
 

 

 

Självständigt arbete 15 hp 

Harry Potter och de vises sten 

En adaptionsanalys av Harry Potter, från bok till film 

 

Författare: Sebastian Svensson och 

Joakim Nilsson 

Handledare: Emma Tornborg 

Examinator: Annette Årheim 

Termin: HT15-VT16 

Ämne: Svenska 

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4GN01E 

 



  

 

 
 

Abstract 

This is a study about adaptation, focusing on the first book in the series about Harry 

Potter and the movie version of the book. The study examines whether any of the 

characters change when the book is adapted to another type of medium. For example, 

are there any character traits that are revealed differently in the book versus the movie? 

 

The materials that have been used are works of reference, the first book about Harry 

Potter and also the film of the book. Some of the literature has already been read prior to 

the study but will still be needed as the study continues. 

 

By the end of the study there should be some results to be shown. The primary purpose 

of the study is to clarify the differences and similarities that can appear when a work is 

transferred, for example, from book to film. 
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1 Inledning 
 

Hutcheon (2013:2) skriver att adaptioner, det vill säga anpassningar, finns överallt i 

samhället. De finns i form av serier, böcker, filmer, nöjesparker, spel och på internet. 

Det är en av anledningarna till att vi valde att göra en adaptionsanalys. Vad händer 

egentligen när en historia berättas på nytt, men i ett annat medium? Det är en fråga som 

förhoppningsvis är besvarad när den här studien är avslutad. Studien kommer att 

inkludera en jämförelse mellan första boken och filmen, i serien om Harry Potter. Både 

bok och film har fått en enorm popularitet. Det är ytterligare en anledning till att den här 

studien görs.  

 

Berättelsen om Harry Potter utspelar sig i nutid i ett Storbritannien som är delat i två 

världar. Harry lever sina första elva år i den ena världen, mugglarvärlden. Mugglare är 

Rowlings benämning på människor som saknar magiska krafter. Den andra världen är 

den som Harry introduceras för på sin elfte födelsedag. Den inkluderar bland annat 

trollkarlar, häxor och magiska varelser. Det visar sig att Harry själv är en ryktbar 

trollkarl, något som han först inte på något vis kan begripa. Allt eftersom berättelsen 

fortskrider utökas hans kunskaper om vem han egentligen är och vad han är kapabel till.  

  

Den här undersökningen är viktig ur ett lärar- och utbildningsperspektiv eftersom 

dagens undervisning börjar inrikta sig mer mot användning av digitala verktyg. En 

lärare behöver därför förstå vikten av att använda sig av olika medier på ett sätt som 

gynnar alla elever. Läraren behöver också förstå att innehållet i exempelvis en film kan 

skilja sig från originalet vilket vi kommer att se i den här undersökningen.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att jämföra vad som händer när innehållet i en bok ligger till 

grund för en filmatisering. I undersökningen analyseras karaktärerna för att ta reda på 

om någon förändring sker när berättelsen förflyttas till ett nytt medium. Utifrån studiens 

syfte finns följande frågeställningar:  

 

 Hur beskrivs karaktärerna Harry Potter, Ron Weasley och Hermione Granger 

i boken respektive filmen? 
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 Förändras karaktärerna Harry Potter, Ron Weasley och Hermione Granger i 

filmen i jämförelse med boken? I så fall hur? 

 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
 

I inledningen av avsnittet refererar vi till en del av den forskning som finns kring 

adaptionsteori. I det här avsnittet redogör vi även för de teoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för studien.  

 

Joffe (2007) beskriver J.K. Rowlings roll när första filmen skulle filmatiseras. Rowling 

fick mycket utrymme att påverka handlingen och det är enligt producenten David 

Heyman inte vanligt när en bok adapteras till film. Filmens regissör Chris Columbus 

insåg emellertid att ett samarbete med Rowling var nödvändigt då hon kände till världen 

om Harry Potter bättre än någon annan. David Heyman noterade också att han aldrig 

varit involverad i en situation som inkluderade att berättelsen inte nått sitt slut. Han 

syftade då på att sista boken i serien inte hade skrivits ännu, då filmatiseringen tog sin 

början. Heyman ville att Rowling skulle avslöja seriens slut, men det var något hon 

vägrade att göra. (Joffe, 2007) 

 

2.1 Tidigare forskning 

Bluestone (1957:1) menar i sin bok The Two Ways of Seeing att det finns två sätt att se 

på ett medium, mentalt och visuellt. Den mentala bilden är den bild läsaren skapar 

utifrån litteraturen och därmed varierar den beroende på vilka tolkningar läsaren gör. 

Den visuella bilden är det som publiken får se när litteraturen filmatiseras och då har 

den redan tolkats av filmens regissör. 

 

McFarlane (1996:194) beskriver tre faktorer som huvudsakligen har förändrat synen på 

adaptioner. Den första faktorn inkluderar den trohet gentemot förlagan som förväntas 

finnas när en bok ska bli film. Det är något som kan leda till diskussioner eftersom det 

finns olika uppfattningar om vikten av en sådan trohet. Personlig tolkning är den andra 

faktorn som McFarlane tar upp. Han menar att man först skapar en bild av bokens 

innehåll för att sedan jämföra med regissörens tolkningar. Den sista faktorn är bokens 
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enväldiga makt, alltså att boken anses vara den korrekta versionen av berättelsen. Boken 

värderas ofta betydligt högre än filmen.  

 

Aragay (2005:39) skildrar svårigheten med att få en rättvis gestaltning när en bok ska 

filmatiseras. Trailern till Harry Potter och de vises sten fick inte det genomslag som 

förväntades och kritiken efter filmens lansering vittnade om besvikelse. Hon lyfter 

också fram att trots att filmen försökte efterlikna boken, fick den inte samma framgång 

som boken fick när den publicerades. Aragay citerar också ett fan som gett sin syn på 

den första filmen.  

 

”This movie was incredibly good in its own sense, but being a complete nerd about 

these books, I have to say that the movie is woefully inadequate. Daniel Radcliff 

seems to wimpy for Harry Potter. He should be a little awkward but in the movie 

he´s a complete pansy. All in all, it was a pretty good book to movie transition but it 

was not anywhere near as good as The Fellowship of the Ring.” (Cartmell & 

Whelehan, 2005, s.39). 

 

Aragay (2005:38) skriver att det fanns mycket kritik gentemot filmen och kritiken gick 

ut på att filmen inte var så bra som boken, och de förändringar som regissören gjort i 

filmatiseringen möttes av stort missnöje från publiken.  

 

Boken som inkluderas i den här studien kommer först i turordningen i en serie av 

böcker, och detsamma gäller filmen. Därför finns väldigt mycket information i början 

av boken, som egentligen inte hör till handlingen. Den informationen behöver finnas där 

för att beskriva karaktärer och för att skildra den värld där berättelsen äger rum (Joffe, 

2007). Hon menar också att det är anledningen till att en stor del av filmens inledning 

handlar om att Harry ska introduceras för den värld han tidigare inte haft någon kunskap 

om. Joffe (2007) beskriver också den introduktionen som ett dilemma för författaren. På 

ett begränsat antal sidor ska berättelsen bland annat lyfta fram karaktärers 

personligheter och introducera eventuella bekymmer i berättelsens innehåll. Samtidigt 

är den introduktionen nödvändig i första filmen då Harrys betydelse i trollkarlsvärlden 

är central genom hela serien. 
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2.2 Teori 

För att en adaption ska bli identifierad som en sådan samt erhålla en status som adaption 

måste den aktivt skapa förbindelser till ett medium, antingen på skaparens eller 

mottagarens sida (Schober, 2013:90). Schober menar även att problem, exempelvis 

trohet gentemot förlagan, skillnader och olika översättningsmetoder, måste diskuteras 

inom de ramar som finns för adaption.  

