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Abstract 
Hermione Granger is the most prominent female character in the Harry Potter series. She 

is also the only one in the trio of herself, Harry Potter, and Ron Weasley who is muggle-

born. She is, therefore, most likely to be discriminated against in two aspects – on the 

basis of her sex and race. This essay examines Hermione with the help of Simone de 

Beauvoir’s The Second Sex and Edward W. Said’s Orientalism to show how she is 

represented and portrayed as “the Other” in these two aspects. In which aspect is she more 

likely to suffer from discrimination, or is it the combination of the two that is essential? 

As discrimination on the basis of sex, race, ethnicity, religion, and other aspects continues 

to grow in Western societies, it is important to look at how this widely popular literary 

series handles these issues. 

 

Nyckelord 
Hermione Granger, Harry Potter-serien, “the Other”, “den Andra”, Simone de Beauvoir, 

The Second Sex, Edward W. Said, Orientalism, feminism, rasism, intersektionalitet. 
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1 Inledning 
Harry Potter-serien, skriven av J. K. Rowling, är den största litterära barn och 

ungdomsserien genom tiderna. Vid slutet av 1990-talet var Rowling den bästsäljande 

barnboksförfattaren i världen.1 Då hade hon publicerat de tre första böckerna i en serie av 

sju. Vid skrivande stund har serien sålt över 500 miljoner böcker runt om i världen sedan 

1997 när första boken, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, publicerades, vilket 

betyder att ungefär var femtonde person i världen äger en Harry Potter bok.2 

Harry Potter-serien handlar om Harry Potter som får veta att han är magiker3 och 

ska börja på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. Varje bok behandlar ett skolår, 

förutom sista boken där Harry och hans bästa vänner kommer ut i verkliga världen. Varje 

år möter Harry och hans vänner, Hermione Granger och Ron Weasley, den onda magikern 

Lord Voldemort och hans anhängare. Voldemort, som dödade Harrys föräldrar innan 

första bokens början, står för en rasideologi där mugglare (icke-magiska människor), 

mugglarfödda (magiker med mugglare till föräldrar, även kallat “mudbloods”), “half-

bloods” (magiker med en magiker och en mugglare till föräldrar), och “blood traitors” 

(de magiker som umgås och sympatiserar med mugglarfödda) är underordnade “pure-

bloods” (de magiker som har flera magiker i släkten).4 Harry och hans bästa vänner utgör 

en trio där alla tre, på vars ett sätt, är utsatta för Voldemorts rasideologi. Harry är halvblod 

eftersom hans mamma var mugglarfödd, Ron är blodsförrädare för att hans familj inte har 

någonting emot mugglarfödda och Hermione är en så kallad “mudblood” för att hon är 

mugglarfödd. Hermione är den i trion som blir mest utsatt för diskriminering på grund av 

sitt ursprung. Hon är dessutom den enda flickan i trion. 

I denna uppsats kommer jag därför att fokusera på karaktären Hermione och hur 

hon skildras som “the Other” i både könstillhörighet (kvinna), med hjälp av Simone de 

Beauvoirs teorier i The Second Sex, och rastillhörighet5 (mugglarfödd), med hjälp av 

                                                
1 Farah Mendlesohn & Edward James, A Short History of Fantasy, Middlesex University Press, 2019, s. 
167. 
2 The Pottermore News Team, “500 million Harry Potter books have now been sold worldwide”, Publicerat: 
2018-02-01, https://www.pottermore.com/news/500-million-harry-potter-books-have-now-been-sold-
worldwide (Hämtat: 2018-02-02). 
3 I bokserien görs en distinktion mellan kvinnliga och manliga magiutövare. Kvinnor är häxor, “witches”, 
och män är trollkarlar, “wizards”. Av skrivtekniska skäl kommer jag att använda “magiker”. 
4 Den svenska översättningen använder ord som inte tydliggör kopplingen till blodets renhet på samma sätt. 
Därför kommer jag använda en ordagrann översättning, vilket blir “halvblod”, “blodsförrädare” och 
“renblod”. “Mudblood” använder jag som det är eftersom “lerblod” inte får samma tyngd som originalordet.  
5 Begreppet “rastillhörighet” kommer endast användas för att beskriva Hermiones ursprung som 
mugglarfödd, Voldemorts rasideologi samt när jag skriver om de magiska varelserna i bokserien. 
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Edward W. Saids teorier i Orientalism.6 Hermione är intressant att undersöka eftersom 

hon är den enda kvinnliga och mugglarfödda karaktären i den centrala trion. Att 

undersöka hur hon beskrivs och behandlas av de andra karaktärerna i jämförelse med 

Harry och Ron är intressant då skillnader mellan behandling av exempelvis män och 

kvinnor blivit ett alltmer aktuellt ämne sedan förra årets #MeToo uppror. Dessutom är det 

intressant att undersöka hur rasismen, som är ett stort genomgående tema i serien, 

påverkar Hermione eftersom hon är, enligt Voldemorts rasideologi, utsatt och 

underlägsen de renblodiga magikerna i den magiska världen. Detta är också ett aktuellt 

ämne eftersom dagens västerländska samhällen är multikulturella och diskriminering på 

grund av en persons ursprung pågår dagligen och överallt. Samtidigt ska det nämnas att 

Rowling blivit kritiserad för bristen på mångfald i serien där, exempelvis, mörkhyade och 

homosexuella är underrepresenterade.7 Det finns karaktärer av andra etniciteter än den 

brittiska i serien, men de karaktärer som har hjältestatus är enbart vita.8 Att undersöka hur 

förhållandet mellan Hermiones medfödda underlägsenhet—det faktum att hon är både 

kvinna och mugglarfödd—är ett sätt att studera hur diskriminering skildras i serien. 

I skrivande stund består Harry Potter-serien av sju böcker. En åttonde bok, Harry 

Potter and the Cursed Child, innehåller manuset till den pjäs med samma namn som 

började spelas i London i juli 2016.9 Jag kommer att fokusera på tre av böckerna i serien 

eftersom omfånget på denna uppsats är begränsad, Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone, Harry Potter and the Goblet of Fire, och Harry Potter and the Deathly Hallows, 

medan jag refererar till de andra böckerna när det behövs. Jag har valt att fokusera på just 

de tre böckerna för att få ett större helhetsperspektiv på hur Hermione skildras och hur 

hennes roll som “den Andra” förändras genom seriens gång, om den gör det. 

 

                                                
6 Jag kommer hädanefter att skriva “the Other” när jag refererar till de Beauvoirs respektive Saids teorier 
medan “den Andra” används när jag fritt reflekterar kring underordnade och marginaliserade människor 
och varelser i Harry Potter-serien. 
7 Detta trots att Rowling har gjort en efterkonstruktion och uttalat sig om att hon alltid sett Professor 
Dumbledore som gay, vilket egentligen inte går att lägga tyngdpunkt på i och med att det inte skildras i 
texten. Se exempelvis: Malin Alkestrand, “‘Mudbloods and the Dangers They Pose to a Peaceful Pure-
Blood Society’: Gränsdragningsmekanismer och gränsförsvar utifrån den rasistiska diskursen i Harry 
Potters magiska värld”, Magisteruppsats i litteraturvetenskap, Lunds universitet, VT, 2010, 
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1715033 (Hämtad: 2018-03-26), s. 36f, 39f; Giselle 
Liza Anatol, “The Fallen Empire: Exploring Ethnic Otherness in the World of Harry Potter” i Reading 
Harry Potter: Critical Essays, Giselle Liza Anatol (red.), Westport: Praeger, 2003, s. 172ff; Elizabeth E. 
Heilman och Trevor Donaldson, “From Sexist to (sort-of) Feminist: Representations of Gender in the Harry 
Potter Series” i Critical Perspectives on Harry Potter, Elizabeth E. Heilman (red.), New York: Routhledge, 
2009, s. 157. 
8 Alkestrand, “‘Mudbloods and the Dangers They Pose to a Peaceful Pure-Blood Society’”, s. 9. 
9 J. K. Rowling, John Tiffany & Jack Thorne, Harry Potter and the Cursed Child, London: Little, Brown, 
2016. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Anledningen till att jag vill analysera hur karaktären Hermione Granger skildras som “den 

Andra” i både könstillhörighet (kvinna) och rastillhörighet (mugglarfödd) är för att 

undersöka hur diskriminering skildras för de barn och ungdomar som läser Harry Potter-

serien. Vi lever i en värld där diskriminering på grund av könstillhörighet, etnicitet och 

fler faktorer är alltmer vanlig. Förhoppningen med att undersöka serien och analysera 

Hermione är att se hur böckerna kan starta en diskussion om hur barn och ungdomar ska 

ta sig an diskriminering och påverka hur vi ska lösa dessa problem i framtiden. 

Eftersom jag ska använda de tre böcker som utgör början, mitten och slutet av 

serien, tänker jag också undersöka hur (eller om) Hermiones roll som “den Andra” 

förändras. Syftet med detta är att se hur karaktären kan visa vägen för hur barn och 

ungdomar kan utveckla sin egen kamp för jämställdhet och rättvisa i takt med att dem 

själv växer upp. Frågeställningarna som ligger till grund för denna uppsats är följande: 

• Hur skildras Hermione som “den Andra” i både könstillhörighet (kvinna) och 

rastillhörighet (mugglarfödd)? 

• Vilken faktor gör Hermione mest utsatt för diskriminering? 

• Hur utvecklas eller förändras Hermiones position som “den Andra” genom Harry 

Potter-seriens gång, om den gör det alls? 

 

3 Teori och metod 
Jag kommer att utföra en karaktärsstudie av Hermione Granger, baserad på Maria 

Nikolajevas forskning, med Simone de Beauvoirs och Edward W. Saids teorier om “the 

Other” som grund. I och med detta kommer jag att anta ett postkolonialt och 

existentialistisk feministiskt perspektiv när jag utför analysen, där de Beauvoir står för 

det feministiska perspektivet medan Said står för det postkoloniala. Jag kommer även att 

använda begreppet intersektionalitet för att studera relationen mellan dessa aspekter. 

 

3.1 Karaktärsstudie 
Maria Nikolajeva skriver utförligt om olika kategorier och redskap som kan användas för 

att analysera litterära personer i sina studier om litteratur för barn och ungdomar. Hon går 

grundligt genom centrala karaktärer som huvudpersonen, motspelare och bipersoner, med 

vilka tillvägagångssätt man kan analysera karaktärer (exempelvis genom mimetiska och 

semiotiska angreppssätt), samt olika ingångar som man kan analysera karaktärer utifrån 

(genom förhållandet mellan karaktär och intrig, genom deras tal, deras interna 
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representation, deras implicita karaktärisering, och mer). I grund och botten handlar 

analysen av en litterär karaktär om att tolka informationen man får i berättelsen. 

