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Abstract: 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Harry Potter som karaktär 

framställs i boken Harry Potter och Hemligheternas Kammare i jämförelse med 

filmadaptionen med samma namn. Genom en semiotisk analys på två nivåer 

granskas karaktären för att se på vilka sätt karaktären Harry Potters personliga 

egenskaper och tankar har översatts och ändrats i förflyttningen från bok till film. I 

slutdiskussionen visas att Harry Potter har förändrats något i adaptionen, men hans 

personlighet framställs i slutändan mycket som densamma. Att karaktären innehar 

samma personlighet och påvisar samma egenskaper är viktigt för att adaptionen 

ska fungera och gör att själva berättelsen i adaptionen inte måste vara fullt trogen 

till originalet för att ge samma bild. 
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1. Inledning 
Den brittiske författaren J. K. Rowlings bokserie om den unge trollkarlen Harry 

Potter har gjort en explosionsartad succé sedan den första boken kom ut år 1997. 

Ytterligare sex böcker har skrivits sedan dess. De har sålts i över 450 miljoner 

exemplar över hela världen, i omkring 200 länder och är översatta till 79 språk. 

Åtta blockbuster-filmer har gjorts med böckerna som grund.1  

Efter att alla delarna om Harry Potter släppts fortsatte trollkarlsvärlden vara lika 

populär, vilket har lett till att några spin-offs gjorts. Rowling har skrivit två av de 

fiktiva böcker som förekommer som kurslitteratur och nöjesläsning i serien i 

verkligt format: titlar som Fantastic Beasts and Where to Find Them och 

Quidditch Through the Ages finns att läsa för dem som vill ha ännu mer av 

Rowlings magiska värld. Fantastic Beasts and Where to Find Them har även 

filmatiserats och hade svensk premiär i november 2016. 

Serien har fått mycket uppmärksamhet sedan starten. Den första boken, Harry 

Potter och De Vises Sten, tjänande in en miljard engelska pund och gjorde därmed 

J. K. Rowling till den första författaren som någonsin blivit miljardär i 

amerikanska dollar.2 Serien var också den första barnbokserien som placerats på 

New York Times bestseller-lista sedan 1952, då Charlotte’s Web av E. B. White 

fanns med på listan.3 

Den här uppsatsen ska undersöka ämnesområdet adaption, återskapandet av ett 

                                                             

1 Pottermore. About us. Every company has a story. Here’s ours… 
https://www.pottermore.com/about/us (Hämtad 2016-10-07). 
2 Guinness World Records. First billion-dollar author. 
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-billion-dollar-author (Hämtad 
2016-11-05).  
Earn The Necklace. J. K. Rowling Net Worth: The First Billionaire Author. 
https://www.earnthenecklace.com/j-k-rowling-net-worth-the-first-billionaire-author/ 
(Hämtad 2016-11-05). 
3 The Daily Telegraph. Pottermore: JK Rowling facts and figures. 
http://www.telegraph.co.uk/culture/harry-potter/8592280/Pottermore-JK-Rowling-facts-
and-figures.html (Hämtad 2016-10-07).  
CNBC. The world’s first billionaire author is cashing in. 
http://www.cnbc.com/2015/07/31/the-worlds-first-billionaire-author-is-cashing-in.html 
(Hämtad 2016-10-09). 
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konstnärligt verk4, med utgångspunkt från J. K. Rowlings bok och film Harry 

Potter och Hemligheternas Kammare5. Detta är den andra av sju böcker i serien 

om Harry Potter, släppt 1998. Filmen om Hemligheternas Kammare kom ut år 

2002.6 Jag vill använda den andra delen i serien för att den första delen är en slags 

introduktionsfas, där tittaren får reda på grunden om vem Harry Potter är och 

varför han är känd i trollkarlsvärlden. I del två har den information således redan 

presenterats, vilket gör att fokus kan läggas på händelserna i berättelsen snarare än 

på alla intryck från den nya världen.  

Uppsatsen ska handla om hur huvudkaraktären Harry Potter porträtteras i filmen i 

jämförelse med boken, hur hans personlighetsdrag visar sig i några utvalda scener 

och hur bokens karaktär står i relation till filmens karaktär. Anledningen till att jag 

har valt att fokusera på Harry Potter som karaktär är för att han i min åsikt i grund 

och botten är som vilken annan karaktär som helst, men på grund av yttre 

omständigheter tvingas in i en roll som sätter honom på prov. Harry är 

beundransvärd på många sätt som kommer att diskuteras längre fram i den här 

uppsatsen. Jag vill se hur dessa egenskaper översätts till ett nytt medium. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Harry Potter framställs i boken i 

jämförelse med filmen. Detta för att studera om och i sådant fall på vilka sätt 

karaktären Harry Potter har ändrats i och med förflyttningen från bok till film. 