 

Hutcheon (2013:2) skriver att adaptioner är vanligt förekommande runt omkring oss, 

exempelvis filmer, tv-program, temaparker och teater. Hon menar att närvaron av 

adaptioner blivit mer accepterad i dagens samhälle. Hutcheon skriver också att en 

adaption innebär att samma historia berättas mer än en gång, men utifrån en synvinkel 

som inte användes vid första tillfället. En adaption från exempelvis bok till film kan ses 

som en återberättelse av originalversionen, något som enligt Bruhn, Gjelsvik och 

Frisvold Hanssen (2013:2) bör betraktas som värdefullt. 

 

Hutcheon (2013:35) förklarar att en adaption inte bara behöver betyda begränsningar 

utan också kan leda till möjligheter. Även Bruhn, Gjelsvik och Frisvold Hanssen 

(2013:5) menar att man inte ska lägga för mycket fokus på jämförelse vid en adaption. 

Istället är det bättre att fokusera på de möjligheter som kan finnas när en berättelse ska 

adapteras. Något som kan ses som negativt med en filmadaption är att filmens version 

av en specifik händelse blir ett starkare minne än det man själv skapat när man läst 

litteraturen (Hutcheon, 2013:29). 

 

Hängivna fans delar med sig av sina åsikter om publicerat material även om de är 

negativt inställda till den adapterade versionen. Dock är det ändå viktigt för dem att den 

versionen är trogen gentemot originalversionen (Bruhn, Gjelsvik & Frisvold Hanssen 

2013:2-3). Med tanke på det var det ingen överraskning att fans var besvikna när den 

första filmen i serien om Harry Potter släpptes. Böckerna hade fått enormt genomslag 

och förväntningarna var höga när filmen skulle lanseras. McFarlane (1996:7) skriver 

också att filmskaparen borde visa lojalitet till den bok som ska filmatiseras. Hennigan 

(2001) skriver att Columbus beaktade Rowlings första bok med större vördnad än vad 

som till och med visats gentemot bibeln. 
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Corrigan (2012:109) tydliggör att filmen kan innehålla minst lika många detaljer som 

boken. När man tittar på filmen kan publiken exempelvis välja att lägga mer vikt vid 

karaktärernas personligheter eftersom det kan vara svårt att registrera allt som händer i 

filmen under dess speltid.  

 

Sundstedt (2005:166) skriver att det finns olika sorters karaktärer i en berättelse. Han 

beskriver det på följande sätt: 

 

En del berättelser kräver att du, liksom publiken, kan gå runt karaktären. Se på den 

mångdimensionellt från olika vinklar. Detta kan kallas för en sammansatt, öppen 

karaktär. I motsats till detta finns den slutna karaktären, som har få men kanske 

markanta karaktärsdrag. I en och samma filmberättelse kan det finnas både öppna 

och slutna karaktärer. (Sundstedt, 2005, s. 166) 

 

En typ av karaktär är den så kallade Hitchcock-karaktären. En sådan karaktär 

kännetecknas av att han eller hon inte vill bli indragen i något. Han vill helst bli lämnad 

ifred men situationer kan uppstå som gör att karaktären tvingas försvara sig (Sundstedt, 

2005:185).  

 

Som publik vill man gärna att karaktären ska ha så kallade vita fläckar. Det innebär att 

det kan finnas något bortom det vi ser och kan förstå. Sundstedt menar att karaktären 

tenderar att bli slätstruken om den anses vara fulländad, vilket skulle göra den 

ointressant att lära känna. Han jämför också med hur människor kan relatera till detta i 

vardagen. Det är inte särskilt troligt att du vet allt om dina närmaste anhöriga till 

exempel (Sundstedt, 2005:177). 

 

Sundstedt (2005:167) skriver att förstagångsintrycket av en karaktär är väldigt viktigt. 

Vad är det mest utmärkande med karaktären, har han eller hon några särskilda 

egenskaper, hur uppfattas karaktären av de andra rollfigurerna och vilka egenskaper är 

de mer dominanta hos karaktären? Enligt Sundstedt kan detta ses som en nyckel till 

karaktären och jämför detta med att skala en lök. När man analyserar en karaktär börjar 

man med det yttersta lagret för att sedan, lager för lager, tränga djupare in i karaktären 

och upptäcka dess dolda karaktärsdrag. Enligt Sundstedt (2005:165) kan en karaktär 

födas genom en intrig eller så föds intrigen genom karaktären. Sundstedt skriver om 

karaktärer och dess uppbyggnad i bok och film och har även skapat ett slags checklista 
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på vad en människa består av, som man kan använda sig av när man skapar och tittar på 

en karaktär. Några saker som Sundstedt tar upp i denna lista är; ålder, könsidentitet, 

längd och vikt, hår och ögonfärg, fysik, klädsel, temperament, sexualitet, bakgrund, 

karaktärens familj och familjebakgrund, samt socio-ekonomisk status.  

 

3 Metod och material 
 

I den här delen av studien presenteras den analysmetod som har använts samt det 

material som ligger till grund för undersökningen. I den jämförelse som görs mellan bok 

och film inkluderas en karaktärsbeskrivning och sedan skillnader och likheter mellan 

boken och filmen med avseende på karaktärerna. Det innebär att karaktärernas beteende 

i boken beskrivs och sedan jämförs med hur karaktärerna framställs i filmen samt om 

det förekommer händelser i boken som inte är med i filmen och hur det påverkar 

framställningen av karaktärerna. Eftersom undersökningen som görs är en 

adaptionsanalys består materialet av den aktuella romanen och dess filmatisering. Detta 

kommer också tas upp i följande kapitel.  

 

3.1 Material 

Det material som används i undersökningen är första boken och filmen i serien om 

Harry Potter. Titeln på boken är Harry Potter och De Vises Sten och titeln på filmen är 

Harry Potter and the Sorcerer`s Stone. Vi valde att använda den svenska boken för att 

den endast är översatt från den engelska originalversionen. Vi anser att det inte borde 

påverka innehållet. På grund av de avgränsningar som har gjorts med det valda 

materialet kan inte mer material finnas med i undersökningen.  

 

3.1.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Urvalet av det material som används görs med utgångspunkt från bokens målgrupp. 

Läsåldern för boken är 9-12 år och den valdes delvis av den anledningen, men också för 

att den har fått positiv respons av läsare i hela världen. Urvalet av material blir enklare 

att genomföra med tanke på att vi kommer arbeta som grundlärare i årskurs 4-6, det vill 

säga när eleverna befinner sig i samma ålder som Harry och hans klasskamrater gör i 

boken. Därmed anser vi att det är relevant att välja just den första boken i serien. I 

urvalet av material har det gjorts ytterligare en avgränsning. Det handlar om att vi valde 

att fokusera på den första boken samt filmen, istället för att göra en jämförelse mellan 
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alla böckerna och filmerna i serien. En sådan studie skulle bli för omfattande både 

tidsmässigt och utrymmesmässigt. 

 

Det faller sig naturligt att filmatiseringen av boken också är en del av materialet 

eftersom en adaptionsanalys skall genomföras. Filmens manus är också skrivet utifrån 

bokens handling och därmed blir det logiskt att göra en jämförelse mellan boken och 

filmen. I undersökningen väljer vi att fokusera på ett antal karaktärer.  Karaktärerna 

väljs ut med hänsyn till hur mycket de påverkar handlingen. Från början skulle studien 

inkluderat genusperspektiv som en infallsvinkel. Det fick dock väljas bort på grund av 

att studien i så fall skulle bli mer omfattande än vad som är syftet med den. På så sätt 

har vi också avgränsat den jämförelse som görs mellan karaktärerna i filmen och boken.  

 

3.1.2 Materialkritik 

Både boken och filmen har omsorgsfullt valts ut för att passa syftet för studien. Vi har 

valt ut en bok som fångat många läsares intresse och som bedömdes lämplig att 

inkludera i studien. Valet av film blev något som faller sig naturligt då det är en 

filmatisering av den valda boken. Vi anser att boken är det rätta alternativet för studiens 

syfte, men att vi hade kunnat se ett annat resultat om vi jämförde den med en uppföljare 

istället för filmatiseringen, exempelvis hade vi kunnat undersöka hur karaktärerna 

utvecklas mellan böckerna. 