 
De litterära personerna presenteras för oss genom sitt beteende, sina uttalanden och 
tankar, sitt utseende, kommentarer från andra personer eller berättarens 
kommentarer. Läsaren konstruerar en någorlunda fullständig bild av en person 
genom att urskilja relevant information om personen, genom att dra slutsatser utifrån 
personernas beteende, genom att sätta ihop bitar av information och fylla i de 
‘tomrum’ som författaren lämnar.10 
 

Nikolajeva menar att det finns två primära sätt att analysera en karaktär: genom ett 

mimetiskt respektive ett semiotiskt angreppssätt. Analyserar man karaktärer som riktiga, 

levande personer antar man ett mimetiskt angreppssätt, behandlar man karaktären som en 

textuell konstruktion antar man ett semiotiskt angreppssätt.11 Ett mimetiskt angreppssätt 

betyder att karaktären “is assumed to ‘mean’ or ‘represent’ something. […] for a feminist 

critic, they are representatives of their gender”.12 Med andra ord kan man förklara deras 

uppförande genom deras etnicitet, kön, kultur och mer.13 En semiotisk karaktär analyseras 

genom att “extract the essential traits of the characters exclusively from their sayings and 

doings in the text. We can state that they have no existence outside the text, so if nothing 

is said about a character’s background, then this background has never existed.”14 Med 

andra ord behandlar ett mimetiskt angreppssätt karaktären som en individ medan ett 

semiotiskt angreppssätt behandlar karaktären som en språklig enhet.15 

Det finns både fördelar och nackdelar med dessa angreppssätt. Faran med ett 

mimetiskt angreppssätt är att man lätt kan tillskriva karaktärerna egenskaper som 

författaren inte hade för avsikt att tillhandahålla.16 Man kan också tillskriva dem en 

bakgrund, baserat på våra egna erfarenheter, som inte finns att hitta i texten.17 I kontrast 

ställer inte ett semiotiskt angreppssätt karaktären i ett större sammanhang: “A semiotic or 

thematic approach presupposes that characters, like all other textual elements, are made 

of words alone and have no referents in the real world.”18 Ett rimligt förhållningssätt är 

att anknyta till båda perspektiven eftersom en text—trots att det är en semiotisk 

                                                
10 Maria Nikolajeva, Barnbokens Byggklossar, 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 106. 
11 Maria Nikolajeva, The Rhetoric of Character in Children’s Literature, Maryland: Scarecrow Press, 2002, 
s. 15. 
12 Ibid., s. 15. 
13 Ibid., s. 15. 
14 Ibid., s. 16. 
15 Ibid., s. 15. 
16 Ibid., s. 15. 
17 Ibid., s. 15. 
18 Ibid., s. 15. 
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konstruktion—sällan är helt befriad från mimetiska inslag då den är skapad i en 

kontextuell verklighet. Jag kommer att anta ett mer mimetiskt perspektiv—för att sätta 

Hermione i ett större sammanhang om samhället—trots att jag inte helt förbigår det 

semiotiska perspektivet—där jag kommer att analysera och tolka de ord hon beskrivs 

med, och liknande. 

De redskap och ingångar jag valt att fokusera på är Hermiones förhållande till andra 

karaktärer, hur hon beskrivs (både utseendemässigt och beteendemässigt) och hur hon 

själv talar (vad Nikolajeva kallar för “speech acts”19). När det gäller Hermiones 

förhållande till andra karaktärer kommer jag bland annat studera hennes vänskap med 

Harry och Ron och vad vänskapen har för betydelse. Beskrivningen av en karaktär är det 

mest elementära sättet att presentera en karaktär.20 Jag kommer dock inte lägga alltför 

stor tonvikt på detta eftersom Rowling är sparsam med beskrivningar av karaktärernas 

utseende. Dialog är ett intressant sätt att studera Hermiones eget sätt att uttrycka sig—

genom vad hon säger och på det sätt hon framför dialogen. “Speech acts” bidrar till 

karaktäriseringen genom vad en karaktär säger, hur det sägs och varför.21 Hur det sägs 

blir viktigt eftersom: “the tag (“he said”) presupposes a narrator. A specific speech verb, 

an adverb, or any additional comment will immediately manipulate our understanding of 

the character.”22 Därmed kommer jag att undersöka hur Hermione talar, vad det är hon 

säger och vilka ord som används för att beskriva hur hon talar. 

 

3.2 Teoretiska begrepp och termer 
3.2.1 Simone de Beauvoirs “the Other” som begrepp 
I sin bok The Second Sex definierar Simone de Beauvoir begreppet “the Other” som 

motsatsen till normen när det gäller könstillhörighet. Normen är mannen medan “the 

Other” är kvinnan, och så snart mannen hävdade sig vara subjektet och frihet blev “the 

Other”, kvinnan, motsatsen.23 Kvinnor är “the Other” eftersom de inte är män, eftersom 

de definieras i förhållande till män: “She is determined and differentiated in relation to 

man, while he is not in relation to her; she is the inessential in front of the essential.”24 

Mannen är subjektet, det absoluta, medan kvinnan är det andra.25 De Beauvoir såg detta 

                                                
19 Ibid., s. 177-190. 
20 Ibid., s. 146. 
21 Ibid., s. 177. 
22 Ibid., s. 179. 
23 Simone de Beauvoir, The Second Sex, New York: Vintage Books, 2010, 113. 
24 Ibid., 26. 
25 Ibid., 26. 



  
 

6 

som könsförtryck eftersom hon menade att om “the Other” var ett hot mot normen så var 

mannen tvungen att underordna kvinnan för att behålla sin egen frihet.26 

De Beauvoir menar också att mannen är en fri, självbestämmande varelse som 

definierar betydelsen av sin egen existens medan kvinnan är “the Other”, objektet vars 

betydelse är bestämt för henne istället för av henne. Dock kan kvinnor välja att nå 

“transcendence”, en position där hon tar ansvar för sig själv och väljer sin frihet. Kvinnan 

måste överskrida de definitioner och etiketter som begränsar hennes existens. Kvinnan, 

liksom mannen, mäts alltså genom sina handlingar enligt de Beauvoir: “An existent is 

nothing other than what he does; the possible does not exceed the real, essence does not 

precede existence: in his pure subjectivity, the human being is nothing. He is measured 

by his acts.”27 Detta kan man också tolka att betyda att det inte finns någon kvinnlig eller 

feminin “essens” som hon har i förtjänst av att ha det kvinnliga könsorganet. Snarare är 

det hur hon existerar, vad hon gör, som etablerar det feminina. Här kommer de Beauvoirs 

mest kända mening till användning: “One is not born, but rather becomes, woman.”28 

Visst finns det biologiska och fysiologiska fakta som belyser skillnaderna mellan män 

och kvinnor, men hur mycket värdering man lägger i detta är upp till individen.29 

Självklart finns det olika tolkningar av detta inom det feministiska fältet. Medan de 

Beauvoir menar att kvinnans väg till “transcendence” är blockerad för att hon inte aktivt 

gör något eller blir något,30 menar, exempelvis, liberal feminism (där fokus varit på 

rättigheter som rösträtt och likvärdig utbildning) att samhällets konventioner är det som 

sätter stopp för kvinnors chanser att bli lika självständiga som män.31 Till viss del håller 

jag med båda sidorna. Det patriarkala samhället är diskriminerande mot kvinnor, men om 

man inte aktivt jobbar för förändring kan man inte förvänta sig att det ska förändras eller 

att diskriminering bara försvinner. Vad jag tycker är så intressant, och viktigt, med de 

Beauvoirs undersökning är just att normen bestämmer vad “the Other” innebär och vad 

det innebär att vara “the Other”. Men, om mannen är frihet och kvinnan är förtryckt, finns 

det alltså ingen chans för kvinnan att nå frihet om inte normen förändras. För att förändra 

normer behöver både individer och samhället i stort tänka på hur normativa 

                                                
26 Rosemarie Tong & Tina Fernandes Botts, Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, 5:e 
upplagan, Boulder, Colorado: Westview Press, 2017, s. 234. 
27 de Beauvoir, 319. 
28 Ibid., s. 330. 
29 Tong och Botts, s. 235. 
30 de Beauvoir, 320. 
31 Tong och Botts, s. 13-21. 
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föreställningar används (exempelvis att män är rationella medan kvinnor är irrationella) 

och hur sociala konventioner styr hur vi ser på oss själv och andra. 

Det är just detta jag kommer att använda i analysen av Hermione, och varför de 

Beauvoirs teorier är viktiga för min uppsats. Hermione är “the Other” eftersom hon är 

kvinna, men jag vill se på vilket sätt hon skildras som “the Other”, om hon aktivt gör 

uppror mot sin position och därmed skapar större möjligheter för sig själv (och andra 

utsatta människor och varelser i serien) eller accepterar sin position som underordnad. 

Dessutom vill jag se om hon når en position av “transcendence” där hon tar ansvar för sig 

själv och sin frihet, vilket de Beauvoir ansåg var viktigt för kvinnans självständighet. 

 

3.2.2 Edward W. Saids “the Other” som begrepp 
I Orientalism använder Edward W. Said “the Other” för att beskriva de folkgrupper och 

kulturer—främst östvärlden, som han kallar “the Orient”—som är allting annat än den 

normativa vita västerlänningen.32 Det är normen som skapat “the Other”,33 vilket Said 

visar genom att undersöka hur västerländska författare—främst från Storbritannien, 

Frankrike och Amerika—har skildrat östvärlden. Said visar de västerländska författarnas 

trångsynthet i sin skildring av östvärlden och menar att de som skriver i stereotypa och 

avhumaniserande sätt konstruerar en imaginär “Other”.34 Han menar att det är på grund 

av författarnas skildring av östvärlden som västvärlden har skapat sig själv. Said betonar 

därför betydelsen av språket vid konstruktionen av det imaginära “Other”. Han menar att 

själva språket är ett högt organiserat och kodat system som använder många enheter för 

att uttrycka, representera och utbyta meddelanden och information.35 

Said menar att “Orientalism”, vilket är diskursen om hur Orienten (öst) anses vara, 

skapade gränser som strukturerade tänkandet enligt paradigmen “vi” mot “dem” när det 

gällde skildringen av Orienten. Relationen mellan öst och väst är en relation av makt, 

dominans och en varierande grad av komplex hegemoni.36 “The Orient was Orientalized 

not only because it was discovered to be ‘Oriental’ in all those ways considered 

commonplace by an average nineteenth-century European, but also because it could be—

that is, submitted to being—made Oriental.”37 Myten om östvärldens folk, om “the 

Other”, var möjlig på grund av västvärldens politiska dominans i öst som grundades under 

                                                
32 Edward W. Said, Orientalism, New York: Vintage Books, 1979, s. 1, 5ff. 
33 Ibid., s. 5ff. 
34 Ibid., s. 2f, 26f, 177f. 
35 Ibid., s. 21. 
36 Ibid., s. 5. 
37 Ibid., s. 5f. 
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1800- och 1900-talets kolonialism. Den centrala processen bakom Orientalism är, enligt 

Said, att det upprättas en gräns mellan väst och öst, mellan “vi” och “dem”, där “the 

Other” står för allt det främmande, allt det som väst och “vi” inte är. 

 
Orientalism is never far from what Denys Hay has called the idea of Europe, a 
collective notion identifying “us” Europeans as against all “those” non-Europeans, 
and indeed it can be argued that the major component in European culture is precisely 
what made that culture hegemonic both in and outside Europe: the idea of European 
identity as a superior one in comparison with all the non-European peoples and 
cultures.38 

 

Detta liknar Simone de Beauvoirs syn på förhållandet mellan män och kvinnor i den mån 

att “the Other” skapas av den som står i maktpositionen på grund av att den som har 

makten identifierar sig som bättre än de som avviker från normen. Öst representeras och 

beskrivs därmed ofta som en svag och barnslig “Other”, vilket är motsatsen till västs 

representationer av västerländska kulturer som stark och mogen. “Many terms were used 

to express the relation: […] The Oriental is irrational, depraved (fallen), childlike, 

‘different’; thus the European is rational, virtuous, mature, ‘normal.’”39 

I en ytlig jämförelse representerar renblodiga magiker (och Voldemorts rasideologi) 

västvärlden medan mugglarfödda magiker och de som sympatiserar med dem 

representerar östvärlden. Därför kommer jag använda Saids tankar för att undersöka hur 

Voldemorts rasideologi skapar ett “vi” mot “dem”, och hur förhållandet mellan 

renblodiga och mugglarfödda magiker ser ut, där renblodiga står i den dominerande 

positionen och har skapat en imaginär bild av mugglare och mugglarfödda. Jag kommer 

främst att undersöka hur just språket används för att beskriva “den Andra” (mugglare och 

mugglarfödda) eftersom språkets betydelse är något Said betonar är av vikt. 