Mina huvudfrågor i uppsatsen är:  

• Hur framställs Harrys personliga egenskaper i boken respektive filmen?  

• På vilket sätt gestaltas Harrys tankegång i bok och film under de valda scenerna? 

Bakgrund 
Här följer en sammanfattning av vad Harry Potter och Hemligheternas Kammare 

handlar om och en kort beskrivning om vem Harry Potter är. 

                                                             

4 Linda Hutcheon med Siobhan O’Flynn. A Theory of Adaptation. Routledge Ltd, 2012, 
170. E-bok. 
5 J. K. Rowling. Harry Potter och Hemligheternas Kammare. Falun: Tiden, 1998, 368. 
6 Harry Potter och Hemligheternas Kammare. Regisserad av Chris Columbus. 2002. 
Warner Bros. DVD. 
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Harry Potter är en föräldralös pojke som bor hos familjen Dursley: hans moster 

Petunia, morbror Vernon och kusinen Dudley. Dursleys är besatta av att vara 

normala och att passa in bland sina grannar. Dudley är sin mammas ögonsten och 

favoriseras djupt i familjen, medan Harry är så oönskad som någon någonsin kan 

vara. Moster Petunia och morbror Vernon avskyr den, enligt dem, onormala 

trollkarlsvärlden och låtsas som att den inte finns. Därför avskyr de Harry också, 

eftersom han inte passar in i Dursleys till synes perfekta liv.  

Harry Potter är 12 år gammal när denna berättelse utspelar sig och ska påbörja sitt 

andra år på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. Han blir varnad av 

husalfen Dobby för att åka tillbaka till skolan då hemska saker kommer hända 

under året. Ett monster som förstenar elever rör sig runt skolans korridorer och det 

går rykten om att den mytomspunna Hemligheternas Kammare har öppnat sig. 

Harry lyckas ta sig in i kammaren och ställs till slut öga mot öga med den onde 

trollkarlen Lord Voldemort. 

Teori och tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras forskning och teorier om adaption och 

karaktärsutveckling. I relation till adaption är det forskarna Linda Hutcheons och 

Brian McFarlanes resonemang som kommer att stå i fokus. Karaktärsutveckling 

kommer att diskuteras utifrån Jens Eders forskning och filmförfattaren Syd Fields 

teorier. Eder och Field är inte i grunden forskare, men de behandlar och arbetar 

med karaktärer i sina yrken. De finns med i texten för att deras kunskaper och 

teorier är relevanta för ämnet i denna uppsats. 

Adaption 

Adaption finns runtom oss överallt varje dag. Det är inte något nytt fenomen: 

adaptioner har gjorts ända sedan Shakespeares tid, där han översatte historier från 

text till teatershower.7 McFarlane skriver att anledningen till att adaptioner görs 

verkar finnas någonstans mellan kommersialism8 och uppskattning av litterära 

verk. Ur kommersiell synvinkel finns det inga tvivel om att ett redan etablerat verk 

                                                             

7 Linda Hutcheon med Siobhan O’Flynn. A Theory of Adaptation. Routledge Ltd, 2012, 2. 
E-bok. 
8 Kommersialism definieras enligt webbsidan www.ordlista.se som en ensidig inriktning på 
att göra goda affärer. http://www.ordlista.se/ordbok/kommersialism (Hämtad 2016-12-01). 
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skulle få mycket uppmärksamhet och respekt eftersom titeln redan presenterats. 

Om ett verk har tjänat in mycket pengar i ett medium borde det kunna göra det i ett 

annat medium också.9  

Hutcheon definierar adaption som ett förlängt, genomtänkt och erkänt 

återskapande av ett konstnärligt verk. Böcker kan t.ex. adapteras till manus och 

vidare till film, en text kan översättas till teatershow och en teater till en film. 