 

3.2 Analysmetod 

I undersökningen görs en komparativ analys av romanen och filmen med syftet att 

undersöka huruvida karaktärerna förändras i adaptionsprocessen. I studiens analysdel 

har vi valt att fokusera på ett antal karaktärer som är viktiga i handlingen, både i boken 

och i filmen. I jämförelsen har vi försökt hitta de eventuella likheter och skillnader som 

skiljer bokens karaktärer från filmatiseringens. För att göra analysen har vi valt att utgå 

från Thomas Denks forskning om komparativa analysmetoder. Denk (2012:12) 

beskriver att en sådan metod kännetecknas av att man analyserar likheter och skillnader 

i de fall som inkluderas. Han menar också att minst två fall måste vara involverade för 

att man över huvud taget ska kunna analysera de egenskaper som fallen har. I 

undersökningen fokuserar vi på två fall, nämligen första boken i serien om Harry Potter 

samt filmatiseringen av boken. Filmens handling bygger till stor del på innehållet i 

boken.  
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Studien inkluderar en traditionell komparation där vi gör en jämförelse för att undersöka 

eventuella skillnader och likheter mellan filmen och boken. Metoden är utvecklad för att 

säkerställa om det finns samband mellan de aspekter som analyseras. Metoden innebär 

också en del begränsningar när jämförelsen utförs då det inte finns utrymme för att 

analysera fler faktorer som skulle kunna påverka de fall som undersöks (Denk 2012:38). 

Vid en jämförelse är det viktigt att kunna fastställa ett samband. Detta gör vi under tiden 

som undersökningen av boken och filmen sker. Det vi då fokuserar på är att ta reda på 

om exempelvis karaktärerna gestaltas olika i olika medier. Analysen utförs med hänsyn 

till det huvudsakliga syfte som studien har, nämligen att ta reda på vad som kan hända 

när samma berättelse gestaltas genom två olika medier. Enligt Denk (2012:60) kan en 

traditionell analysmetod för komparation ge förutsättningar för att analysera samband 

mellan faktorer med hänsyn till ett specifikt antal fall.  

 

3.2.1 Metodkritik 

Förklaringen till att vi har valt den analysmetod som används är enkel: den passar bra 

till det som ska undersökas i studien. En komparativ analys är en jämförelse mellan två 

objekt och det är precis det som en adaptionsanalys är, en jämförelse av två objekt och 

de likheter samt skillnader som förekommer. Ett problem med metoden är att den skulle 

kunna anses ge svårigheter med att göra avgränsningar i det material som används, 

exempelvis att välja ut specifikt vad som ska jämföras. Därför valde vi bland annat att 

begränsa oss till ett visst antal karaktärer. Vi anser att ingen annan analysmetod hade 

varit lämplig i studien, vilket medfört att den valda metoden bedöms som det enda 

alternativet.  

 

Trots att valet av analysmetod uppfattas som självklart så är det ändå viktigt att den 

används på det sätt som främjar studien bäst. Om metoden har tjänat sitt syfte kan vi 

inte veta förrän undersökningen är avslutad. Det finns säkerligen personer som skulle 

göra en annan tolkning av vad som är bäst för studien. Därför bör analysen betraktas så 

anspråkslöst som möjligt utifrån det avseendet.   
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4 Analys 
 

I detta avsnitt görs en karaktärsbeskrivning och en jämförelse för att tydliggöra 

skillnader och likheter mellan bok och film. Bägge analyserna genomförs med både bok 

och film som utgångspunkt. 

 

4.1 Karaktärsbeskrivning  

I kommande avsnitt följer en beskrivning av ett antal karaktärer, först utifrån bokens 

innehåll och sedan utifrån filmatiseringen. De karaktärer som vi anser påverkar 

handlingen i stor utsträckning, och dem vi valt att beskriva, är Harry Potter, Hermione 

Granger och Ron Weasley. För att göra vår beskrivning kommer vi utgå från Sundstedt 

enligt följande punkter: 

 

 Hur karaktärerna påverkas av sin levnadsstandard som till exempel boende. 

 Hur karaktärernas utseende beskrivs i boken och gestaltas i filmen. 

 Hur karaktärernas egenskaper skildras både i bok och i film. 

 Hur karaktärerna påverkas av sin socio-ekonomiska status. 

 

4.1.1 Karaktärer i boken 

Beskrivningarna av karaktärer i boken är delvis relativt kortfattade och begränsande när 

det handlar om utseende och klädsel. Därmed lämnar det rum för fantasin att skapa en 

bild av hur karaktären ser ut. Däremot får man som läsare veta en del om karaktärernas 

bakgrund och de förutsättningar som karaktärerna har i berättelsen. Vissa karaktärer 

beskrivs dock mer utförligt än andra vilket kommer behandlas i följande avsnitt.  

 

4.1.1.1 Harry Potter 

Harry Potter är en av huvudkaraktärerna i serien om Harry Potter. Harry är en, som 

Sundstedt skulle beskriva det, öppen karaktär med många egenskaper och som går att 

tolka på fler än ett sätt. (Sundstedt, 2005:166) Harry är en elvaårig pojke som får sitt liv 

omskakat genom att han blir indragen i magins värld där allt är nytt för honom. När 

Harrys föräldrar dör får han flytta till familjen Dursley som består av hans moster 

Petunia, morbror Vernon och kusin Dudley. Livet hos Dursleys skulle kunna ses som 

ganska miserabelt. Harrys rum är ett litet skrymsle under trappan där det finns ohyggligt 

många spindlar. Han får inte alltid mat, men tillräckligt för att han ska klara sig. Detta är 
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en av anledningarna till varför Harry är så mager som han är i första boken. De enda 

kläder som Harry har är Dudleys gamla kläder som han har vuxit ur. Dessa kläder är 

alldeles för stora för Harry, vilket gör att han ser magrare ut än vad han egentligen är. 

Beskrivningen av Harrys klädsel är väldigt sparsam och det enda läsaren får veta är att 

han har kläder som är fem gånger större än vad han själv är.  

 

Harry har svart hår, knotiga knän och smalt ansikte. Han bär runda glasögon som hålls 

ihop av tejpbitar, vilket beror på att de vid upprepade tillfällen gått sönder när Dudley 

boxat honom på näsan. I pannan har Harry ett blixtformat ärr, något han själv är stolt 

över. Han har haft det sen Voldemort försökte döda honom. Voldemort var också den 

som dödade Harrys föräldrar. Familjen Dursley ljuger dock för Harry och säger att de 

har dött i en bilolycka. 

  

Harry visar anlag för magi väldigt tidigt i sitt liv även om han inte förstår att det är magi 

han utövar och han kan inte heller förklara varför saker händer. Ett exempel på detta är 

när Harry besöker en djurpark med familjen Dursley. 

  

Dudley kom vaggande mot dem så snabbt han förmådde. ”Ur vägen med dig” , sade 

han och boxade Harry i revbenen. Harry som var helt oförberedd föll hårt omkull på 

betonggolvet. Det som inträffade härnäst gick så fort att ingen såg hur det gick till – 

i ena sekunden stod Piers och Dudley lutade tätt intill glaset och i nästa sekund hade 

de hoppat bakåt vrålande av skräck. Harry satte sig upp och drog efter andan; 

glasfönstret på framsidan av boa constrictorns bur hade försvunnit. Den väldiga 

ormen höll snabbt på att rulla ut sig i hela sin längd och slingrade sig ut på golvet – 

överallt inne i ormhuset började människor skrika och springa mot utgångarna. Då 

ormen hastigt gled förbi Harry kunde han ha svurit på att en låg, väsande röst sade: 

”Ssse upp för Brasilien, för här kommer jag … Tack ssså mycket, amigo.” 