 

3.2.3 Feminism 
Feminism är ett brett forskningsområde med olika teoretiska perspektiv. Exempelvis 

finns liberal feminism som bland annat menar att samhället har en falsk tro att kvinnor är 

intellektuellt och fysiskt mindre kapabla än män, vilket bidrar till att kvinnor blir 

diskriminerade inom akademin och på arbetsmarknaden.40 Radikal feminism står bland 

annat för att det inte räcker med att vända på patriarkala politiska och juridiska strukturer 

på vägen till kvinnors befrielse, utan även att dess sociala och kulturella institutioner 

                                                
38 Ibid., s. 7. 
39 Ibid., s. 40. 
40 Tong och Botts, s. 2. 
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måste omvandlas.41 På senare år har även frågor om genus och sexualitet studerats. Bland 

annat fick Judith Butler stort genomslag med sin Gender Trouble där hon diskuterar kön, 

genus och sexualitet och menar att det inte finns någon koppling mellan en persons kön 

och genus.42 Därefter har Queer feminism fått större plats, vilket på vissa sätt har ersatt 

homosexuella och lesbiska studier.43 Här får också genus och sexualitet stort utrymme, 

men fokus ligger även på att krossa den gamla normen att heterosexualitet är det enda 

acceptabla sexuella beteendet mellan människor.44 

Trots dess bredd är feminismens grundtanke att alla är lika värda oberoende av kön 

eller genus. Feminism definieras som “the theory of the political, economic, and social 

equality of the sexes” av Merriam-Webster,45 och Oxford Living Dictionaries definierar 

feminism som “[t]he advocacy of women’s rights on the ground of the equality of the 

sexes.”46 Här vill jag dock tillägga att feminism också handlar om att gå över gränser av 

etnicitet, sexualitet, klasstillhörighet och annan tillhörighet vi har eller identifierar oss 

med, vilket inte riktigt framgår i definitionerna ovan. Feminism handlar om att alla som 

karaktäriseras som “den Andra”, på ett eller annat sätt, ska vara jämställd med normen. 

För mig handlar feminism om allas lika värde. Vi är alla olika, vilket är något vi 

kan ta lärdom av istället för att visa respektlöshet och hat för. Därmed ser jag styrka och 

värde i olikheter och har en mer positiv syn på begreppet “the Other” än vad de Beauvoir 

har—som menar att kvinnan inte tar sig an den normativa rollen utan istället accepterar 

sin position som “the Other” eftersom kvinnan som “the Other” inte definierar normen 

(det är istället normen som positionerar kvinnan som “the Other”).47 Att jag ser mer 

positivt på begreppet betyder inte att jag tycker att det är okej att nedvärdera någon som 

är annorlunda än normen, istället menar jag att det finns en styrka att hämta i att vara 

marginaliserad. Det finns ett samförstånd och en sammanhållning att finna (vilket 

kommer att visa sig i analysen av Hermione när hon kämpar för husalfernas rättigheter) 

och jag anser även att det finns en möjlighet för “den Andra” att ta makten över sin egen 

position och frigöra sig från traditionella konventioner trots sin marginaliserade position. 

                                                
41 Ibid., s. 2. 
42 Ibid., s. 247. 
43 Ibid., s. 270. 
44 Ibid., s. 270. 
45 Merriam-Webster, “Feminism”, https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism (Hämtad: 
2018-04-08). 
46 English Oxford Living Dictionaries, “Feminism”, https://en.oxforddictionaries.com/definition/feminism 
(Hämtad: 2018-04-08). 
47 de Beauvoir, s. 27. 
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Jag vill därför främst lyfta fram kvinnans möjligheter att frigöra sig från de historiska och 

sociala konstruktioner som formar våra föreställningar om kön och genus. 

 

3.2.4 Rasideologi 
Rasideologi är en form av rasism som fokuserar på, bland annat, renligheten av en ras. 

Likt rasismen, som handlar om “ett klassificeringssystem som syftar till att skapa 

hierarkier mellan grupper utifrån en föreställning om skillnader mellan människor utifrån 

yttre egenskaper (exempelvis hudfärg), kultur och religion”,48 handlar även rasideologi 

till stor del om att placera raser i ett hierarkiskt system. 

Den nazistiska rasideologin är som mest relevant för min uppsats. Denna ideologi 

byggde på den germanska (även kallad “ariska”) rasens överlägsenhet där individen inte 

betydde något medan rasen betydde allt.49 Den perfekta “Ariern” för Adolf Hitler var en 

blond, blåögd och lång person.50 Andra lägre raser, som exempelvis judar och romer, stod 

för det onda och skulle till varje pris förintas. Hitler såg judar som en giftig ras som “levde 

på” andra raser och försvagade dem.51 När Hitler och nazisterna kom till makten i 

Tyskland spred de sin rasideologi med support av tyska vetenskapsmän som ansåg att den 

mänskliga rasen kunde förbättras genom att minska reproduktionen av de som ansågs 

underlägsna. Detta utfördes bland annat genom tvångssteriliseringar (vilket inkluderade 

judar, romer och handikappade individer, även de som var blinda och döva).52 I strävan 

att skapa en “renrasig” stat i Tyskland, avhumaniserades judarna, de skildes från sin 

mänskliga identitet och förintades.53 Flera lagar kom till användning för att minska 

judarnas rättigheter, utbildning, arbete och liknande i Tyskland. Bland annat var tyska 

judar tvungna att lämna in sitt pass för att få ett nytt med bokstaven “J” stämplat på 

framsidan, endast då var passet giltigt igen.54 Dessutom kom lagar som handlade om 

äktenskap; judar och “kvartsjudar” fick inte gifta sig, “halvjudar” kunde gifta med 

                                                
48 Diana Mulinari, “Antirasistisk feminism”, i En introduktion till genusvetenskapliga begrepp 5, Anna 
Lundberg, Ann Werner (red), Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016, s. 57. 
49 Ingela Karlsson, “Den Nazistiska Rasideologin”, Forum för Levande Historia, Publicerat: 2008-2009, 
senast uppdaterad 2010-2011, https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-
under-1930-talet/den-nazistiska-rasideologin (Hämtad: 2018-05-31). 
50 United States Holocaust Memorial Museum: Holocaust Encyclopedia, “Nazi Racism”, 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-racism (Hämtad: 2018-05-31). 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Karlsson, “Den Nazistiska Rasideologin”. 
54 Ingela Karlsson, “Ett ‘J’ i Alla Tyska Judars Pass”, Forum för Levande Historia, Publicerat: 2008-2009, 
senast uppdaterad 2010-2011, https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-
under-1930-talet/ett-j-i-alla-tyska-judars-pass (Hämtad: 2018-05-31); United States Holocaust Memorial 
Museum: Holocaust Encyclopedia, “Antisemitic Legislation 1933-1939”, 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/antisemitic-legislation-1933-1939 (Hämtad: 2018-05-
31). 
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“kvartsjudar” och icke-judar om de fått ett särskilt tillstånd från regeringen, medan 

“kvartsjudar” fick gifta sig med icke-judar och därmed bli en del av det tyska folket.55 

Denna “rasrensning” och rasideologi liknar den Voldemort praktiserar för att skapa 

ett renblodigt samhälle där den renblodiga magikern står högt över mugglarfödda magiker 

och icke-magiska mugglare. Även klassificeringssystemet av judarnas “rasrenlighet” 

(“halvjudar” och “kvartsjudar”) påminner om de benämningar den magiska världen har 

på magiker (renblod, halvblod, blodsförrädare och “mudblood”). När jag, i uppsatsen, 

skriver om Voldemorts rasideologi är det just detta jag refererar till. 

 

3.2.5 Intersektionalitet 
Begreppet intersektionalitet härstammar från den postkoloniala feminismen.56 

Grundtanken bakom begreppet är att olika maktkategorier samspelar med varandra, 

exempelvis kön och etnicitet. Inom litteraturvetenskap innebär det att man i en analys 

sammanför flera olika dimensioner eller angreppssätt: “intersektionalitet är ett perspektiv 

som syftar till att kartlägga maktens landskap och möjliggöra en orientering i hur olika 

dimensioner av makt samverkar, trots deras komplexitet.”57 Därmed är intersektionalitet 

ett viktigt begrepp i den mån att den låter oss studera olika maktstrukturer samtidigt och 

undersöka hur dessa samspelar: “Tittar man på varje identitetskonstruktion för sig – till 

exempel passiva flickor, patriarkala pojkar eller förortsungdomar – utan att placera dessa 

konstruktioner i ett sammanhang där rasism som ideologi samspelar med sexism och med 

klassförtryck, missar man det sätt på vilket makten ständigt återskapar sig själv.”58 

Irene Molina menar att det finns två olika inriktningar inom forskningen av 

intersektionalitet: “Den ena sätter fokus på identitet och undersöker vad det innebär för 

en individ att tillhöra flera olika kategorier samtidigt. […] Inom den andra inriktningen 

ligger fokus snarare på de system som skapar maktordningarna – sexism, rasism och 

kapitalismens klassförtryck.”59 I min analys av Hermione kommer jag att fokusera på den 

första av de två inriktningarna. 

 

                                                
55 Ingela Karlsson, ”Nürnberglagarna”, Forum för Levande Historia, Publicerat: 2008-2009, senast 
uppdaterad 2010-2011, https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-
1930-talet/nurnberglagarna (Hämtad: 2018-05-31). 
56 Irene Molina, “Intersektionalitet”, i En introduktion till genusvetenskapliga begrepp 5, Anna Lundberg, 
Ann Werner (red), Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016, s. 33. 
57 Ibid., s. 33. 
58 Ibid., s. 35. 
59 Ibid., s. 36. 
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4 Forskningsöversikt 
Harry Potter-serien är ett populärt litterärt verk att studera. Den har bland annat gett 

upphov till flertalet antologier som undersöker romanserien från olika litterära eller 

filosofiska perspektiv. Exempel på dessa är Giselle Liza Anatols Reading Harry Potter: 

Critical Essays, David Baggett och Shawn E. Kleins Harry Potter and Philosophy: If 

Aristotle Ran Hogwarts, Gregory Basshams The Ultimate Harry Potter and Philosophy: 

Hogwarts for Muggles, Elizabeth E. Heilmans Critical Perspectives on Harry Potter, 

Mercedes Lackey och Leah Wilsons Mapping the World of the Sorcerer’s Apprentice och 

Lana A. Whiteds The Ivory Tower and Harry Potter: Perspectives on a Literary 

Phenomenon. Harry Potter-serien är också ett populärt verk att studera inom den 

feministiska litteraturforskningen och som studieobjekt för teman som rasism och 

diskriminering, vilket utvecklas nedan. En del av forskningen inkluderar filmerna i sina 

analyser. Jag avgränsar mig dock till det material som primärt behandlar litteraturserien. 

 

4.1 Hermione från feministiska perspektiv 
Inom den feministiska forskningen har de kvinnliga karaktärerna i serien, och främst 

Hermione Granger, undersökts från olika perspektiv. Detta intresse har lett till att både 

artiklar och böcker dedikerats till att undersöka Hermione, bland annat antologin 

Hermione Granger Saves the World: Essays on the Feminist Heroine of Hogwarts av 

Christopher E. Bell. Jag tror att Hermione är speciellt populär att undersöka eftersom hon 

är den enda kvinnliga karaktären i den centrala trion men även på grund av hur 

skådespelerskan Emma Watson60 skildrade Hermione i filmerna. 