Vidare diskuteras vad adaption inte är, här finns det vissa begränsningar i vad som 

egentligen är en adaption. Korta stycken som liknar ett tidigare verk utan att 

nödvändigtvis nämna eller upprepa någonting från originalet, eller bitar av ett 

musikstycke kan inte räknas som adaption.10 Cartmell skriver det kan antas att när 

en text ska adapteras till en film skickar en författare vidare sitt arbete till en annan 

författare och adaptionsstudier fokuserar på omvandlingsprocessen.11 

Trots den popularitet adaptioner har nått, ses de ändå ofta som någonting negativt, 

något som bara efterapar det ursprungliga verket och som saknar originalitet.12 Här 

är fidelity ett centralt begrepp, som översatt kan förstås som trohet. Fidelity 

handlar om hur nära originalet en film ligger efter att en adaption gjorts, då en 

berättelse ofta tolkas fritt av filmskapare. Hermansson menar att fidelity är det 

jämförande tillvägagångssättet för adaptioner som görs specifikt från bok till film, 

vars huvuduppgift är att bedöma hur lik adaptionen är originalverket.13 

McFarlane skriver att fidelity i texter där syftet är att recensera en filmadaption 

ofta framläggs som ett viktigt kriterium för att kunna bedöma filmen, men anser att 

detta behöver överses och omvärderas.14 Hutcheon refererar till McFarlanes lista 

över ord som förekommit i både akademisk kritik och journalistiskt recenserande 

                                                             

9 Brian McFarlane är Associate Professor of English vid Monash University, Australien. 
Brian McFarlane. Novel into Film. Transfer and Adaptation: The Processes och 
Transposition. E-bok: University of East Anglia, 1987. 
10 Linda Hutcheon är litteraturforskare. Linda Hutcheon med Siobhan O’Flynn. A Theory of 
Adaptation. Routledge Ltd, 2012, 170. E-bok. 
11 Deborah Cartmell är filmforskare. Deborah Cartmell. A Companion to Literature, Film 
and Adaptation. Wiley/Blackwell Publishing Ltd, 2012, 392. 
12 Hutcheon. A Theory of Adaptation, 2. 
13 Casie Hermansson är verksam vid Department of English, Pittsburg State University. 
Casie Hermansson. Flogging Fidelity: In Defense of the (Un)Dead Horse. Adaptation. 
Advance Access publication. Årgång 8, nr 2 (2015): 147–160, doi: 
10.1093/adaptation/apv014. 147. 
14 Brian McFarlane. Novel into Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. New 
York: Oxford University Press Inc., 1996, 8.  
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av adaptioner. Ord som manipulering, kränkning, svek, förvrängning och otrohet 

används för att beskriva adaptioner som kulturellt mindervärdiga i jämförelse med 

originalet.15 Kritiken ligger ofta i att originalet ger en korrekt och entydig bild, 

som filmskaparen antingen har hållit fast vid eller på något sätt manipulerat eller 

förgripit sig på.16 Hutcheon skriver att Chris Columbus, som regisserade Harry 

Potter och Hemligheternas Kammare, en gång sa att han var rädd för att de unga 

personerna som läst boken skulle bli arga på honom om filmen inte var trogen till 

originalet som de älskade, och Hutcheon menar att han nog inte skämtade om den 

saken.17 

Hutcheon menar att både recensenter och publiker trycker på att själen i 

adaptionen måste fångas in för att det nya mediet ska fungera, dock är detta 

begrepp svårt att precisera. I vissa fall används ton eller stil som beskrivning på det 

viktigaste för adaptionen, men Hutcheon anser att alla tre begreppen är lika 

subjektiva och svåra att fastslå.18  

Karaktärsutveckling 

Jens Eder skriver att de tre grundläggande delarna hos en människa är kroppen, 

sinnet och gemenskap. I det mänskliga beteendet kombineras fysiska handlingar 

och psykiska motiv, ofta i sociala sammanhang. Eder menar att de här aspekterna 

överlappar varandra, men att de ändå kan specificeras. De motsvarar 

utmärkelsetecken som blivit vanliga inom bl.a. psykologi, men också i praktisk 

dramaturgi.19 Karaktärsanalysen kan således utnyttja fler områden i människans 

beteende till att skapa en mer preciserad och nyanserad beskrivning av karaktären, 

även om en karaktärs sätt att vara kan skilja sig ganska mycket från verklighetens 

                                                             