Djurskötaren i ormhuset var alldeles chockad. ”Men glaset” , sade han om och om 

igen, ”vart tog glaset vägen?” (Rowling, 1997, s.43) 

  

När Harry får reda på att han har blivit antagen till Hogwarts skola för häxkonster och 

trolldom börjar ett nytt kapitel i hans liv. Harrys första kontakt med magi som han själv 

inte orsakat är när han möter Hagrid i den lilla stugan, där Hagrid tänder brasan med 

hjälp av magi. Till den lilla stugan har familjen Dursley och Harry flytt för att försöka 

undkomma alla brev som Harry har fått dagarna innan de åkte. Hagrid, som är 

vaktmästare på Hogwarts, har kommit för att ge Harry möjligheten att få läsa ett av de 
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där breven och det visar sig vara en inbjudan till Hogwarts. Hagrid förklarar att Harry är 

en trollkarl och att han dessutom är berömd. Harry har svårt att tro att detta skulle kunna 

gälla honom. På Hogwarts utvecklas Harry och går från att vara den tysta pojken som 

inte får ta plats till att bli en mer dominant karaktär som vågar ta plats och visa sina 

känslor. Harry blir även handlingskraftig och ger ibland efter för sina känslor när han 

borde behållit lugnet. 

 

Minnsallt-kulan glittrade i solen då han höll upp den. ”Ge hit den där, Malfoy” , 

sade Harry med låg röst. Alla slutade prata för att titta på dem. Malfoy log ett 

otrevligt leende. ”Jag tror jag ska låta Longbottom hämta den nånstans – uppe i ett 

träd – vad sägs om det?” ”Ge hit den!” vrålade Harry, men Malfoy hade hoppat på 

sin kvast och gett sig i väg. Han hade inte ljugit, han kunde flyga mycket bra – han 

svävade i jämnhöjd med de översta grenarna på en ek och ropade: ”Kom och ta den, 

Potter!” Harry grep tag i sin kvast. ”Nej!” skrek Hermione Granger. ”Madame 

Hooch sa att vi inte fick röra oss – du kommer att sätta oss alla i klistret.” Harry 

brydde sig inte om henne. Blodet bultade i öronen på honom. Han satt upp på 

kvasten och sparkade hårt mot marken och upp, upp for han... (Rowling, 1997, 

s.186-187) 

  

Harrys bästa vän är Ron Weasley och de håller ihop i vått och torrt. De träffas för första 

gången på Kings Cross Station där de tillsammans påbörjar resan mot Hogwarts. De 

fattar snabbt tycke för varandra och följs åt genom hela boken. Harry får ytterligare en 

nära vän i Hermione Granger. Trion är beroende av varandra för att lösa det mysterium 

som avslutar berättelsen. Harry skulle kunna ses som ledare i gruppen eftersom han är 

handlingskraftig och har en stark känsla för vad som är rätt och fel. Harry beskrivs som 

väldigt ödmjuk och verkar inte bry sig om sin berömmelse i någon större utsträckning 

och låter den heller inte stiga honom åt huvudet. Harry är även beskyddande och värnar 

om sina vänner och sin omgivning. 

 

I början av berättelsen skulle man kunna beskriva Harry som villrådig. Osäkerheten är 

något som skiner igenom när Harrys beslut och tankar beskrivs. Framför allt då han är 

en ung pojke i en värld som han upp till sin elfte födelsedag inte ens visste om att den 

fanns. Osäkerheten kan vara en konsekvens av uppväxten hos Dursleys. Harry har ofta 

blivit illa behandlad och detta är något som avspeglas i hans beteende fram till att han 

börjar på Hogwarts.  
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4.1.1.2 Ron Weasley 

En av Harrys närmsta vänner är Ron Weasley. Ron är väldigt frispråkig i sitt beteende 

och tänker sig inte alltid för innan han öppnar munnen. Han är väldigt lojal mot sina 

vänner och vänder dem aldrig ryggen. Däremot kan han ibland framstå som elak, 

framför allt mot Hermione Granger. Ett exempel i boken är när att Harry fått sin nya 

kvastkäpp och talar med Ron om varför han fick den och Hermione dyker upp bakom 

dem. 

 

””Så du tycker väl att det där är en belöning för att bryta mot reglerna?” hördes en ilsken 

röst alldeles bakom dem. Hermione kom klampande uppför trappan med en ogillande blick 

på paketet i Harrys hand. ”Jag trodde du vägrade tala med oss?” sade Harry. ”Ja , sluta inte 

med det nu”, sade Ron, ”vi tycker det är så skönt.” Hermione marscherade i väg med näsan 

i vädret.”  (Rowling, 1997, s.208) 

 

Här beter sig Ron som en mobbare och han kritiserar Hermiones personlighet. Ron är 

ganska klumpig i sitt sätt att uttala sig om Hermione, speciellt innan de blir vänner. Han 

har ett hett temperament vilket i kombination med hans frispråkighet ibland försätter 

honom själv och hans vänner i underliga och obekväma situationer. Trots sin 

klumpighet visar Ron en viss fallenhet för magi och det är tack vare honom som vissa 

situationer löser sig. Ron är väldigt osäker och nervös. En annan sak som tynger honom 

är att han känner att han är tvingad till att prestera väl på Hogwarts. Detta eftersom alla 

hans äldre bröder har skapat ett namn för sig själva och haft väldigt bra betyg eller utfört 

stora dåd under sin tid på Hogwarts.  

 

””Jag är den sjätte i min familj som går på Hogwarts. Man skulle kunna säga att jag 

har en massa att leva upp till. Bill och Charlie har redan gått ut skolan – Bill var 

förste ordningsman och Charlie var Quidditchkapten. Nu är Percy prefekt. Fred och 

George gör en hel del bus, men de får ändå riktigt bra betyg och alla tycker de är 

jätteroliga. Alla väntar sig att jag ska lyckas lika bra som de andra, men om jag gör 

det, är det ingen större sak, eftersom de har gjort det först.” (Rowling, 1997:128) 

 

Ett annat tecken på hans prestationsångest återfinns i spegelscenen där den som tittar in 

i den ser vad den allra mest vill ha. Ron ser då sig själv som förste ordningsman med ett 

likadant märke som hans äldre bror Bill tidigare haft. Han ser även att han håller i 

Quidditchpokalen samt att han är kapten för Quidditchlaget. Han ser detta eftersom att 

spegeln ”…visar oss varken mer eller mindre än våra hjärtans djupaste, innerligaste 



 

 13 

önskan. … Ron Weasley, som alltid har överskuggats av sina bröder, ser sig själv stå 

ensam, den duktigaste av dem allesammans.” (Rowling, 1997:263) 

 

Ron Weasley kommer ifrån en renblodig familj, det vill säga att både hans mor och far 

har magiska krafter, men trots detta är de inte särskilt rika. Familjen Weasley klarar sig 

för det mesta, men de måste ofta köpa begagnad utrustning till sina barn för att ha råd. 

Detta är en av de saker som påverkar Rons självförtroende negativt. Första gången 

läsaren får träffa Ron är på perrongen då Harry letar efter ingången till perrong 9 ¾ och 

den första beskrivningen som ges av Ron är att han är en lång, gänglig pojke med 

eldrött hår, mycket fräknar, stora händer och fötter och en lång näsa. Ron är, som 

Sundstedt beskriver det, en öppen karaktär som går att tolka på flera sätt. Han visar i 

början av berättelsen tendenser på att vara en Hitchcock-karaktär (Sundstedt, 2005:185) 

men när han verkligen behöver så tvekar han inte över att försvara sig själv och sina 

vänner.  

 

Ron är ganska feg men blir ofta, bland annat av Harry, indragen i situationer som han 

helst skulle vilja undvika. Ett exempel på en sådan situation är när Harry och Ron möter 

trollet på flicktoaletten, då Harry övertalar Ron att smyga ifrån ledet för att leta reda på 

Hermione som inte visste om att det fanns ett troll inne på skolområdet. Även om Ron 

ofta verkar vara lite feg så har han ett temperament som han visar redan vid första mötet 

med Draco Malfoy på tåget. Ron och Harry blir direkt vänner när de träffas och åker i 

samma hytt på väg till Hogwarts. Där får vi en första antydan om att Ron inte har det 

allt för väl ställt då han inte kan köpa något från godisvagnen och han har fått med sig 

något, som inte ser allt för aptitligt ut, från sin mor. Ron är uppväxt i magins värld och 

har inte samma problem som Harry har att anpassa sig när de kommer till Hogwarts, 

men han är väldigt nervös inför vissa händelser. Ett bra exempel på detta är när de ska 

sorteras in i olika elevhem. När det blev Rons tur att sätta på sig hatten beskrevs han 

som grönblek av nervositet. 