Åsikterna om Hermione som feministisk karaktär är delade, precis som åsikterna 

om serien som helhet är. Det finns, i stort sett, två olika läger inom den vetenskapliga 

forskningen: de som menar att serien är sexistisk och de som menar att serien är 

nydanande. Exempelvis Eliza T. Dresang i sin artikel “Hermione Granger and the 

Heritage of Gender” och Ximena Gallardo C. och Jason Smith i sin artikel “Cinderfella: 

J. K. Rowling’s Wily Web of Gender” menar att könsrollerna är traditionella och 

stereotypa och att böckerna, åtminstone på ytan, är sexistiska. Detta, menar dem, ger en 

dålig skildring av könsroller till de barn och ungdomar som läser serien. De som 

presenterar en delvis annan tolkning är Mimi R. Gladstein i “Feminism and Equal 

Opportunity: Hermione and the Women of Hogwarts” och Sarah Zettel i “Hermione 

                                                
60 Emma Watson talade om jämställdhet mellan könen i EU, vilket dragit uppmärksamhet till Hermione 
Granger som en feministisk karaktär eftersom båda står upp för vad de tror på. 
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Granger and the Charge of Sexism” som menar att det finns en balans mellan stereotypa 

och gränsöverskridande karaktärer i serien. Det finns både kvinnliga och manliga 

karaktärer som är stereotypa men även de som har okonventionella roller. 

Vissa forskare menar dessutom att de utdrag och citat som tagits från Harry Potter-

serien för att understryka vissa teorier har tagits ur sin kontext.61 Både Gladstein och 

Zettel uppmanar sina läsare att komma ihåg just kontexten. Exempelvis menar de att det 

inte endast finns kvinnliga karaktärer med negativa stereotypa karaktärsdrag utan att det 

även finns manliga karaktärer med negativa stereotypa karaktärsdrag.62 Detta är viktigt 

att komma ihåg för att kunna ge en autentisk helhetsbild av serien. 

Jag kommer att använda en del av denna tidigare forskning kring Harry Potter-

serien och Hermione för att föra en dialog med andras synpunkter och analyser av 

karaktären. Jag har haft särskild användning för Dresangs artikel, Gallardo och Smiths 

artikel, Gladsteins artikel, Elizabeth E. Heilman och Trevor Donaldsons artikel “From 

Sexist to (sort-of) Feminist: Representations of Gender in the Harry Potter Series”, 

Gwendolyn Limbachs artikel “Conjuring Her Self: Hermione’s Self-Determination in 

Harry Potter” samt Zettels artikel. Flera av dessa artiklar handlar till stor del om 

stereotypa roller och karaktärer (både kvinnliga och manliga) vilket jag också kommer 

att studera, men mitt fokus kommer för det mesta att ligga på Hermiones roll. 

Vissa av artiklarna ovan var skrivna innan Harry Potter-serien var fullständig. 

Därmed är vissa av analyserna ofullständiga med tanke på Hermiones utveckling från 

barn till vuxen. Exempelvis behandlar Dresangs artikel endast de fyra första böckerna, 

detsamma gäller Gallardo och Smiths artikel medan Gladsteins artikel inkluderar de fem 

första böckerna och Zettels och Limbachs artiklar de sex första böckerna. 

 

4.2 Harry Potter och rasism 
Forskningen om ras och rasism i Harry Potter-serien är omfattande då frågan om 

huruvida serien är rasistisk eller inte är populär. Mycket av forskningen kring rasism och 

diskriminering i serien behandlar den diskriminering magiska varelser utsätts för, 

exempelvis husalfer, svartalfer, kentaurer och jättar.63 Det finns också en del forskning 

                                                
61 Sarah Zettel, “Hermione Granger and the Charge of Sexism” i Mapping the World of the Sorcerer’s 
Apprentice, Mercedes Lackey och Leah Wilson (red.), Dallas: Benbella Books, 2005, s. 84ff. 
62 Mimi R. Gladstein, “Feminism and Equal Opportunity: Hermione and the Women of Hogwarts” i Harry 
Potter and Philosophy: If Aristotle Ran Hogwarts, David Baggett & Shawn E. Klein (red.), Chicago: Open 
Court Publishing, 2004, s. 55-59; Zettel, s. 98f. 
63 Se exempelvis Alkestrand, “‘Mudbloods and the Dangers They Pose to a Peaceful Pure-Blood Society’”; 
Steven W. Patterson, “Kreacher’s Lament: S.P.E.W. as a Parable on Discrimination, Indifference, and 
Social Justice” i Harry Potter and Philosophy: If Aristotle Ran Hogwarts, David Baggett & Shawn E. Klein 
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om diskrimineringen av mugglare, och de som jämför Voldemort och hans rasism med 

Adolf Hitler. Just Voldemorts strävan efter rasrensning och hans besatthet av “rent blod” 

har liknats med Hitlers rasideologi.64 Ytterligare finns det studier om skillnaderna mellan 

magiker från olika nationaliteter och de fördomar som florerar kring utländska magiker 

(de som inte kommer från Storbritannien där berättelsen utspelar sig).65 

De artiklar jag kommer använda när jag diskuterar rasismen och Voldemorts 

rasideologi är Giselle Liza Anatols “The Fallen Empire: Exploring Ethnic Otherness in 

the World of Harry Potter” (som endast behandlar de fyra första böckerna), Malin 

Alkestrands magisteruppsats “‘Mudbloods and the Dangers They Pose to a Peaceful Pure-

Blood Society’: Gränsdragningsmekanismer och gränsförsvar utifrån den rasistiska 

diskursen i Harry Potters magiska värld”, Steven W. Pattersons “Kreacher’s Lament: 

S.P.E.W. as a Parable on Discrimination, Indifference, and Social Justice” och Tiffany L. 

Walters avhandling “Not So Magical: Issues with Racism, Classism, and Ideology in 

Harry Potter”. Flera av dessa artiklar studerar rasismen och diskrimineringen av magiska 

varelser, vilket jag också undersöker i denna uppsats, samtidigt som jag kommer att 

fokusera mer på Voldemorts rasideologi och hur den påverkar och definierar Hermione. 

 

5 Analys 
Först och främst ska det nämnas att Harry Potter-böckerna skildras från Harrys 

perspektiv, det är han som är fokalisatorn i serien—bortsett från enstaka kapitel eller 

scener. Fokalisatorn är den som ser.66 Att Harry är fokalisatorn betyder att allting skildras 

genom hans perspektiv (samtidigt som en vuxen berättare, Rowling, berättar vad det är 

Harry ser), vilket resulterar i att det vi läser är färgat av de egenskaper och erfarenheter 

Rowling bestämde att Harry skulle besitta. Med andra ord kan man säga att sättet på hur 

Harry beskriver Hermione är baserat på Rowlings tankar om hur pojkar relaterade till 

flickor när hon skrev böckerna.  

Hermione, som sekundär karaktär, blir alltså beskriven från Harrys perspektiv. 

Detta är viktigt att komma ihåg eftersom textens narrativa perspektiv påverkar 

                                                
(red.), Chicago: Open Court Publishing, 2004; Tiffany L. Walters, “Not So Magical: Issues with Racism, 
Classism, and Ideology in Harry Potter”, NMU Master’s Theses, paper 42, 2015, 
https://www.academia.edu/31117392/Not_So_Magical_Issues_with_Racism_Classism_and_Ideology_in
_Harry_Potter (Hämtad: 2018-03-06). 
64 Walters, s. 23-29. 
65 Se exempelvis Jackie C. Horne, “Harry and the Other: Answering the Race Question in J. K. Rowling’s 
Harry Potter”, The Lion and the Unicorn, Volume 34, Number 1, January 2010; Walters. 
66 Nikolajeva, The Rhetoric of Character in Children’s Literature, s. 13. 
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bedömningen av sekundära karaktärer och deras könsstereotyper.67 Dessutom måste man 

tänka på vilka karaktärer som pratar om Hermione för att tolkningen av henne ska bli så 

autentisk som möjligt.68 

 

5.1 Beskrivningen av Hermione 
Hermione introduceras på tåget till Hogwarts i första boken. Så här beskrivs hon: “She 

was already wearing her new Hogwarts robes. […] She had a bossy sort of voice, lots of 

bushy brown hair and rather large front teeth.”69 Det är inte mycket information som ges 

av Hermiones utseende, men det är vanligt i litteraturen. Nikolajeva menar att 

karaktärsbeskrivningar sällan ges i komplett form, istället beskrivs de detaljer som står 

ut, de detaljer som vi själv lägger märke till när vi träffar nya människor.70 Dessutom 

menar Bell att Hermiones utseende inte spelar någon roll eftersom det är hennes förmågor 

som är hennes största egenskaper.71 Dock är detta intressant eftersom kvinnliga författare 

ofta använder utförliga beskrivningar (speciellt i böcker för flickor) och kvinnliga 

karaktärer brukar beskrivas mer detaljerat. Manliga karaktärer som finns i böcker skrivna 

av manliga författare kännetecknas dock sällan av utförliga beskrivningar.72 

 
This common negligence may be accounted for by the authors’ inherent ‘masculine’ 
style of writing, the authors’ preconceived opinions about their implied readers’ lack 
of interest in description […] or the authors’ preconceived opinions about their male 
characters’ lack of interest in their looks. Whatever explanation we come up with, 
description as means of characterization seems to be one of the strongly gendered 
narrative patterns in children’s fiction.73 

 

Harry Potter-serien, som är skriven av en kvinnlig författare, är sparsam med 

beskrivningar av karaktärernas utseende—vare sig det är kvinnliga eller manliga 

karaktärer—förutom de karaktärer som är spektakulära på ett eller annat sätt.74 Det är 

mycket möjligt att beskrivningarna är sparsamma för att böckerna skulle tilltala pojkar 

också, och därför är det inte konstigt att Hermiones förmågor är det som spelar större roll, 

                                                
67 Ibid., s. 96. 
68 Eftersom serien skildras från Harrys perspektiv kommer jag hädanefter endast påpeka den dialog som 
framförs av andra karaktärer. 
69 J. K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Bloomsbury Publishing Ltd., 2014, s. 112. 
70 Nikolajeva, The Rhetoric of Character in Children’s Literature, s. 147. 
71 Christopher E. Bell, Hermione Granger Saves the World: Essays on the Feminist Heroine of Hogwarts, 
Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., 2012, s. 9. 
72 Nikolajeva, The Rhetoric of Character in Children’s Literature, s. 151. 
73 Ibid., s. 151. 
74 Exempelvis Alastor Moody som har ett magiskt öga som kan se genom allt, ett träben och flera ärr som 
är från hans tid som Auror då han sökte efter och fångade in onda magiker. 
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då pojkar tilltalas mer av handlingsinriktade berättelser. Däremot kan det också vara för 

att serien skildras från en pojkes perspektiv och att utseendet därför inte spelar någon roll.  

Nikolajeva menar vidare att karaktärernas kläder ofta inkluderas i beskrivningarna: 

“which may serve various purposes—for instance, to convey information about the 

characters’ social status.”75 I Hermiones fall tolkar jag hennes snabba ombyte till 

skoluniformen mer som ett sätt för henne att göra sig redo för skolan (liksom hennes 

inläsande av terminens böcker) och en iver att komma fram till skolan än att det handlar 

om hennes sociala status (alla i skolan kommer dessutom att klä sig i skoluniformer). Att 

Hermione redan är redo för skolan och att hon berättar att hon bland annat lärt sig alla 

terminens böcker utantill adderar till den bossiga flickan som Harry beskriver. Dock kan 

både Hermiones “bossighet” och Harrys beskrivning och tolkning av henne tolkas som 

att det kommer från en plats av osäkerhet i båda karaktärerna. Båda är osäkra på sin roll 

i den nya, okända, magiska världen. De känner sig i underläge eftersom båda har vuxit 

upp i mugglarvärlden och att de inte visste att den magiska världen fanns. Hermione gör 

dock vad hon kan för att motarbeta sitt underläge genom att ta åt sig så mycket kunskap 

hon kan. Harry, däremot, har inte gjort något större försök att lära sig trots att han är orolig 

för sin ringa kunskap: “‘I’ve got loads to learn … I bet,’ he added, voicing for the first 

time something that had been worrying him a lot lately, ‘I bet I’m the worst in the 

class.’”76 Att Hermione vet mer än Harry trots att båda växte upp hos mugglare, kan tolkas 

som en bidragande faktor till Harrys sätt att beskriva henne. 

