en intressant 

fortsättning på vad jag i denna uppsats analyserat och jämfört, och det är även möjligt att en 

undersökning av historien i sin helhet, och en större mängd karaktärer, hade skulle kunna 

bidra till mer mångfasetterade slutsatser eller ytterligare perspektiv att ta i beaktning när det 

kommer till identitetsproblematiken. Min selektiva fokusgrupp innebär att analysen av olika 

självbilder och uppfattningar inte blir fullt så djupgående som den skulle kunna bli om man 

hade valt att undersöka ytterligare karaktärer, och detta är nog vad som skulle gynna vidare 

forskning inom ämnet mest, snarare än vad det hade gjort att undersöka flera verk i bokserien.  

En del av de fält jag valt att analysera har även diskuterats förr, men eftersom stora delar av 

den tidigare forskningen gjorts innan historiens avslut, har den inte kunnat utgå ifrån samma 

perspektiv. Karaktärsanalyser som tillåter undersökningar av karaktärsförändringar under tid 

är möjliga nu när forskning kan baseras på berättelserna i sin helhet, något som hade varit 

relevant för en djupare undersökning inom detta område. Ny forskning som tar samtliga verk i 

beaktning vore därför relevant för forskningen och även legat i tid med det nya uppsvinget för 

Harry Potter-böckernas popularitet i och med publiceringen av manuskriptet till det åttonde 

verket. Det är heller inte mycket forskning som fokuserar på jämförelser av böckerna och 
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filmerna som gjorts, i vilka karaktärsbeskrivningar och attityder skulle kunna se annorlunda 

ut. Även detta kan vara en intressant utgångspunkt för vidare forskning inom fältet.  

Det går också att fördjupa sig ytterligare i de teorier jag presenterat i denna uppsats, inte minst 

de studier gjorda av Michel Foucault. Med tanke på hur omfattande hans studier kring 

människor och deras beteenden är, fick jag vara selektiv i min användning. Jag valde att 

fokusera på en utvald teori, och använda mig av utdrag ur denna samt forskning om och 

tankar kring den, däremot skulle en närmare läsning av framför allt hans senare studier, med 

fokus på identitet och subjektet som föränderligt, vara relevant för vidare forskning med 

avstamp i samma inriktning som denna uppsats. Foucaults egna inspirationer inom bland 

annat marxistiska teorier skulle även de vara relevanta vid en djupare undersökning av 

identitetsbaserade studier. Då denna uppsats behandlar unga karaktärer skulle det vara 

intressant att inkludera ett mer psykologiskt perspektiv, förankrat i verkligheten, där barn och 

ungdomars identitetsskapande och självbilder diskuteras ytterligare då det inte belyses i 

särskilt stor utsträckning i denna analys. 
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