 

4.1.1.3 Hermione Granger 

Hermione Granger är en flicka som börjar på Hogwarts samtidigt som Harry och Ron. 

Relationen till pojkarna är till en början ansträngd och mycket beror på hennes sätt att 

vara. Hennes utseende beskrivs ganska kortfattat i boken och det enda vi får reda på, 

utseendemässigt, är att hon är en flicka med ”… massor med yvigt brunt hår och ganska 
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stora framtänder.” (Rowling, 1997, s.134) Detta lämnar dock väldigt stort utrymme för 

läsarna att skapa sin egen bild av hur Hermione ser ut. Eftersom regissören hade valt att 

vara väldigt trogen emot boken försvårar detta en filmatisering då det är i princip 

omöjligt för regissören att skapa en karaktär som passar alla läsares uppfattningar om 

hur Hermione ser ut.  

 

Hermione är en karaktär med dominant attityd. Ron och Harry retar sig inledningsvis på 

hennes översittarattityd och att hon försöker agera som mer vuxen än hon är. Hermione 

är enligt Ron en härsklysten besserwisser och deras relation är krystad i inledningen av 

berättelsen. Detta kan tolkas som att det är ett skal som hon använder sig av för att dölja 

sin inre osäkerhet. Hermione är rädd för att inte bli accepterad på grund av sin 

bakgrund, det vill säga att hon är mugglare. Hermione kommer från en mugglarfamilj 

och hennes föräldrar saknar magiska krafter. Hon är, med Sundstedts terminologi, en 

sluten karaktär med få men markanta karaktärsdrag. Hermione är intelligent och 

värdesätter att vara bäst i alla ämnen. Hon vill gärna att de andra eleverna ska se att hon 

är påläst. Detta kan ses som en kompensation för att hon har mugglarföräldrar och barn 

som inte kommer från en renblodig familj anses ofta vara mindre värda i magins värld 

(Rowling, 1997). 

  

Hermiones rädsla för att inte passa in speglas i hennes strävan efter att vara bäst, hon 

känner att prestationer är hennes möjlighet att bli accepterad. Hon tar också åt sig av 

glåpord som framför allt Ron riktar mot henne vilket också tyder på att hon är skör 

innerst inne, trots det hårda skalet utanpå. 

  

Ron var på mycket dåligt humör när lektionen var över. ”Det är inte konstigt att 

ingen kan tåla henne” , sade han till Harry då de tog sig fram genom trängseln i 

korridoren. ”Uppriktigt sagt är hon en riktig mara.” Någon stötte till Harry i 

mängden som skyndade förbi honom. Det var Hermione. Harry uppfångade en glimt 

av hennes ansikte – och blev bestört då han såg att det var fyllt av tårar. ”Jag tror 

hon hörde vad du sa.” (Rowling, 1997, s.214-215) 

  

Den situationen får Hermione att gömma sig på toaletten resten av dagen. När kvällen 

kommer är hon inte närvarande vid middagen och Ron och Harry får veta att hon suttit 

på toaletten och gråtit ända sedan eftermiddagen. Plötsligt uppstår kaos efter att 

eleverna fått veta att det finns ett troll på skolan. På väg mot uppehållsrummet förstår 
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Harry att trollet är på väg mot den toalett där Hermione befinner sig. Ron och Harry 

beger sig dit för att hjälpa henne. Efter att Harry och Ron har lyckats besegra trollet och 

rädda Hermione väljer hon att skydda dem genom att ljuga för läraren om vad som har 

hänt. Hon tar då på sig skulden för händelsen. Därefter sluter hon fred med pojkarna och 

de tre blir vänner.  

 

4.1.2 Karaktärer i filmen 

Här följer vår beskrivning av karaktärerna utifrån filmen, The Sorcerer’s Stone från 

2001. Karaktärsbeskrivningarna, speciellt utseendet, är lättare att göra utifrån filmen då 

det är skådespelare som spelar karaktärerna. Istället för att använda sig av fantasin 

visualiseras karaktärerna. 

 

4.1.2.1 Harry Potter 

I filmen gestaltas Harry Potter av skådespelaren Daniel Radcliff. Harry har korpsvart 

hår, ett blixtformat ärr i pannan, smalt ansikte och blågråa ögon. Han är medellång och 

ganska mager vilket blir tydligare på grund av att hans kläder ofta är snäppet för stora 

då de är Dudleys gamla kläder som han har vuxit ur. De kläder han har på sig är en grå 

trasig t-shirt och ett par mörkblå mjukisbyxor. När de åker till djurparken har Harry på 

sig en flanellskjorta, mörkgrå t-shirt och ett par beige byxor som även de är alldeles för 

stora för honom. 

Harry är försiktig och osäker i början av filmen men utvecklas senare och blir allt 

modigare. Harry Potter är betydligt osäkrare i filmen än vad han är i boken. (Aragay, 

2005:39) Harry är väldigt ödmjuk i filmen och verkar inte vilja vara berömd över huvud 

taget, men samtidigt verkar han ändå tycka om att vara i rampljuset vilket kan tolkas 

som en kompensation för bristen på uppmärksamhet hos familjen Dursley. Harry har en 

fallenhet för magi och lär sig snabbt att använda den. Ett exempel är den första 

flyglektionen eleverna har på Hogwarts. Harrys kvast flyger genast upp i händerna på 

honom medan kamraterna har betydligt större problem att få kvasten att lyfta från 

marken. I början av filmen ger Harry ett intryck av att vara väldigt lydig och tystlåten. 

Han får inte ta någon plats. Han visar också tecken på starkt ogillande emot hela 

familjen Dursley, fast han visar det inte offentligt. Harrys ogillande gestaltas i filmen 

genom att vi får en närbild på hans ansikte. Ungefär fem minuter in i handlingen visar 
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Harry med ett ansiktsuttryck och en lätt skakning på huvudet tydligt sitt ogillande emot 

Dudleys bortskämda beteende.  

Den första gången Harry använder sig av magi, även om han inte själv är medveten om 

det, är i djurparken då han får glaset till ormens bur att försvinna, vilket gör att Dudley 

ramlar i vattnet inne hos ormen. Sedan, när Dudley ska ta sig ut ur buren, är glaset 

tillbaka och han är fast där inne. Detta finner Harry väldigt komiskt. Harry talar även 

med ormen, men reflekterar inte över att detta är något ovanligt. I filmens inledning tar 

Harry inget större utrymme, men allt eftersom berättelsen fortskrider börjar han visa att 

han är filmens förgrundsfigur. Han är till en början blyg och försiktig men mot slutet av 

filmen är han den som visar moral och mod.  

 

4.1.2.2 Ron Weasley 

I filmen gestaltas Ron Weasley av skådespelaren Rupert Grint. Ron Weasley är Harrys 

bästa vän, har eldrött hår, medelstora fötter och är lika lång som Harry. Han har även 

höga kindben och stora kinder. Ron är väldigt utåtagerande och tänker sig inte för innan 

han säger saker, vilket leder till några problematiska situationer. Han är smått klumpig 

men lojal mot sina vänner. Ron visar viss fallenhet för magi när det verkligen gäller, 

vilket visas när Harry, Ron och Hermione möter trollet på flicktoaletten. (The 

Sorcerer`s Stone, 2001) Ron visar även tecken på prestationsångest då han förklarar att 

hans bröder har presterat väldigt bra under sin tid på Hogwarts och att han är rädd att 

han inte ska åstadkomma lika bra resultat som sina bröder. 