15 Linda Hutcheon med Siobhan O’Flynn. A Theory of Adaptation. Routledge Ltd, 2012, 2. 
E-bok. 
16 Brian McFarlane. Novel into Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. New 
York: Oxford University Press Inc., 1996, 8. 
17 Linda Hutcheon. Harry Potter and the Novice's Confession. The Lion and the Unicorn. 
Årgång 32, nr 2 (2008). http://muse.jhu.edu.www.bibproxy.du.se/article/239639 (Hämtad 
2016-11-22). 
18 Hutcheon. A Theory of Adaptation, 10. 
19 Jens Eder är filmforskare. Jens Eder. Understanding Characters. Projections: The 
Journal for Movies and Mind. Årgång 4, nr 1 (2010): 16–40, doi: 
10:3167/proj.2010.040103. 24. 
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människor.20 

Syd Field skriver att det första som behöver göras för att skapa en karaktär är att 

fastställa vad problemet är. Frågan han ställer läsaren är: ”what is the dramatic 

need of your character?”21 Vidare frågar han om karaktärens dramatiska behov kan 

artikuleras och synas i de händelser där karaktären visar på ett djup och en 

förändring inom sig. Innan dessa frågor kan besvaras måste det klargöras om det 

finns ett problem. Field inkluderar en lista över problem som kan finnas hos 

karaktärer i skrivarstadiet, som till exempel att huvudkaraktären förklarar för 

mycket om sig själv, att karaktären inte är särskilt sympatisk, eller att författaren 

har gjort själv till huvudkaraktär. De flesta av de problem som finns handlar om att 

definiera och tydliggöra handlingar och dimensioner hos karaktären genom att 

förstå tankarna och känslorna hos den, skriver Field.22  

Eder menar att en karaktärsanalys ofta börjar i att ta reda på vad som finns i 

karaktärens kärna: hur den beter sig i den påhittade värld den lever i, vad den har 

för personliga kvaliteter och vilka relationer den har. Att vi ser karaktärer som 

tänkande, kännande och aktiva är enligt Eder på många sätt den viktigaste 

aspekten till att vi uppfattar dem som verkliga. För att få en bra bild av hur en 

karaktärs egenskaper kan fångas, kan det vara till hjälp att titta på vetenskapliga 

studier om människor menar Eder, trots att det vore naivt att jämföra de två: vi 

uppfattar karaktärer och riktiga personer olika.23  

Field förklarar att ”dramatic need” eller det dramatiska behovet utgörs av 

vad det är karaktären vill vinna, få, förbättra eller åstadkomma genom 

berättelsens gång. Field menar att detta är vad som driver karaktären framåt 

och att det oftast kan uttryckas i en eller två meningar. Berättelsen slutar inte 

nödvändigtvis med samma dramatiska behov som i början, då det ändras 

många gånger under berättelsens gång. Detta händer vanligtvis vid ”Plot 

                                                             

20 Jens Eder. Understanding Characters. Projections: The Journal for Movies and Mind. 
Årgång 4, nr 1 (2010): 16–40, doi: 10:3167/proj.2010.040103. 24. 
21 Syd Field är manuskonsulent, filmförfattare och producent.  
Syd Field. The Screenwriter’s Problem Solver: How to recognize, identify, and define 
screenwriting problems. New York: Bantam Dell, 2006, 166–167. 
22 Ibid, 163–166. 
23 Eder. Understanding Characters, 23. 
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Point 1”: när berättelsen börjar ordentligt och också efter en förändring.24 

Enligt Field består en bra karaktär av tre saker till utöver det dramatiska 

behovet: perspektiv, attityd och förändring. Perspektivet ska spegla hur 

karaktären ser världen och skapar konflikter mellan olika perspektiv hos 

olika karaktärer. Attityd definierar Field som stil eller åsikt. Detta är ofta ett 

medvetet val. Attityden handlar om att vara övertygad om någonting: om 

karaktären är tuff, kan den anse sig själv vara bättre än andra. Karaktärens 

omdömen, åsikter och värderingar kommer från attityden. Den fjärde och 

sista aspekten är förändring, och samma frågor som tidigare nämnts ställs 

här: kan du definiera och artikulera förändringen? Field skriver att en 

karaktär inte måste genomgå en förändring om det inte passar berättelsen, 

men att eftersom förändring är en del av livet kan en förändring ta materialet 

till en ny nivå och skapa rörelse i karaktärens beteende.25 

Eder anser alltså att det som gör att vi kan uppfatta karaktärer som tänkande, 

kännande och aktiva är de viktigaste personliga egenskaperna hos en 

karaktär. Field anser att dramatiskt behov, perspektiv, attityd och förändring 

är just vad som gör karaktären till något levande.  