Efter detta första möte beskrivs Hermione som en bossig “know-it-all” och Ron 

kallar henne för en mardröm för att hon visar honom hur man ska få en fjäder att sväva 

med hjälp av magi när han inte klarar av det själv.77 Sättet på hur Harry beskriver 

Hermione i början av första boken handlar mer om hennes beteende än om hennes kön 

eller att hon är mugglarfödd.78 Dessutom påpekas inte Hermiones kön på ett uttryckligt 

och på ett medvetet sätt av Harry och Ron förrän i fjärde boken, Harry Potter and the 

Goblet of Fire. Harry och Ron börjar bli nervösa för att de inte hittat någon flicka att gå 

med på den kommande balen och Ron ser Hermione som ett alternativ: “Ron was staring 

at Hermione as though suddenly seeing her in a whole new light. ‘Hermione, Neville’s 

right – you are a girl …’ ‘Oh, well spotted,’ she said acidly […] ‘Just because it’s taken 

                                                
75 Nikolajeva, The Rhetoric of Character in Children’s Literature, s. 148. 
76 Rowling, Stone, s. 107. 
77 Ibid., s. 176, 184. 
78 Vad det betyder att vara mugglarfödd i den magiska världen beskrivs egentligen inte förrän i andra boken, 
dessutom befinner sig Harry i en liknande situation då han också blivit uppfostrad av mugglare. 
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you three years to notice, Ron, doesn’t mean no one else has spotted I’m a girl!’”79 Inte 

för att Harry och Ron inte förstått att hon var flicka innan—de är ändå påverkade av 

samhällets genuskonventioner som skiljer på feminint och maskulint och de är båda 

medvetna om att hon sover i flickornas sal i Gryffindor och beskrivs med de ord som 

nämndes ovan—men tidigare har de sett henne som en irriterande, bokälskande, 

könsneutral vän och inte medvetet som en flicka. 

 

5.2 Hermione som kvinnlig karaktär 
Många läsare tolkar Hermione som stereotyp flicka i början av serien. Flera forskare 

menar att detta beror på främst två anledningar: att hon visar känslor (exempelvis att hon 

gråter, viskar och talar med förskräckt röst) och att hon blir “räddad” från trollet av Harry 

och Ron.80 Bland annat poängterar kritiker orden “shriek”, “squeak”, “squeal”, “wail”, 

“whimper”, “giggling” och liknande, att de är stereotypa och att det endast är kvinnliga 

karaktärer och inte några manliga karaktärer som beskrivs på detta sätt.81 Detta är ett 

problem som bland annat Dresang tar upp när hon skriver att Hermiones “hysteria and 

crying happen far too often to be considered a believable part of the development of 

Hermione’s character and are quite out of line with her core role in the book.”82 Vad 

Dresang glömmer att komma ihåg är att det är genom Harrys ögon Hermione skildras. 

Rowling beskriver vad det är Harry ser utifrån hans perspektiv, hon beskriver hur han 

tolkar situationer och andra karaktärer. Han kan lika väl överdriva Hermiones agerande 

eftersom hon är flicka, och flickor är ju annorlunda än pojkar—vilket är omedvetna 

föreställningar han har baserade på samhällets genuskonventioner som är inrotade i oss 

alla sedan barnsben, och dessa är skilda från de medvetna uttalandena om Hermiones kön 

som angetts ovan. Precis som de Beauvoirs teorier om “the Other” där “[h]e is the Subject; 

he is the Absolute. She is the Other”,83 tar Harry positionen som norm, eftersom han är 

pojke, och beskriver Hermione som “den Andra” eftersom hon är flicka och på grund av 

de genuskonventioner han påverkats och lärt sig av i mugglarvärlden. Eftersom Harry är 

                                                
79 J. K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, Bloomsbury Publishing Ltd., 2014, s. 337f. 
80 Se exempelvis Glenna M. Andrade, “Hermione Granger as Young Girl Sleuth in the Harry Potter Series”, 
Feinstein College of Arts & Sciences Faculty Papers, 1:1, 2008, s. 15f; Eliza T. Dresang, “Hermione 
Granger and the Heritage of Gender” i The Ivory Tower and Harry Potter: Perspectives on a Literary 
Phenomenon, Lana A Whited (red.), Columbia: University of Missouri Press, 2002, s. 222f; Heilman och 
Donaldson, s. 148, 149; Gwendolyn Limbach, “Conjuring Her Self: Hermione’s Self-Determination in 
Harry Potter”, Honors College Theses, paper 64, 2007, s. 4. 
81 Se exempelvis Dresang, s. 223; Heilman och Donaldson, s. 150. 
82 Dresang, s. 223. 
83 de Beauvoir, 26. 
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lugn eller inte vet vad han ska göra i de flesta situationer beskrivs ofta Hermione som 

tvärtom, antingen som hysterisk eller den som räddar situationen genom sin kunskap.84 

När det gäller trollincidenten menar flera forskare, som nämnt ovan, att Hermione 

beskrivs som en stereotyp karaktär, en “damsel in distress” som behöver räddas av Harry 

och Ron. Till stor del är detta sant, men nu ska det kommas ihåg att det var de manliga 

karaktärerna som gjorde misstagen som ledde upp till att Hermione behövdes räddas.85 

Det är Harry och Ron som låser in trollet i det rum där Hermione är.86 Harry inser detta 

efter att trollincidenten är över: “‘She might not have needed saving if we hadn’t locked 

the thing in with her’”.87 Att hon blir så rädd och handlingsförlamad att hon behöver 

räddas från trollet handlar helt enkelt om att hon—till skillnad från Harry och Ron som 

blivit varnade för att det finns ett troll i skolan—inte är beredd på att se ett monster på 

toaletten.88 Alla hanterar krissituationer på olika sätt och det spelar ingen roll om man är 

kvinna eller man. Alla är inte lugna och behärskade eller vet hur krissituationer ska lösas. 

Dessutom är det Hermione som räddar situationen efter att lärarna hittat trion och det 

utslagna trollet. Hon ljuger om att det var hon som sökte upp trollet för att försöka besegra 

det eftersom hon läst allt om troll.89 Hon räddar inte endast Ron och Harry från att hamna 

i trubbel hos lärarna, utan räddar även Gryffindor då det endast är Hermione som får 

poängavdrag i den årliga tävlingen skolhusen mellan, medan Harry och Ron får 

pluspoäng för att de hjälpte henne. Limbach menar att “Hermione transgresses the 

standard saving trope and undermines her position as the ‘damsel in distress’; in the 

classic fairytales the damsel never saves her rescuer in return. In this sense, her rescue is 

equally important as the one the boys acted upon her.”90 Därefter blir Hermione, Harry 

och Ron vänner, vilket är en könsöverskridande vänskap som har sin grund i folksagor 

där hjälten räddar och skydda prinsessan.91 Även om vänskapen är baserad på en klassisk 

berättelsetradition, är den också nydanande på grund av att Hermione, i sin tur, räddar 

pojkarna. Dessutom är det inte endast vid trollincidenten som Hermione räddar Harry.92 

                                                
84 Hon räddar dem exempelvis när hon, Harry, Ron och Neville otillåtet går genom skolan på natten och 
håller på att bli ertappade. Hermione är den enda som kan öppna en låst dörr med magi så de kan gömma 
sig innanför (Rowling, Stone, s. 171). Som kontrast skriker hon i rädsla och ser ut att hålla på att svimma 
när hon är inlåst med trollet (Ibid., s. 187ff). 
85 Zettel, s. 93. 
86 Rowling, Stone, s. 187f. 
87 Ibid., s. 192. 
88 Andrade, s. 16. 
89 Rowling, Stone, s. 190f. 
90 Limbach, s. 5. 
91 Nikolajeva, The Rhetoric of Character in Children’s Literature, s. 102. 
92 Genomgående i serien räddar hon Harry, men även andra karaktärer och varelser. Exempelvis i tredje 
boken räddar hon Harry, Buckbeak (Vingfåle på svenska) och Sirius Black då hon med magisk hjälp kan 
laborera med tiden. 
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Hon gör så bland annat även under hans första match i Quidditch.93 När hon och Ron 

inser att någon förhäxar Harrys kvast, och de misstänker Professor Snape, är det 

Hermione som agerar: “‘Leave it to me.’ Before Ron could say another word, Hermione 

had disappeared.”94 På väg mot Snape springer hon in i Professor Quirrell (ovetandes om 

att det egentligen är han som förhäxar Harrys kvast), och tänder eld på Snapes kläder och 

bryter förhäxningen.95 Även om Hermione beskrivs med ord som anses stereotypa för 

flickor—exempelvis “shriek”, “whimper”, “giggling” och att hon gråter—är hon inte den 

passiva flickan som väntar på att saker och ting ska hända eller att andra ska lösa 

problemen som uppstår om hon anser sig själv ha förmågan att kunna lösa situationen. 

Hermiones roll i slutet av första boken har också diskuterats av flera litteraturvetare, 

från både positiva och kritiska perspektiv, där Hermione använder logiskt tänkande för 

att räkna ut vilken trolldryck Harry måste dricka för att kunna gå vidare och stoppa 

Voldemort från att få tag på De Vises Sten.96 Det finns bara en dryck som tillåter en av 

dem att gå vidare, och det är Harry som fortsätter äventyret. Heilman och Donaldson 

menar bland annat att Hermione spelar rollen som möjliggörare för Harry, att hon endast 

gör det möjligt för honom att gå ut på äventyr.97 Men här ska det dock kommas ihåg att 

Harry är den primära hjälten i serien. Han har en personlig vendetta mot Voldemort och 

är den enda som kan bekämpa honom för gott. Att Harry fortsätter äventyret—och är 

inblandad i alla äventyren i alla böckerna till skillnad från Hermione och Ron98—handlar 

om att det är hans roll som hjälten. Nikolajeva beskriver Joseph Campbells “monomyth”, 

som är ett universellt berättelsemönster som finns i majoriteten av berättelser genom 

tiderna.99 Det mönster Campbell fann i sin forskning var “separation—initiation—

return”, vilket motsvarar den grundläggande strukturen i barnlitteratur, “home—away—

homecoming”.100 I detta berättelsemönster måste karaktären: 

 
[D]epart from the ordinary situation in order for there to be a plot. […] As the next 
step, the character must cross some form of threshold. […] The mythical hero is 
subjected to a series of trials, as is the character of children’s fiction. […] In addition, 
like the mythical hero and unlike most characters of adult fiction, the child character 

                                                
93 Quidditch är en sport som utövas på flygande kvastar där förtrollade bollar antingen ska slås genom 
ringar eller infångas för att lagen ska samla poäng och vinna matcher. 
94 Rowling, Stone, s. 204. 
95 Ibid., s. 204f. 
96 Se exempelvis Andrade, s. 16f; Gladstein, s. 53; Limbach, s. 6f. 
97 Heilman och Donaldson, s. 146. 
98 Hermione är förstenad i andra boken och kan inte följa med till Hemligheternas Kammare medan Ron är 
skadad i tredje boken och inte kan följa med och rädda Buckbeak och Sirius Black. Därefter är båda 
uteslutna från klimax i fjärde boken när Harry ensam får möta Voldemort. 
99 Nikolajeva, The Rhetoric of Character in Children’s Literature, s. 30. 
100 Ibid., s. 30f. 
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returns to the point of departure, sometimes through flight and rescue, and often 
crossing the return threshold to ordinary life.101 

 

Detta är Harrys resa i varje bok eftersom det är honom läsaren får följa med genom 

berättelsens gång. Nikolajeva menar även att Harry höjs till hjältestatus vid de avgörande 

slagen,102 vilket gör det logiskt att Harry är den som ska fortsätta äventyret. Dock ska det 

också kommas ihåg att det inte endast är Hermione som offrar sig för Harry i slutet av 

första boken. Ron offrar sig i det förtrollade schackspelet innan Hermione och Harry 

kommer till rummet med trolldrycker. Att påstå att Hermione gör ett uppoffrande för att 

Harry ska kunna fortsätta sitt äventyr medan Rons agerande är en heroisk handling är inte 

rättvist. Visst, Ron slås medvetslös i schackspelet innan Hermione och Harry fortsätter, 

men Hermione kunde lika gärna råkat ta en av de giftiga trolldryckerna istället för den 

som gör det möjligt för henne att gå tillbaka för att hjälpa Ron och hämta Professor 

Dumbledore. Både Hermione och Rons uppoffringar var lika viktiga och farliga för att 

Harry skulle kunna fortsätta. Att skilja på dessa två karaktärers uppoffringar är att 

tillskriva dem stereotypa genuskonventioner som handlar mer om hur vårt samhälle ser 

ut än vad som faktiskt händer i texten. 