 

Harrys och Rons relation utvecklas snabbt så fort de har träffats. Under filmens gång 

kan man notera att Ron ofta är där Harry befinner sig och att han kan anses vara en sorts 

följeslagare till Harry. Det är tydligt att Harry är den som är den mest drivande personen 

av de båda. Ron är dock mer förtrogen med trollkarlsvärlden än vad Harry är och får 

därför vägleda honom vid vissa tillfällen. Det verkar som att Ron känner sig lite stolt 

över det, för annars skulle man anta att han känner sig underlägsen mot Harrys 

popularitet. I schackscenen, cirka två timmar in i handlingen, får Ron visa sitt mod samt 

sin fallenhet för schackspel. Han är den som ser till att Harry kan ta sig vidare till nästa 

rum och därför kan åskådaren säga att Ron påverkar upplösningen.  
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4.1.2.3 Hermione Granger 

I filmen gestaltas Hermione Granger av skådespelaren Emma Watson. Hon är en ganska 

kort flicka med axellångt yvigt brunt hår, smårunt ansikte och mörkbruna ögon. Hon är 

väldigt dominant i sin attityd och det kan tolkas som att hon ser ner på dem som inte 

kan det som hon ser som självklart. Detta kan dock vara ett yttre skal då hon är osäker 

innerst inne. Hermione träder för första gången in i handlingen på tåget som ska ta 

eleverna till Hogwarts. Hon är på jakt efter Nevilles groda som verkar ha försvunnit. 

Ron ska precis utföra en trollformel när Hermione kommer in i kupén. Trollformeln 

misslyckas och Hermione är snabb att påpeka detta för Ron. Hon är ofta nedlåtande mot 

andra personer som inte kan lika mycket som hon kan, och en av de personerna är Ron. 

 

Hermione har en fallenhet för magi trots att hennes föräldrar saknar magiska krafter. 

Det märks också i de scener där de ska utföra trollformler. Hon är oftast den som får 

visa sin kunskap om trollformler, framför allt när andra har misslyckats. Ett bra exempel 

på detta är när hon räddar Rons liv i scenen med den dödliga växten. Ett annat exempel 

är när hon öppnar dörren på tredje våningen med en trollformel. Utan hennes insats 

hade trion blivit upptäckta av vaktmästaren Filch. 

 

4.2 Likheter och skillnader – bok och film 

Här följer en jämförelse av de utvalda karaktärerna och hur de beskrivs i boken samt 

gestaltas i filmen. Det som kommer tas upp i denna del är karaktärernas likheter och 

skillnader mellan bok och film. Vi kommer analysera hur karaktärer eventuellt 

förändras när de adapteras från bok till film. 

 

Hutcheon (2013:35) beskriver att en adaption är en nyutgåva av originalversionen, alltså 

att berättelsen berättas på nytt men utifrån en annan synvinkel. Hon förklarar att 

regissören inte bara bör se begränsningar med att göra en filmadaption, utan istället 

borde fokusera på de möjligheter som kan finnas.  

 

McFarlane (1996:7-9) skriver att filmskaparen måste göra val som påverkar filmens 

utförande. Därför kan karaktärer och händelser som finns med i boken försvinna från 

handlingen i filmatiseringen. I boken Harry Potter och de vises sten finns det en 

karaktär som förekommer vid flera tillfällen. Det handlar om poltergeisten Peeves. Han 

är bland annat med i ett kapitel som heter ”Midnattsduellen”. Stora delar av det kapitlet 
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finns inte med i filmen över huvud taget. Här kan förmodas att filmmakaren har gjort ett 

val att inte ha med delar av kapitlet i filmens handling. I kapitlet ”Midnattsduellen” 

finns också Harry, Ron och Hermione med. Peeves närvaro påverkar de tre 

huvudkaraktärerna i det kapitlet och därför är det intressant att beskrivningen i boken 

inte fått utrymme alls i filmen. Händelsen med Peeves är en viktig del av berättelsen i 

boken då Harry, Ron, Hermione och Neville upptäcker den fallucka som den trehövdade 

hunden vaktar. Situationen leder fram till att Harry misstänker var de vises sten befinner 

sig. I boken är fler gestalter än de tre huvudkaraktärerna involverade i händelsen. När 

den situationen filmatiseras är det istället Harry, Ron och Hermione som är i centrum. 

Varför får vi som tittare inte veta, men det kan handla om att filmskaparen har gjort ett 

val. 

 

McFarlanes uppfattning om att filmskaparen gör olika val är också intressant med tanke 

på en scen där Harry får sin nya kvastkäpp. I boken får han ett paket och ett brev vid 

frukostbordet. I brevet står att han inte får öppna paketet vid bordet så han tar med det 

upp till sovrummet. Han möter Draco Malfoy på vägen som tar paketet och känner att 

det är en kvastkäpp. Draco påminner honom om att man inte får ha en kvastkäpp som 

förstaårselev. Professor Flitwick säger att speciella omständigheter gäller i det här fallet. 

I filmen däremot öppnar Harry paketet direkt vid matbordet och får heller inget brev. 

Den händelsen får alltså mycket större utrymme i boken jämfört med i filmen. I boken 

blir Harry nöjd när Flitwick bekräftar att Harry får ha kvastkäppen. Hans glädje är 

främst riktad mot rivalen Draco Malfoy. Om den beskrivna händelsen i boken skulle 

finnas med i filmen så kan det ses som att filmmakaren väljer att befästa Harrys roll 

som filmens förgrundsfigur. Han är den som får fördelen av att ha kvastkäpp, något som 

inte är tillåtet för förstaårselever. När man som publik ser filmen är det svårare att dra 

den slutsatsen då förbudet inte återfinns i filmens handling. 

 

Joffe (2007) menar att läsaren skapar en bild av karaktärens utseende och beteende 

utifrån den information som texten ger. Hon menar då att fans kan ha bekymmer med att 

acceptera att filmkaraktären gestaltas av en skådespelare som inte liknar den bild som 

läsaren skapat. Ett bra exempel på detta är Ron Weasley. I boken beskrivs han som en 

gänglig pojke med mycket fräknar. Enligt Rowlings beskrivning har han också stora 

fötter och händer. Detta är inget man kan se i hans utseende på filmen. Där är han lika 

lång som Harry och att han skulle ha stora fötter och händer är inget som filmpubliken 
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skulle kunna lägga märke till. En annan detalj är att Harry har gröna ögon i boken. I 

filmen är de dock en blandning av blå och grå. Anledningen till detta var för att Daniel 

Radcliff inte kunde ha kontaktlinser. Rowling ville att skådespelaren skulle ha gröna 

ögon för det var vad Harrys mamma Lily hade. Detta diskuterar Daniel Radcliff och J.K 

Rowling i en intervju som finns i bonusversionen av The Deathly Hallows-part 2, 2011. 

 

Joffe (2007) menar att rollbesättningen kan bli problematisk när en film anpassas efter 

en tidigare förlaga. Det kan bero på att läsaren redan har skapat en bild av bokens 

karaktärer i sitt eget huvud. Joffe lyfter bland annat fram ett exempel som inkluderar 

karaktären Severus Snape. Rollen som Snape spelas av Alan Rickman. När första 

filmen lanserades var han 55 år, men i första boken verkar han vara i 30-årsåldern. Hon 

menar att den åldersskillnaden skulle kunna få en effekt på hur karaktären gestaltas. 

 

I kritiken mot Alan Rickman har han lyfts fram som en sexsymbol, något som skulle stå 

i kontrast till den karaktär han gestaltar. Snapes uppväxt i kombination med hans 

uppträdande som vuxen har skapat en bild av honom som fans inte förknippat med Alan 

Rickman. I sin artikel citerar Joffe en beskrivning om vad man kan anse om att 

Rickman spelar rollen som Snape.  

 

”The newfound Snapemania was sparked in part by the casting of actor Alan 

Rickman ’ well-established as "the thinking woman's sex symbol" ’ in the role. 