Annan forskning om adaption och karaktärsutveckling med Harry Potter som 

utgångspunkt finns också, men de tar inte plats i den här uppsatsen då de 

behandlar andra ämnen. 

Metod och material 
Eriksson och Göthlund menar att semiotik är en vetenskap som tittar närmare på 

den mänskliga betydelseproduktionen, och kan enkelt förklarat ses som en teori 

om hur människor kommunicerar via tecken. Semiotiken bygger på att individer 

kan mottaga ett budskap ur tecken, symboler och visuella uttryck.26 

Jag kommer att använda mig av en modifierad version av den semiotiska metod 

                                                             

24 Syd Field. The Screenwriter’s Problem Solver: How to recognize, identify, and define 
screenwriting problems. New York: Bantam Dell, 2006, 171–177. 
25 Ibid, 171–172. 
26 Yvonne Eriksson och Anette Göthlund forskar inom visuell kommunikation. Yvonne 
Eriksson och Anette Göthlund. Möten med bilder - Analys och tolkning av visuella uttryck 
bilder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 41–42. 
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Simon Lindgren presenterar i sin bok Populärkultur: teorier, metoder och 

analyser. Lindgrens metod innefattar fyra nivåer, men min semiotiska analys görs 

endast på två nivåer: denotativ och konnotativ nivå. Denotation syftar till bildens 

bokstavliga betydelse, och kan ses som det som behandlar de mest stabila och 

objektivt verifierbara betydelserna i en bild.27 Det beskriver enbart det som 

uppenbart finns i bilden utan att lägga någon värdering eller tolkning i den.  

I den konnotativa nivån läggs tolkning till. Lindgren menar att denna nivå handlar 

om en meningsskapande process, där de denotativa tecknen blir uttryck för 

ytterligare innehåll. Lindgren tar ett foto av rockstjärnan Jim Morrison som 

exempel, där han menar på att den denotativa nivån beskriver bilden som enbart ett 

foto av Morrison, medan han på den konnotativa nivån skriver att bilden associerar 

till den ikoniska dragkraft Morrison har. Lindgren tar upp ord som sexualitet, 

skönhet, drogmissbruk, övervikt och alkoholism.28 Konnotationer är de saker som 

varje individ kopplar till saken i fråga.  

Den här metoden hjälper mig i den här analysen genom att den tvingar mig att titta 

på scenerna och fundera på vad som faktiskt händer objektivt och fysiskt. Det 

finns en svårighet i att inte lägga någon värdering eller tolkning i saker som sker 

framför oss och just därför kan det vara hjälpsamt att enbart betrakta scenen som 

den är. Kanske kan jag se någonting som jag inte skulle ha tänkt på om jag bara 

tittat på scenerna och format en tolkning i mitt huvud: denotationsnivån tillåter 

mig se på sekvensen från ett opartiskt perspektiv.  

Den semiotiska metoden ger noggranna beskrivningar av vad tolkningarna är 

baserade på vilket ger läsaren en god bild av hur analysprocessen går till. Metoden 

ger en överblick om vad som finns objektivt i en sekvens utan värdering och 

tolkning, och tillåter samtidigt mig som författare att säga vad jag personligen ser i 

det valda materialet. De problem som finns i metoden är dock att resultatet blir 

subjektivt; analysen baseras på mina åsikter och mina tolkningar, vilket gör att om 

en annan person genomför samma studie kan resultatet bli helt annorlunda. Detta 
                                                             

27 Simon Lindgren är fil. dr. i sociologi och verksam som forskare vid Sociologiska 
institutionen, Umeå universitet.  
Simon Lindgren. Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2 rev. uppl. Stockholm: 
Liber, 2009, 83. 
28 Ibid, 84. 
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gör att resultatet denna uppsats ger inte är fullständigt objektivt och faktabaserat. 