Att Hermione endast skulle vara en möjliggörare för Harrys (och även Rons) 

äventyr utan att tänka på sina egna mål och vad hon själv vill uppnå är fel. För det första 

tackar hon ja till sitt livs största äventyr när hon accepterar inbjudan att börja studera på 

Hogwarts och komma till en magisk värld som hon inte visste existerade. Att tacka ja till 

en så okänd situation är modigt. För det andra är Hermiones mål i början av serien endast 

att få stanna kvar på Hogwarts och i den magiska världen genom att studera och lära sig 

så mycket hon kan. Hon frångår inte dessa målen för att göra det möjligt för Harry och 

Ron att gå på äventyr. Tvärtom är hon involverad i både sina studier och i sitt sociala liv 

för att hon kan och vill. Detta representerar en stort “transcendence”, som de Beauvoir 

skriver om, där Hermione väljer sin frihet genom att göra det hon vill, istället för att vara 

fast i de etiketter som definierar kvinnan. Hon är inte den stereotypt passiva flickan som 

måste välja mellan studier och socialt liv. Hon har sina prioriteringar klart för sig när hon 

först säger: “‘What am I revising for? Are you mad? You realise we need to pass these 

exams to get into the second year? They’re very important, I should have started studying 

a month ago’”.103 Därefter, när trion är säkra på att De Vises Sten kommer att stjälas, 

                                                
101 Ibid., s. 31f. 
102 Ibid., s. 34. 
103 Rowling, Stone, s. 246. 
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visar Hermione att hon är villig att bryta några regler för att göra det rätta och hjälpa sina 

vänner. Även detta är ett sätt för henne att bryta sig fri från sin roll som “den Andra” och 

ställer sig jämlikt med pojkarna där alla tre inser att de måste agera och deltar därefter i 

äventyret på sina egna sätt. 

Även om skillnaderna mellan Hermione och pojkarna inte är speciellt markanta här 

i början av serien, när det gäller att vidta åtgärder för att rädda varandra, har flera forskare 

diskuterat kring jämställdheten mellan könen i den magiska världen (bland annat om hur 

många karaktärer av varje kön som finns, vilka roller inom samhället som kvinnor har, 

och så vidare).104 Trots att Heilman och Donaldson visar att det finns och nämns fler 

manliga karaktärer än kvinnliga genom seriens gång,105 visar sig den magiska världen 

ändå vara jämställd mellan könen i den mån att en magikers egenskaper och magiska kraft 

spelar större roll. Exempelvis visas detta i sorteringsceremonin som äger rum första 

kvällen av varje skolår på Hogwarts, där sorteringshatten bestämmer i vilket av de fyra 

skolhusen som varje ny elev ska bli indelad i. Här spelar det ingen roll vilken 

könstillhörighet eller rastillhörighet eleven har (förutom i Slytherin som inte tar emot 

mugglarfödda magiker). Sorteringshatten sjunger: “There’s nothing hidden in your head, 

The Sorting Hat can’t see”,106 vilket tyder på att fokus ligger på magikerns talanger och 

egenskaper. Dessutom sjunger hatten om skolhusens olika värden som är viktiga för 

vardera hus. I Gryffindor är det mod, djärvhet, kraft och tapperhet som är viktigt, i 

Huffelpuff är det viktigt med rättvisa och sanning och att eleverna är trogna, lojala och 

glada för hårt arbete, i Ravenclaw ska man vara vis, lärd, kvicktänkt och ha ett gott 

förstånd, och i Slytherin värderas egenskaper som list, slughet och ambition och att 

eleverna är makthungriga och gör allt för att vinna.107 Utbildningen på Hogwarts är 

jämställd mellan könen, dessutom kan både flickor och pojkar ansluta sig till Quidditch 

lagen och även vara kaptener för lagen.108 Den enda skillnaden mellan behandlingen av 

flickor och pojkar är att det finns fällor utanför flickornas sovsalar för att förhindra 

pojkarna för att komma in medan flickorna fritt kan gå in i pojkarnas sovsalar.109 

                                                
104 Se exempelvis Dresang, s. 234ff; Ximena Gallardo C. och Jason Smith, “Cinderfella: J. K. Rowling’s 
Wily Web of Gender”, i Reading Harry Potter: Critical Essays, Giselle Liza Anatol (red.), Westport: 
Praeger, 2003, s. 192ff, 199ff; Gladstein, s. 55ff; Heilman och Donaldson, s. 141-154; Zettel, s. 87-99. 
105 Heilman och Donaldson, s. 141f. 
106 Rowling, Stone, s. 126. 
107 Ibid., s. 126; J. K. Rowling, Goblet, 2014, s. 150. 
108 Zettel, s. 92. 
109 Ibid., s. 92. Vissa anser säkert att detta är sexistiskt, vilket det är, men jag förstår också tanken bakom 
regeln som har funnits i Hogwarts sedan skolan grundades. En pojke skulle kunna övermanna en flicka i 
samma ålder med hjälp av sin fysiska styrka medan en flicka skulle behöva vara beväpnad med sin trollstav 
för att ha en chans att kämpa tillbaka. 
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Utanför skolans värld, i den magiska världens verklighet, är förutsättningarna för 

kvinnor och män också likadana. Exempelvis påpekar Professor Moody att Hermione, 

lika väl som Harry, har rätt egenskaper för att kunna bli en framgångsrik Auror när han 

först säger till Harry att han borde överväga en karriär som Auror och sedan säger till 

Hermione att: “‘You’re another one who might think about a career as an Auror,’ he told 

her. ‘Mind works the right way, Granger.’”110 Med andra ord skulle man kunna säga att 

Hermione inte blir orättvist behandlad som “den Andra” i könstillhörighet betraktat 

varken i skolan eller när hon ska ut i världen. I The Cursed Child har hon exempelvis 

blivit “Minister for Magic”,111 vilket betyder att hon är ledaren för Trolldomsministeriet 

och den magiska världen i Storbritannien (som en Premiärminister). Hermiones 

könstillhörighet sätter alltså inga gränser för henne i den magiska världen. 

Hermiones skildring som “den Andra” i könstillhörighet kommer alltså inte från 

utbildningen, eftersom flickor och pojkar på Hogwarts har samma förutsättningar, eller 

när det gäller att starta en karriär. Istället är det de andra karaktärernas behandling och 

beskrivning av henne som gör att hon skildras som en stereotyp flicka. Även efter 

trollincidenten, som blev den avgörande scenen för starten på trions vänskap, blir 

Hermione beskriven som den som följer alla regler (trots att hon i och med vänskapen 

med Harry och Ron blir mer avslappnad när det gäller att bryta regler), som bok-nörd, 

tjatig, och med ord som “squeaked” när hon varit orolig för Harry och undrar var han 

varit efter en Quidditch-match, “faintly” och “timidly” när hon blir introducerad för en 

kentaur för första gången, “wailed” när hon misslyckats med att hålla koll på Professor 

Snape och liknande beskrivningar.112 Dessa typer av beskrivningar fortsätter genom hela 

serien, även om de minskar ju längre serien går, och gäller för det mesta endast de 

kvinnliga karaktärerna. Det är just på detta sätt som Hermione skildras som “den Andra” 

i könstillhörighet jämfört med pojkarna. 

 

5.3 Hermione som mugglarfödd 
Hermiones position som “den Andra” i rastillhörighet får en större plats från och med 

andra boken, Harry Potter and the Chamber of Secrets, och fortsätter att växa ju längre 

serien går. I andra boken belyses Hermiones härkomst som ett problem då boken har ett 

                                                
110 Rowling, Goblet, s. 402, 481. En Auror är medlem i en elitgrupp av magiker som söker och fångar onda 
magiker som använder svart magi (svartkonster). 
111 J. K. Rowling, Harry Potter and the Cursed Child: Parts One and Two, (eBok), Pottermore Limited, 
2016. 
112 Rowling, Stone, s. 194, 231, 235f, 238, 243, 271, 289f. 
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genomgående tema av den rasism som de mugglarfödda barnen i Hogwarts får utstå.113 

Speciellt Hermione som blir kallad för “Mudblood” av Draco Malfoy, vilket är ett 

nedvärderande namn på mugglarfödda som är menat att påpeka deras smutsiga blod.114 

Detta är ett begrepp som vissa renblodiga magiker och Voldemort supportrar använder 

för att positionera sig själv som renblodiga och bättre än de mugglarfödda, liknande det 

sätt som Said menar att väst har använt ordet “Oriental” för att positionera sig själv som 

norm. Hermiones underlägsenhet är dock något hon försökt motarbeta genom att ta åt sig 

så mycket kunskap som möjligt för att ta igen allt det hon missat under sin barndom i 

mugglarvärlden. Alkestrand menar exempelvis att Hermiones behov av att studera 

flitigare än andra elever (speciellt i Harry Potter and the Prisoner of Azkaban där hon 

med magisk hjälp kan gå på flera lektioner samtidigt) beror på att hon upplever att hon 

måste bevisa sig själv tillräcklig eftersom hon inte har samma förutsättningar som de med 

magiker i släkten.115 Men trots Hermiones stora beläsenhet och magiska kompetens kan 

hon “inte påverka sitt arv, vilket utgör grunden för den rasistiska underordningen.”116 

Oavsett hur mycket hon studerar och lär sig om den magiska världen kommer hon alltid 

att betraktas vara i underläge så länge Voldemorts rasideologi är rådande.117 

Här bör det också tilläggas att Voldemorts rasideologi inte är något nytt i den 

magiska världen utan är baserad på en tidigare rasideologi. Gellert Grindelwald, som var 

en av de farligaste magikerna genom tiderna men besegrades av Professor Dumbledore 

1945,118 hade en liknande rasideologi och en önskan att ta makten över mugglare eftersom 

magiker var bättre och att det var för mugglarnas eget bästa.119 Detta är vad Voldemorts 

rasideologi är baserat på. Voldemorts rasideologi innebär alltså att den renblodiga 

magikern är överordnad och norm medan alla andra är underordnade. Att de renblodiga 

magikerna blivit norm är inte endast på grund av sitt “rena” blod utan även på grund av 

sin magiska kraft, vilket gör dem mycket starkare i jämförelse med mugglare som i det 