Rickman's feline movements and mellifluous voice give the Potions Master a 

sensuality absent from the page. And beyond the shoulder-length black wig and 

black contact lenses Rickman wears, no attempt is made to ugly him up.” ( Joffe, 

2007) 

 

Rowling har dock i samband med kritiken mot Alan Rickman ifrågasatt om 

anmärkningen är riktad mot karaktären eller mot skådespelaren. Rowling menade att det 

fanns en likhet med den uppmärksamhet som Tom Felton fått för sin roll som Draco 

Malfoy. Hon insåg att många flickor under femton års ålder blev förälskade i honom, 

trots att han spelar en ondskefull karaktär. Rowling ansåg att det var anmärkningsvärt 

med tanke på att hjälten i serien är Harry Potter. 

 

Bruhn, Gjelsvik & Frisvold Hanssen (2013:5) skriver att det läggs för mycket fokus på 

om filmatiseringar är trogna gentemot originalet. De menar att man bör fokusera på 
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möjligheterna. McFarlane håller med och lyfter också fram att det är regissörens 

tolkning av boken som är målet med filmatiseringen. Regissören får göra tolkningen 

och sedan hoppas på att den stämmer överens med de flesta av läsarnas versioner av 

boken, något som inte är en garanti. Därför är det anmärkningsvärt att det finns så 

mycket negativ kritik mot en del karaktärer i filmen. Exempelvis har Harry Potter i 

filmen ansetts vara för osäker gentemot hur han beskrivs i boken (Aragay, 2005:39).   

 

I inledningen av boken beskrivs hur Harry ibland klarat sig ur situationer utan att riktigt 

förstå hur det gick till. Ett exempel är den gång Petunia klippte av hans hår med en 

kökssax. Hon klippte av nästan allt hår, men lämnade kvar luggen för att det skulle dölja 

hans, i hennes ögon, hemska blixtformade ärr. Harry oroade sig för hur han skulle bli 

bemött i skolan dagen efter, men nästa morgon hade håret vuxit tillbaka igen. Vid ett 

annat tillfälle hade Harry blivit jagad av Dudley och hans gäng. Helt plötsligt hade han 

befunnit sig uppe på taket till skolan. För det blev han inlåst i sitt skrymsle i en hel 

vecka. Han kunde inte förklara hur det hade gått till. De här beskrivningarna av Harrys 

magiska förmåga finns inte med i filmen. Som publik kan det vara en fördel om man får 

mer förkunskap om Harrys fallenhet för magi. Det beror ju dock på om filmtittaren vill 

ha alla fakta om Harry direkt av filmskaparen. Det kan också bli så att regissörens 

exkludering av de beskrivningarna av Harrys bakgrund leder till att publiken upplever 

hans karaktär som mer mystisk. Filmmakaren har svårigheter att få in allt material i 

spelfilmen eftersom boken är ca 400 sidor tjock. Här kan vi alltså utgå ifrån att 

filmskaparen har gjort val inför filmatiseringen (McFarlane, 1996:7-9). 

 

Hutcheon (2013:37) håller med McFarlane om att filmskapare måste göra val men 

poängterar att det handlar om kvalitet och kvantitet i urvalet. Därför är det inte konstigt 

om vissa karaktärer och händelser finns i boken men inte i filmen. Det är filmskaparen 

som avgör vad som ska finnas med. Det kan exempelvis vara intressant att diskutera hur 

scenen med ”trolldrycksgåtan” hade sett ut om den funnits med i filmen. I boken får 

Harry och Hermione möjlighet att lösa en gåta. Hermione är den som får glänsa och är 

den som får händelseförloppet att fortsätta. Händelsen spelar en avgörande roll i boken. 

Dock har regissören valt att inte ta med den händelsen i filmens handling. Som publik 

kan man undra om det verkligen är en fråga om ett kvalitativt urval eller om det är en 

slump. Det borde kunna vara en händelse som skulle funnits med i filmatiseringen. I 

boken kan Hermione få chansen att briljera när hon och Harry kommer till rummet med 
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”trolldrycksgåtan”, den chansen får inte karaktären i filmen. Som filmtittare går man 

miste om ett tillfälle när Hermione plockar fram ett av sina mer framstående 

karaktärsdrag, nämligen logiskt tänkande. 

 

En av Harrys främsta egenskaper är hans förmåga att visa kurage när situationen kräver 

det. Ett exempel på detta är när Malfoy har tagit Nevilles Minnsallt och Harry 

bestämmer sig för att ta tillbaka den. Harry vet mycket väl att han riskerar bestraffning 

om han försöker men tvekar ändå inte när han med en blandning av ilska och mod ger 

sig iväg på kvasten. Gällande den här händelsen existerar inte någon större skillnad 

mellan bok och film. Om det är medvetet eller inte är svårt att svara på men det visar att 

filmskaparen låter vissa händelser ifrån boken vara som de är när de ska adapteras till 

film. På ett sätt handlar det också om de val som en filmskapare skulle kunna tvingas 

göra (McFarlane, 1996:7-9). 

 

5 Diskussion 
Som regissör kan man välja om man vill vara trogen mot originalet. Detta gäller om 

filmens handling ska bygga på en boks berättelse eller om boken används som 

inspiration. Här nedan följer en diskussion om vad som kan skilja boken från filmen, 

men också om det skulle kunna finnas likheter. Detta gäller främst några av de 

karaktärer som finns med i första boken och filmen om Harry Potter. Våra 

frågeställningar som vi formulerade i början av uppsatsen var följande: 

 

 Hur beskrivs karaktärerna Harry Potter, Ron Weasley och Hermione Granger i 

boken respektive filmen? 

 

 Förändras karaktärerna Harry Potter, Ron Weasley och Hermione Granger i 

filmen i jämförelse med boken? I så fall hur. 

 

När vi försökte besvara frågorna utgick vi från Sundstedt enligt följande punkter: 

 

 Hur karaktärerna påverkas av sin levnadsstandard som till exempel boende. 

 Hur karaktärerna påverkas av sin socio-ekonomiska status. 

 Hur karaktärernas utseende beskrivs i boken och gestaltas i filmen. 

 Hur karaktärernas egenskaper skildras både i bok och i film. 
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Rowling hade som krav att alla skådespelarna skulle vara brittiska vilket kan ha 

påverkat urvalet av karaktärerna (Aragay, 2005:38). Vi tolkar detta som att det skulle 

kunna vara en andledning till att utseendet till viss del inte stämmer överens mellan 

bokens beskrivningar och filmens gestaltningar.  

 

I beskrivningen av Harry Potter, Ron Weasley och Hermione Granger utgick vi från 

några av punkterna i Sundstedts checklista på vad en karaktär består av. Vi undersökte 

hur karaktärernas utseende beskrevs i boken och jämförde sedan med hur karaktärernas 

utseende visades i filmen. Det gick att se skillnader, framför allt var det stor skillnad på 

hur Ron Weasley beskrevs i boken mot hur han sedan såg ut i filmatiseringen. I boken 

skriver Rowling bland annat att Ron ska ha lång näsa och fräknar. Detta är inget som är 

utmärkande för hans utseende i filmen. Varför det är så kan vi bara spekulera i, men 

möjligtvis kan det vara så att det inte gick att hitta den skådespelare som exakt stämde 

överens med bokens beskrivning. Därmed kan man säga att karaktären förändras från 

den bild man har av Ron som läsare. Vi skulle dock inte säga att karaktärens 

personlighet påverkas. En av Rons egenskaper i filmen är att han är klumpig i sitt sätt 

att uttala sig, framför allt om Hermione. Det finns en scen där hans sätt att uttrycka sig 

på sårar henne och det är när han säger att hon är en mara. Detta leder till att Hermione 

blir ledsen och gömmer sig på toaletten. Denna scen finns också med i boken.  

 

Ron är uppvuxen i trollkarlsvärlden. Hans familj anses vara renblodig. Det finns ingen 

som saknar magiska krafter i familjen. Ron är näst yngst av alla barnen. Han är van vid 

att få ärva kläder och skolmaterial som till exempel böcker vilket kan tolkas som att 

familjen har så de klarar sig men inte mer än så. I boken frågar kvinnan med 

godisvagnen om de ska ha något och Ron mumlar att han har smörgåsar med sig. 