Lindgren skriver att denna metod kan vara problematisk på så vis att en denotation 

är teoretiskt omöjlig, och att innehållet i materialet beror helt på vilken nivå som 

används.29  

Inom semiotiken finns många ytterligare begrepp, men jag kommer enbart att 

använda mig av den denotativa och konnotativa aspekten. Detta för att hålla min 

analys mer koncentrerad då den görs på endast två nivåer istället för Lindgrens 

fyra nivåer.30 

Urval 
Utefter det som presenterats som viktigt för karaktärsutvecklingen under rubriken 

tidigare forskning har jag valt tre scener ur boken och den motsvarande filmen 

Harry Potter och Hemligheternas Kammare som presenterar olika situationer där 

Harry reagerar på någonting som händer eller får någonting att hända. I dessa 

scener påvisas dramatiskt behov, perspektiv, attityd och förändring, som ska få 

publiken att uppfatta Harry som en verklig person. Scenerna är utvalda med tanke 

på Harrys reaktioner som påvisar hans tankegångar och personlighetsdrag.  

Jag har valt att namnge scenerna för att förenkla och tydliggöra vilken scen jag 

talar om. De tre scenerna är följande:  

• ”Dobbys presentationsscen”, en scen i början av berättelsen där en husalf har 

kommit in i Harrys rum hos de elaka släktingarna och ställer till det för honom. 

• ”Uppgörelsescenen”, där Harry står öga mot öga med den onde trollkarlen Lord 

Voldemort och en basilisk, en jättelik orm.  

• ”Dobbys befrielsescen”, en scen i slutet där Harry lyckas frigöra husalfen från 

sin herre. 

Jag har valt att använda mig av den svenska versionen av boken och filmen, 

eftersom uppsatsen skrivs på svenska. För att min text ska bli mer lättläst väljer jag 

att varken citera boken eller filmen på originalspråk eller översätta den. Eftersom 

                                                             

29 Simon Lindgren. Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2 rev. uppl. Stockholm: 
Liber, 2009, 84. 
30 Ibid, 80. 
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en genomarbetad översättning redan finns känns det logiskt att använda den. Här 

finns ännu en nivå av adaption som jag inte kommer beröra i denna uppsats. 

2. Analys 

Scen 1: ”Dobbys presentationsscen” 
Förutom huvudkaraktären Harry Potter nämns en ny karaktär i detta avsnitt: 

• Dobby: en husalf som tjänar familjen Malfoy. 

Boken 

Denotation 

Harry blir skickad upp till sitt rum med tillsägelsen att vara fullständigt tyst när 

morbror Vernons chef ska komma över på middag tillsammans med sin fru. Harry 

går uppför trappan och går på tå fram till sin dörr. När han stängt den och vänder 

sig om för att gå till sängen ser han en liten varelse: en husalf. Den har stora 

fladdermusliknande öron och utstående gröna ögon.  

”Öh… hej där”, sade Harry nervöst. 
”Harry Potter!” sade varelsen med hög och gäll röst. Harry var säker på att den 

kunde höras ända ner till bottenvåningen. ”Dobby har så länge önskat träffa er, sir. 
En sån stor ära…” 

”T-tack”, sade Harry. Han smög tyst utmed väggen och sjönk ner på 
skrivbordsstolen intill Hedwig, som sov i sin stora bur. Han ville fråga: ”Vad är du 
för nåt?” men tänkte att det skulle låta alltför oartigt, så i stället sade han: ”Vem är 
du?” 

”Dobby, sir. Bara Dobby. Husalfen Dobby”, sade varelsen. 
”Jaså, är du det?” sade Harry. ”Öh… jag vill inte vara oartig eller så, men det här 

är inte nåt lämpligt tillfälle för mig att ha en husalf i rummet.” 
Moster Petunias höga, falska skratt hördes från vardagsrummet. Alfen hängde 

dystert med huvudet. 
”Inte för att jag inte är glad att träffa dig”, sade Harry hastigt, ”men, öh, finns det 

nåt särskilt skäl till att du är här?” 
”O ja, sir”, sade Dobby ivrigt. ”Dobby har kommit för att säga er… det är svårt, 

sir… Dobby vet inte var han ska börja…” 
”Slå dig ner”, sade Harry artigt och pekade på sängen. 
Till hans förfäran brast alfen i gråt - en mycket högljudd gråt. 
”Slå dig ner!” kved han. ”Aldrig… aldrig nånsin…” 
Harry tyckte att han hörde hur rösterna där nere började sväva på målet. 
”Förlåt”, viskade han, ”jag menade inte att förolämpa dig eller så.” 
”Förolämpa Dobby!” kom det halvkvävt från alfen. ”Dobby har aldrig nånsin 

blivit ombedd av nån trollkarl att sitta ner… som en like…” 
Harry, som försökte hyssja på honom och se tröstande ut på samma gång, ledde 

tillbaka Dobby upp på sängen, där han satt och hickade och såg ut som en stor och 
väldigt ful docka. Till sist lyckades han ta sig samman och satt och tittade på Harry 
med ett uttryck av tårfylld beundran i sina enorma ögon. 