                                                
113 Slytherins arvinge öppnar hemligheternas kammare och lösgör basilisken som förstenar mugglarfödda. 
114 J. K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Bloomsbury Publishing Ltd., 2014, s. 117, 
121f. 
115 Malin Alkestrand, Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans 
värdegrundsarbete, Stockholm: Makadam förlag, 2016, s. 199f. 
116 Ibid., s. 228. 
117 Samma sak gäller i klassaspekten eftersom de magiska familjer som stödjer Voldemorts rasideologi, 
exempelvis familjen Malfoy, har det bättre ställt statusmässigt och ekonomiskt än de familjer som ställer 
sig emot Voldemorts rasideologi, exempelvis familjen Weasley. Familjen Weasley är blodsförrädare och 
har det dåligt ställt ekonomiskt. Mugglarfödda magiker ses som andra klassens medborgare: “The Malfoys 
prided themselves on being pure-bloods; in other words, they considered anyone of Muggle descent, like 
Hermione, second-class.” (Rowling, Goblet, s. 87.) 
118 Rowling, Stone, s. 109. Året 1945 drar paralleller till Andra Världskriget där Europa under en lång tid 
var offer för Adolf Hitlers och nazisternas rasideologi. 
119 J. K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, Bloomsbury Publishing Ltd., 2014, 290f. 
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stora hela inte har någon magisk kraft (förutom de mugglarfödda elever som studerar på 

Hogwarts). På grund av sin magiska kraft och rasideologi betraktas den renblodiga 

magikern ha en maktposition. Därmed ansåg sig Voldemort och hans anhängare ha rätten 

att både förfölja och döda mugglare samtidigt som de tillfångatog, torterade och avrättade 

magiker med koppling till mugglare eller mugglarfödda.120 Detta liknar den beskrivning 

Said ger av relationen mellan öst och väst där han menar att ett av huvudelementen i 

denna relation var att Europa alltid var i en position av styrka och dominans och att det 

berodde på en varierande grad av hegemoni.121 Skillnaden är att medan västs dominans 

över öst grundades i politiska, kulturella och religiösa skillnader grundar sig Voldemorts 

rasideologi i magisk kraft. Men båda har den gemensamma grunden av fördomar av ”den 

Andra” (västvärlden gentemot östvärlden och Voldemort gentemot mugglare). 

Voldemorts fördomar om mugglare är en av de grundläggande formerna av 

diskriminering i hans rasideologi. Voldemort målar upp en bild av mugglare som dumma 

och lättlurade, vilket visar på likheter av hur Said menar att folken i öst har beskrivits av 

väst.122 Voldemorts sätt att positionera sin renblodiga mani som rådande ideologi visar 

sig när han låter bygga en ny staty i Trolldomsministeriet (som han tagit kontroll över) 

som kallas “Magic is Might” och visar en kvinnlig och en manlig magiker som sitter 

ovanpå en folkmassa av mugglare “all with rather stupid, ugly faces”.123 På detta sätt 

positionerar sig Voldemort och hans anhängare som överordnade eftersom de tillskriver 

mugglare avhumaniserade egenskaper, likt det sätt på hur väst skapade sig själv genom 

att tillskriva öst och dess invånare stereotypa egenskaper. Voldemort väljer också att 

använda propaganda som ett vapen då han trycker upp en broschyr utfärdad av 

Trolldomsministeriet med sin gyllene titel “MUDBLOODS and the Dangers They Pose 

to a Peaceful Pure-Blood Society”.124 På broschyren finns en ros som stryps av ett ogräs 

med gaddar.125 Rosen symboliserar den renblodiga magikern medan ogräset symboliserar 

de mugglarfödda.126 Voldemort har också satt upp en kommission för registrering av 

mugglarfödda (The Muggle-Born Registration Commission) som kallar in mugglarfödda 

magiker för att registrera sig och sedan genomgå förhör om hur de “stal” sin magiska 

kraft från “riktiga” magiker.127 Den underliggande anledningen till förhören är att lura dit 

                                                
120 Exempelvis Neville Longbottoms föräldrar som blev torterade av Bellatrix Lestrange. 
121 Said, s. 5. 
122 Ibid., s. 40. 
123 Rowling, Hallows, s. 195f. 
124 Ibid., s. 201. 
125 Ibid., s. 201. 
126 Alkestrand, “’Mudbloods and the Dangers They Pose to a Peaceful Pure-Blood Society’”, s. 1. 
127 Rowling, Hallows, s. 209ff. 
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mugglarfödda för att antingen skicka dem till Azkaban-fängelset eller ta ifrån dem deras 

trollstav och jobb. 

Hermione, som är mugglarfödd, är den i trion som är mest utsatt för rasism och 

diskriminering och har mest att förlora om Voldemort och hans anhängare inte besegras. 

Men Hermione blir inte passiv och väntar på att problemet ska försvinna eller att andra 

ska lösa det utan hon tar istället en aktiv roll där hon kämpar emot Voldemort och hans 

rasideologi i takt med att han växer sig starkare. Även om Hermione som mugglarfödd 

automatiskt är mer utsatt än, exempelvis, Harry och Ron på grund av Voldemorts växande 

rasideologi har hon också, på grund av sin styrka och sitt mod att kämpa emot honom och 

hans ideologi, positionerat sig som en motståndare. Ju längre serien går, desto mindre 

sårad blir hon av termen “Mudblood”,128 och desto mer står hon upp för vad hon tror på 

och anser är rätt. Bland annat kämpar hon för husalfernas rättigheter i fjärde boken, vilket 

jag utvecklar mer nedan. Möjligtvis är Voldemorts rasideologi också en bidragande 

faktor, förutom hennes lojalitet till Harry, till att hon stannar med honom för att hjälpa 

honom hitta fler Horcrux129 när Ron och Harrys bråk leder till att Ron lämnar dem.130 

Att Hermione är villig att kämpa mot orättvisor visar sig i fjärde boken där hon tar 

ett stort kliv framåt i utvecklingen. Efter att ha hjälpt Harry rädda Sirius Black och 

hippogriffen Buckbeak131 i tredje boken, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, tar 

Hermione en roll som aktivist i fjärde. En av de största sakerna Hermione engagerar sig 

för i denna bok är husalfernas rättigheter efter att hon får se hur de diskrimineras. Hon 

startar en organisation, The Society for the Promotion of Elfish Welfare (S.P.E.W.), för 

att hjälpa husalferna och bekämpa ignoransen och diskrimineringen.132 Det kortsiktiga 

målet med S.P.E.W. är att “secure house-elves fair wages and working conditions. Our 

long-term aims include changing the law about non-wand-use, and trying to get an elf 

into the Department for the Regulation and Control of Magical Creatures, because they’re 

shockingly under-represented.”133 Bland annat stickar Hermione kläder till husalferna i 

femte boken, Harry Potter and the Order of the Phoenix, eftersom husalferna blir fria 

från sina mästare när de får kläder som gåva. Problematiken ligger dock i att husalferna 

uppfattar detta som förolämpande eftersom de inte vill bli befriade, trots att Hermiones 

                                                
128 Exempelvis när Draco Malfoy kallar henne detta under Världsmästerskapen i Quidditch så är det Harry 
och Ron som står upp för henne medan Hermione själv säger “Never mind” och sedan drar Harry och Ron 
iväg från konflikten med Malfoy (Rowling, Goblet, s. 104f). 
129 Ett föremål där en magiker har gömt ett fragment av sin själ för att uppnå odödlighet. 
130 Rowling, Hallows, s. 250ff. 
131 Vingfåle på svenska. 
132 Rowling, Goblet, s. 188. 
133 Ibid., s. 189. 
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intentioner är goda, vilket leder till att de bland annat inte vill städa Gryffindors 

sällskapsrum. Alkestrand menar dessutom att Hermiones sätt att gömma kläderna under 

skräp antyder att hon är medveten om att husalferna inte vill bli befriade, och därmed kan 

hennes agerande “ses som ett exempel på hur goda intentioner som syftar hjälpa en 

underordnad grupp kan missa målet och bli ett uttryck för dominans, om de inte anammar 

de underordnades önskemål.”134 Detta väcker relevanta frågor kring Hermiones agerande 

och om det är rätt av henne att kämpa för de som inte vill bli befriade, vilket möjligtvis 

är en av anledningarna till att hennes kamp för husalfernas rättigheter minskar i fokus i 

de resterande tre böckerna (samtidigt som fokus på att bekämpa Voldemort blir starkare, 

vilket utvecklas mer nedan). Trots att Hermione inte tar full hänsyn till husalfernas egna 

viljor så känner hon stor sympati för dem för att hon, som mugglarfödd, själv blir utsatt 

för rasism.135 Limbach menar även att Hermiones könstillhörighet påverkar och bidrar till 

hennes kamp för husalferna: “Hermione is more attuned to the oppression both women 

and minorities share at the hands of the hegemonic wizards in power. Through her 

protests, Hermione challenges both the enslavement of the other and the subjugation of 

women.”136 Detta kan också representera en form av “transcendence” eftersom Hermione 

tar en ledarposition, vilket är en aktiv roll som oftast förknippas med mannen. Men även 

om Hermione själv tror på att hon gör rätt i att kämpa för husalfernas rättigheter blir hon, 

bland annat, avbruten av andra magiker när hon pratar om det.137 Detta anser jag bero på 

att magikerna som är födda i den magiska världen helt enkelt är vana vid att husalferna 

är slavar och underordnade. Det är möjligt att de inte tycker det är rätt att behandla 

husalferna som de flesta magiker gör (Rons pappa, till exempel, håller med Hermione),138 

men de är inte lika verbala om orättvisorna som hon är. Att hon blir nedslagen av andra 

magiker när det gäller hennes försök att ändra husalfernas situation kan delvis bero på att 

hon är kvinna (hennes andra idéer blir också nedslagna eller ignorerade av karaktärer av 

manligt kön),139 även om hennes bakgrund som mugglarfödd troligtvis är en större 

bidragande faktor i detta fall. Hon är inte född och uppvuxen i den magiska världen, så 

                                                
134 Alkestrand, “’Mudbloods and the Dangers They Pose to a Peaceful Pure-Blood Society’”, s. 21. 
135 Alkestrand, Magiska möjligheter, s. 202. 
136 Limbach, s. 19. 
137 Rowling, Goblet, s. 118f, 120, 130f. 
138 Ibid., s. 119. 
139 Exempelvis när Hermione säger åt Harry att han borde lösa gåtan med ägget han lyckades fånga i första 
tävlingen i turneringen i magisk trekamp så att han kan lista ut vad nästa tävling innebär, men blir nedslagen 
av både Harry (som menar att han har god tid på sig) och Ron (som menar att Harry förtjänar ledighet). 
(Ibid., s. 331f.) Konsekvenserna av att Harry ignorerade Hermione leder till att trion får sitta uppe halva 
natten kvällen innan andra tävlingen för att komma på hur Harry ska lösa sin uppgift. Dessutom undrar han 
varför han inte försökte lösa gåtan med ägget tidigare. (Ibid., s. 409ff.) 
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hon förstår inte husalfernas vilja att vara tjänare på samma sätt som exempelvis Ron. 

Men, till skillnad från magiker som Ron vill Hermione bryta de fördomar magiker har om 

husalfer, vilket är ett sätt att bekämpa Voldemorts rasideologi och husalfernas position 

som “den Andra”. 