Rowling beskriver det som att han blir skär om öronen, något som en läsare skulle 

kunna tolka som att han blir generad. Samma scen beskrivs i filmen när kvinnan med 

godisvagnen kommer till Harrys och Rons kupé på tåget. Hon frågar om de ska ha 

något. Ron svarar bland annat genom att hålla upp handen och visa något som enligt 

boken ska vara smörgåsar, men i filmen är det svårt att notera vad han håller i handen. 

Som filmtittare kan man se på Rons ansiktsuttryck att han skäms. I boken finns ingen 

information om var Ron bor eller hur det ser ut där. Det är heller ingenting som finns 
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med i filmen. Eftersom familjen Weasleys socio-ekonomiska status kan anses som låg 

kan vi även förmoda att deras boende håller en låg standard.  

 

Den enda stora skillnaden i utseendet när det gäller Harry är hans ögon, då han i boken 

beskrivs ha smaragdgröna ögon men i filmen har han blågrå. Detta förklaras i en 

intervju mellan Rowling och Radcliffe där det kom fram att Radcliffe reagerade starkt 

negativt till linser och det gick därmed inte att använda sig av dessa. Efter en diskussion 

med Rowling, där hon förklarade att det viktiga var att Harrys ögon matchade hans 

mors och att färgen inte var speciellt viktig, valde regissören Columbus att låta Harrys 

ögon vara blågråa och inte ändra dem på något sätt. Rowling skriver att det enda Harry 

gillar med sitt utseende är det blixtformade ärret han har i pannan. Som läsare av boken 

kan man göra tolkningen att ärret är utmärkande i hans utseende. Samma tolkning går 

att göra när man tittar på filmen eftersom ärret ofta är synligt när Harry är med i bild. 

 

Ett av Harrys mer framträdande karaktärdrag i boken är att han är nyfiken. Även när han 

får det omtumlande beskedet att han är en trollkarl så väljer han att vara vetgirig. Han 

ställer många frågor, speciellt till Hagrid som är den som introducerar honom för 

trollkarlsvärlden. Hans karaktärsdrag försätter både honom själv och hans kamrater i 

besvärliga och farliga situationer. I filmen märks det på Harry att han blir häpen när 

Hagrid ger honom beskedet att han är en trollkarl. Harry är dock frågvis och vill få 

information om den värld som han precis blivit introducerad för. Harry märker att hans 

socio-ekonomiska status skiljer sig markant i de två världarna där berättelsen äger rum. 

I början av boken bor Harry hos familjen Dursley där han lever under miserabla 

förhållanden. Han bor i ett trångt skrymsle under trappan och han måste försöka stå ut 

med att familjen behandlar honom som ohyra. Familjen Dursley saknar inte pengar, 

men det betyder inte att Harry kan unna sig vad han vill ha ändå. Han får mat men mer 

än så får han inte begära. De kläder han har är de som hans kusin Dudley har växt ur. 

Hemma hos Dursleys är Harry inte en person som omgivningen noterar. Harry har 

dåliga förutsättningar i inledningen av berättelsen och det märks både i boken och 

filmen. 

 

När Harry presenteras för trollkarlsvärlden förändras hans förutsättningar, i alla fall de 

som gäller pengar och hans status. Det visar sig att hans föräldrar har efterlämnat en 

förmögenhet åt honom. Harry får ett helt bankvalv med pengar och har därefter inga 
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problem att köpa vad han vill ha. Hans status förändras avsevärt när han märker att han 

är berömd i trollkarlsvärlden. Harrys berömdhet är något som Rowling lyfter fram i 

boken och därför är det inte svårt att förstå att Columbus visar scener där Harry 

framställs som en hjälte. 

 

I boken finns det en beskrivning om när Harry kommer in på Den Läckande Kitteln för 

första gången. Det blir tyst i lokalen och genast kommer det fram trollkarlar och häxor 

och hälsar på Harry. Händelsen är med i filmens handling och som åskådare kan man se 

på Harry att han bli förstummad över hur mycket uppmärksamhet han får. Det är inte 

något han är van vid från uppväxten hos familjen Dursley. När åskådaren ser filmen 

förstår hon att Harry känner en tacksamhet för att han får uppleva den uppståndelse som 

hans namn innebär. Det går att finna som läsare också men vi tycker att det lyfts fram 

bättre i filmen. En anledning till det är det kroppsspråk och minspel som Daniel Radcliff 

använder. Han ser ut att vara ödmjuk i de situationer där han får uppskattning för något 

som han inte själv kan minnas. Under sin uppväxt får Harry sova i ett litet utrymme som 

inte direkt kan specificeras som ett gemytligt sovrum. Han är van vid det och jämför 

säkert sitt skrymsle med den syn som väntar honom när han kommer till Hogwarts. I 

filmen syns det att Harrys ögon lyser av förundran när han får se det slott som ska bli 

hans nya hem.  

  

Hermiones hår och tänder förändras från bok till film, då hon i boken beskrivs ha 

väldigt yvigt hår och ganska stora framtänder. I filmen är hennes hår inte lika vildvuxet 

som man skulle förvänta sig utifrån bokens beskrivning. Hennes framtänder beskrivs 

som framträdande i boken men det är inget man kan urskilja när man ser filmen. Varför 

skillnaden i utseendet finns vet vi inte, men det kan ha att göra med regissörens tolkning 

av bokens beskrivning av Hermione. Det kan också bero på den tolkning som läsaren av 

boken har gjort av beskrivningen. Om läsaren skapar en bild där Hermione har yvigt 

hår, så kommer den bilden vara det första man ser när Hermione introduceras i filmen. 

Då finns det en risk att publiken blir besviken eftersom regissören kanske gjort en annan 

tolkning än den som läsaren har gjort. 

 

Varken i bok eller i film får vi veta någonting om Hermiones ekonomiska 

förutsättningar eller hur hon bor, däremot om hennes sociala status. Det finns ingen 

tydlig beskrivning i boken av att hon har lägre status än sina klasskamrater men det är 
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något som vi kan anta eftersom hennes föräldrar är mugglare och de har inget högt 

anseende i trollkarlsvärlden. Det finns heller inga scener i filmen som bekräftar att 

Hermione skulle ha en låg status. Däremot finns flera scener där man kan anta att några 

av killarna i hennes klass, bland andra Harry och Ron, stör sig på hennes beteende. Ett 

exempel på detta är scenen där eleverna har lektion i Trollformellära. Ron uttalar en 

formel fel och Hermione rättar honom. Ron blir då irriterad och efter lektionen uttrycker 

han sitt missnöje över det inträffade till Harry. 

 

Ett av Hermiones mer framträdande karaktärsdrag är att hon verkar ha en förmåga att 

förtrycka sina kamrater. Hon är snabb att påpeka eventuella brister samt kommentera 

yttringar som hon upplever som olämpliga. Ett bra exempel i boken är när hon för första 

gången träffar Harry och Ron. Ron ska uttala en trollformel och misslyckas. Hermione 

är då snabb med att ifrågasätta om trollformeln ens var rätt uttalad eftersom den inte 

verkar särskilt bra. Händelsen finns med i filmens handling och i den scenen kan man 

som publik tydligt se att Hermiones ansiktsuttryck vid den nedlåtande kommentaren är 

allt annat än uppmuntrande. 

 

Sammanfattningsvis har det varit intressant att genomföra den här undersökningen. Vi 

hoppades få reda på vad som kan hända med innehållet när en bok blir till film. Vi valde 

att främst fokusera på tre karaktärer och hur de kan beskrivas både utifrån boken samt 

filmen. Vi har även försökt komma fram till hur synen på karaktärerna kan förändras 

beroende på om man läser boken eller tittar på filmen. I undervisning kan lärare 

använda både boken och filmen som material, exempelvis genom att använda texten för 

att utveckla läs- och skrivförmåga. Elevernas olika behov kräver att lärare kan variera 

sitt sätt att arbeta och därför är det viktigt att använda digitala verktyg på ett sätt som 

gynnar alla elever.  
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