”Du kan inte ha stött på särskilt många hyggliga trollkarlar”, sade Harry i ett 
försök att muntra upp honom. 

Dobby skakade på huvudet. Sedan, utan förvarning, störtade han upp och början 
ursinnigt dunka huvudet mot fönstret medan han skrek: 

”Stygga Dobby! Stygga Dobby!” 
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”Låt bli det där… Vad håller du på med?” väste Harry och hoppade upp och drog 
tillbaka Dobby på sängen. 31 

 
Konnotation 

Harry vet om att han måste vara helt tyst för att inte råka i ännu mer problem med 

Dursleys. Här visas hans självbevarelsebedrift på så sätt att han vet att han måste 

göra som han blivit tillsagd för att bespara sig de utskällningar som han 

oundvikligen kommer att få om han bryter mot morbror Vernons regler, även om 

han inte tycker om det. Han går upp till sitt rum och planerar att följa Vernons 

hotande ord. 

När han sedan möts av detta oplanerade besök inser han att han måste handla med 

största försiktighet, då han inte vet någonting om varken Dobby eller husalfer. 

Dobby uppfattas som instabil, eftersom han plötsligt börjar skrika, gråta och dunka 

sitt huvud mot fönstret. Det visas tydligt att Harry är en omtänksam och snäll 

person i texten då författaren har skrivit ut att han både tänker och säger att han 

inte vill vara oartig. När han sedan märker att han kanske trots sin ansträngning 

råkat vara otrevlig mot Dobby ser han till att så fort som möjligt försöka rätta sitt 

misstag, genom att säga att han är glad att träffa honom.  

När Dobby säger att han måste berätta något för Harry, verkar han förstå att han 

inte kan bli av med alfen innan han fått säga sitt, utan accepterar då istället 

situationen och ber honom sätta sig ner. Boktexten påpekar återigen att Harry är 

artig genom att beskriva Harrys replik med just det ordet. Texten förklarar också 

att Harry försöker muntra upp alfen, men hans försök får motsatt effekt när alfen 

börjar slå sig i huvudet. Här visas att Harry börjar tappa tålamodet då texten säger 

att han väser och den vänliga tonen i hans ord har ersatts av en irritation. 

Genom scenen visar Harry förståelse och vänlighet mot alfen, trots att det inte 

egentligen är bra för honom själv. Harrys beteende mot Dobby trots de rådande 

omständigheterna tyder på att Harry har en djupt rotad inställning till hur andra 

individer i hans omgivning bör behandlas. Han anstränger sig för att vara snäll och 

respektfull även i en svår situation som denna scen avbildar. Kanske är det viktigt 

för Harry att vara på det här sättet mot andra för att han själv inte blivit behandlad 
                                                             

31 J. K. Rowling. Harry Potter och Hemligheternas Kammare. Falun: Tiden, 1998, 25–27. 
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särskilt väl i sitt liv. Sammanfattningsvis går att säga att scenen beskriver Harry 

som snäll, vänlig, respektfull och omtänksam, och att han prioriterar att vara artig 

över att rädda sig själv när han kan. För att koppla detta till Fields fyra viktiga 

aspekter är Harrys dramatiska behov att få tyst på Dobby. Perspektivet är att Harry 

är rädd att inte få återvända till Hogwarts om han inte är tyst. Attityden visar att 

han är övertygad om att någonting dåligt kommer hända om släktingarna får reda 

på att Dobby är där. Förändringen sker när Dobby börjar skrika och situationen 

blir ännu värre för Harry. 

Filmen 

Denotation 
Morbror Vernons chef och hans fru ska komma över på middag. Harry har blivit 

tillsagd att han ska vara knäpptyst i sitt rum och låtsas som att han inte existerar. 

När han öppnat dörren till sitt rum ser han att en liten varelse hoppa på hans säng i 

glädjetjut.  
Harry träder in i sitt rum. En varelse hoppar på sängen och skrattar. Varelsen vänder 
sig om: 
 
Dobby:  ”Harry Potter! Detta är verkligen en ära!” 