En annan bidragande faktor till att Hermiones aktivism slås ned är för att det inte är 

det mest aktuella problemet vid tillfället. Patterson menar att husalfernas slaveri ligger 

långt ner på listan över vad som behöver kämpas för i och med att kampen mot Voldemort 

för tillfället är viktigare.140 Detta visar sig även i nästa bok där—efter att Voldemort 

kommit tillbaka till mänsklig form i slutet av fjärde—Hermione tar ett steg tillbaka med 

S.P.E.W. (även om hon fortfarande pratar om husalfernas rättigheter och stickar kläder 

till dem) för att trion måste fokusera på att lära sig själv och andra elever försvar mot 

svartkonster. Fokus i de tre sista böckerna ligger på att bekämpa Voldemort genom att 

lära sig försvar mot svartkonster (Harry Potter and the Order of the Phoenix), genom att 

lära sig mer om Voldemorts förflutna och om Horcruxer (Harry Potter and the Half-

Blood Prince) och genom att finna och förstöra Horcruxer och bekämpa Voldemort en 

gång för alla (Harry Potter and the Deathly Hallows). Dock är kämpandet mot Voldemort 

och hans rasideologi också ett kämpande för husalfernas rättigheter. Husalferna, som 

Voldemort själv anser är under hans värdighet, blir också diskriminerade under hans 

rasideologi.141 Att bekämpa Voldemort och hans rasideologi är att förbättra 

levnadsförhållandena för alla i den magiska världen, vare sig de är magiker eller magiska 

varelser (men även mugglare som Voldemort ser som den största fienden). 

Medan Harrys kämpande mot Voldemort till stor del handlar om en personlig 

vendetta som pekat ut Harry som “den utvalde”,142 symboliserar Hermiones kamp mot 

Voldemort och hans anhängare en kamp för alla magiker och magiska varelser som är 

utsatta för diskriminering och rasism. När svartalfen Griphook i den sjunde boken frågar 

vem av magikerna som protesterar när svartalfer diskrimineras och husalfer slaktas svarar 

Hermione: “‘We do!’ […] ‘We protest! And I’m hunted quite as much as any goblin or 

elf, Griphook! I’m a Mudblood!’”143 När Ron säger att hon inte ska kalla sig det, svarar 

                                                
140 Patterson, s. 110. 
141 Voldemorts behandling av husalfer visar sig när Harrys husalf, Kreacher, berättar att Voldemort behövde 
en husalf för att testa försvarsmagin runt ett av sina Horcrux. Efter att Kreacher druckit trolldrycken för att 
testa försvarsmagin och blivit sjuk lämnade Voldemort honom där för att dö. Voldemort var arrogant nog 
att tro att husalfer inte hade någon speciell magi som kunde ta Kreacher där ifrån, vilket han hade. (Rowling, 
Hallows, s. 155ff.) 
142 När Voldemort dödade Harrys föräldrar och sedan försökte döda Harry studsade den dödande 
förhäxningen tillbaka på Voldemort. Därmed lämnade han efter sig ett fragment av sin själ som etsade sig 
fast i Harry, vilket är anledningen till att Harry exempelvis kan se mentala bilder av vad Voldemort gör. 
143 Rowling, Hallows, s. 397f. 
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hon “‘Why shouldn’t I?’ […] ‘Mudblood, and proud of it! I’ve got no higher position 

under this new order than you have, Griphook!’”144 Här antar hon en klassisk maktstrategi 

genom att återta en term som är menat att vara en förtryckande och diskriminerande 

beskrivning av henne, på liknande sätt som hbtq-rörelsen återtog termen “queer”. 

Hermione vet att hennes öde, liksom de magiska varelsernas öde, står och faller med 

Voldemort och hans rasideologi. Hon vet att det enda sättet att skapa förändring är att 

kämpa emot. Och det är för både mugglarfödda och de magiska varelserna hon kämpar.  

Som nämndes ovan är det i den fjärde boken som Hermiones utveckling tar fart. 

Förutom att kämpa för husalfernas rättigheter är Hermione den i trion som mest tar sig an 

de utländska eleverna som anländer till Hogwarts för att delta i “the Triwizard 

Tournament” (en turnering i magisk trekamp). Två utländska skolor anländer till 

Hogwarts, Beauxbatons och Durmstrang. Målet med turneringen är att upprätta band 

mellan magiker från olika nationaliteter.145 Dock behandlas eleverna från de utländska 

skolorna som annorlunda än eleverna från Hogwarts, vilket går att återknyta till Saids 

tankar om “vi” mot “dem”. Anatol beskriver de elever som kommer från de andra två 

skolorna och deras olikheter från varandra, och från Hogwarts elever, och menar att: 

 
Rowling succeeds in perpetuating certain national and ethnic stereotypes against the 
British wizards’ competitors. While they are cultured and fashionable, the 
Beauxbaton students are also haughty and snobbish. […] And although readers 
eventually come to trust Viktor Krum, he and the rest of the Durmstrang team appear 
vaguely sinister for most of the novel. Durmstrang pupils learn the Dark Arts as a 
part of their formal education, and the school does not admit Muggle-borns.146 
 

De flesta eleverna från Hogwarts är för det mesta fördomsfulla mot de utländska 

magikerna, på grund av de aspekter som Anatol nämner, vilket kan tolkas som att eleverna 

på brittiska Hogwarts ställer sig som norm jämfört med de andra. Eleverna från de andra 

skolorna är annorlunda britterna och kommer från okända magiska kulturer (trots att dessa 

utländska skolor också är baserade i Europa). Detta påminner om hur Said menade att 

västerländska författares trångsynthet, och fördomar, skapade en imaginär “Other”. 

Hermione å andra sidan kommer närmre Viktor Krum från Durmstrang. Hon går bland 

annat till balen med honom, vilket Ron blir upprörd över. Han menar att Hermione 

fraterniserar med fienden eftersom Krum tävlar mot Harry och Hogwarts i trekampen.147 

                                                
144 Ibid., s. 398. 
145 Rowling, Goblet, s. 158. 
146 Anatol, s. 172. 
147 Rowling, Goblet, s. 356. Dock kan det även vara Rons växande känslor för Hermione som får honom 
att reagera på detta sätt. Harry, å andra sidan, har ingenting emot att Hermione är Krums dejt. (Ibid., s. 357.) 
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Andrew P. Mills diskuterar i sin artikel “Patriotism, House Loyalty, and Obligations of 

Belonging” om patriotism är en brist eller en dygd. Han menar att patriotism—som visar 

sig bland annat i elevernas lojalitet till sitt eget hus i Hogwarts och i Voldemorts och hans 

anhängares rasideologi—kan tolkas som ett sätt för en viss grupp människor att 

positionera sig som mer värd än andra.148 Att Hermione, till skillnad från Ron, inte ser 

Krum som en fiende är mycket möjligt på grund av hennes erfarenhet av att vara 

mugglarfödd.149 Hon vill inte behandla andra som “den Andra” eller medvetet 

diskriminera någon annan eftersom hon vet hur det känns. Dessutom har Krum visat att 

även om han går i en skola som inte släpper in mugglarfödda så bryr han sig inte om 

blodstatus eftersom han bjuder Hermione på balen. Dessutom är Hermione den som Krum 

räddar i sjön i andra tävlingen,150 där gåtan till tävlingen sade att: “We’ve taken what 

you’ll sorely miss”,151 vilket indikerar att Krum verkligen tycker om Hermione. 

Relationen dem emellan kan så klart ha med attraktionen mellan man och kvinna att göra, 

men om Krum hade antagit Voldemorts rasideologi, som Durmstrang står för, hade han 

aldrig tittat åt Hermiones håll i och med hennes härkomst. Dessutom säger Hermione att: 

“‘He’s really nice, you know […] He’s not at all like you’d think, coming from 

Durmstrang.’”152 Denna beskrivning tolkar jag som att Hermione anser att problemet, och 

de andras fördomar mot Durmstrang, härstammar från synen på skolan och det samhälle 

där skolan finns mer än om individen. Eftersom Hermione redan kämpar mot samhället 

och dess syn på marginaliserade magiker och varelser är det inte konstigt att hon anser att 

problemet ligger hos samhället och rådande institutioner. 

Den aspekt där Hermione blir som mest diskriminerad är på grund av hennes 

rastillhörighet. Som mugglarfödd blir hon konstant påmind om Voldemorts rasideologi 

och hennes utsatthet mer än att hon blir diskriminerad som kvinna. Detta har så klart att 

göra med att Rowling skrev böckerna med rasism och diskriminering som underliggande 

tema, hon skrev inte serien med feminism som tema.153 

 

                                                
148 Andrew P. Mills, “Patriotism, House Loyalty, and Obligations of Belonging” i The Ultimate Harry 
Potter and Philosophy: Hogwarts for Muggles, Gregory Bassham (red.), Hoboken, New Jersey: John Wiley 
& Sons, Inc., 2010, s. 98-104. 
149 Att Ron ser Krum som en fiende har troligtvis med Rons avundsjuka att göra. Han är märkbart irriterad 
över att Hermione blivit frågad till balen av en annan kille. 
150 Rowling, Goblet, s. 422. 
151 Ibid., s. 390. 
152 Ibid., s. 374. 
153 Zettel, s. 83f. 
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6 Sammanfattning 
Begränsar man sin läsning till den första boken är det lätt att tolka Hermione som en 

stereotyp flicka i och med hur hon och uttrycker sig. Det är dock genom Harrys ögon som 

Hermione skildras, det är han som beskriver och tolkar henne. Även om Harry, och Ron, 

inte ser Hermione som en flicka på ett medvetet och uttryckligt sätt förrän i fjärde boken 

är Harry ändå omedvetet påverkad av de genuskonventioner han lärt sig sedan barnsben. 

I och med detta positionerar han sig själv, omedvetet, som norm och därmed blir 

Hermione automatiskt positionerad som “den Andra”. Dock uppnår Hermione vid flera 

tillfällen en sorts “transcendence” genom att slå sig fri från de etiketter och stereotyper 

som definierar kvinnan och gör det hon vill och anser är rätt. 

Rowling har skapat en magisk värld där det är jämställt mellan flickor och pojkar. 

Skolan skiljer inte på och behandlar personer olika i egenskap av deras kön. Män och 

kvinnor kan vara lika kraftfulla eftersom det handlar om magikerns magi. På grund av 

Hermiones breda kunskap och stora magiska kraft visar hon att hon kan hjälpa och rädda 

Harry och Ron lika väl—och i många fall även mer—som de hjälper och räddar henne. I 

sina handlingar är hon likvärdig—och i många fall överlägsen—Harry och Ron. Hennes 

magiska egenskaper och skickligheter gör henne allt annat än underlägsen. 

Men trots att Hermiones magiska kompetens jämställer henne med pojkarna i 

skolan kan hon inte påverka sin härkomst, vilket utgör grunderna för Voldemorts 

rasideologi. Voldemort målar upp en bild av mugglare som dumma och lättlurade för att 

positionera renblodiga som överlägsna och norm och mycket av fokus ligger även på 

renligheten av magikerns blod. Men Hermione visar motsatsen till den stereotyp av 

mugglare som Voldemort målar upp genom att kämpa emot honom, hans anhängare och 

deras rasideologi. Hermione är en av de karaktärer som har mest att förlora om Voldemort 

lyckas ta över den magiska världen, vilket den sista boken visar prov på, men hon är också 

en av dem som kämpar mot Voldemort som hårdast och mest aktivt. Hon vet att det enda 

sättet att skapa en förändring är att kämpa för det hon anser är rätt. Att bekämpa 

Voldemort och hans rasideologi är att förbättra levnadsförhållandena för alla i den 

magiska världen, både magiker och magiska varelser (men även mugglare). 

Hermione blir alltså inte diskriminerad eller behandlad som “den Andra” i 

könstillhörighet lika mycket som hon blir diskriminerad som mugglarfödd. Hon beskrivs 

som “den Andra” mer i rastillhörighet än i könstillhörighet, men det har också att göra 

med att Rowling hade rasism som underliggande tema genom Harry Potter-serien. 
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