Harry tittar på honom och utbrister: 

Harry:  ”Vem är du?” 
Dobby:  ”Dobby, herrn. Dobby husalfen.” 
Harry:  ”Inte för att jag vill vara oförskämd, men det inte bra för mig att ha en 

husalf i mitt sovrum just nu!” 
Dobby:  ”Åh, åh, ja herrn, Dobby förstår… det är bara det att Dobby har kommit för 

att berätta… det är så svårt, herrn… Dobby vet inte var han ska börja…” 
Harry:  ”Börja med att sätta dig.” 
Dobby: ”S-s-s-sätta mig… s-s-sätta mig?” 

Dobby börjar gråta högljutt. 

Harry: ”Dobby… tyst! Förlåt mig… jag… jag vill inte förolämpa dig eller nåt!” 
Dobby:  ”Förolämpa Dobby? Dobby har hört talas om er storhet herrn, men aldrig 

har han ombetts att sitta ner av en trollkarl… som en jämlike! 
Harry:  ”Då, då har du visst inte mött så många snälla?” 
Dobby:  ”Nej, det, det har jag inte! … det där borde jag inte ha sagt… ”  

Dobby går fram till en byrå och börjar dunka huvudet i den, samtidigt som han 
skriker ”dum Dobby”. 

Harry:  ”Sluta! Dobby! Dobby, sch! Dobby, snälla sluta!” 
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Konnotation 
I den här sekvensen är det tydligt att Harry inte vill ge familjen Dursley någonting 

att klaga på när det kommer till hans beteende. Han går självmant upp till sitt rum 

där han planerar att göra som han blivit tillsagd.  

När Dobby plötsligt finns i rummet verkar Harry först bli överraskad och nyfiken. 

Detta visas i bild 1, där han har munnen öppen och ögonen uppspärrade, och det 

märks också eftersom han pratar i vanlig samtalston till en början. Bild 2 visar 

också hans ansiktsuttryck när han frågar Dobby vem han är; här har han ögonen 

rynkade och ser ganska förvirrad ut. Han har glömt att han måste vara tyst, men 

kommer snart ihåg det igen då Dobby börjar gråta och tjuta.  

Harry försöker tysta honom, men samtidigt vara tröstande. Han förstår att läget är 

kritiskt och att han när som helst kan råka förstöra middagen på nedervåningen. 

Detta visas i bild 3, där Harry sitter på huk bakom Dobby och slänger en blick mot 

dörren, som om han bara väntar på att Vernon ska rusa in genom den. Han har satt 

Bild 1: Harry får syn på Dobby 
som hoppar på sängen. 

Skärmdump. 0:02:59. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 

Bild 3: Harry ber om ursäkt och 
säger att han inte menade att 
förolämpa Dobby. 

Skärmdump. 0:03:42. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
 

Bild 4: Dobby dunkar huvudet i 
byrån och Harry försöker få honom 
att sluta, samtidigt som han tittar 
mot dörren. 

Skärmdump. 0:04:19. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
 

Bild 2: Harry frågar vem Dobby är. 

Skärmdump. 0:03:10. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
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sig i en sådan position att han är i ögonhöjd med alfen, vilket kan hänvisa till att 

han försöker placera sig själv på samma statusnivå som Dobby. Gesten han gör 

med händerna i både bild 3 och bild 4 kan tolkas både som att han vill ta tillbaka 

om han på något sätt betett sig illa mot Dobby, men också som en ödmjuk gest 

som vill hjälpa till och få Dobby att lugna ner sig. Harry har ett övergripande 

perspektiv på situationen och inser att han måste handla snabbt och kontrollerat.  

Skillnaden i Harry mellan boken och filmen ligger i det att han verkar mer mån om 

att framstå som artig, vänlig och förstående i boken, medan han i filmen är mer 

stressad och rädd för att bli upptäckt. Orden i boken beskriver Harry som en 

person som vill vara artig, uppmuntrande och tröstande, samtidigt som han genom 

hela sekvensen verkar tycka att situationen är väldigt märklig: detta påvisas t.ex. 

när Harry vill fråga vad Dobby är för något, och när Dobby beskrivs som en stor 

ful docka. Harrys första intryck av alfen är enligt dessa beskrivningar något 

chockartad, men han anstränger sig för att vara så trevlig som möjligt. 

I filmen avslöjar närbilderna på Harrys ansiktsuttryck att han inte tänker på att vara 

artig (bild 1 och 2). I bild 1 får han syn på Dobby och spärrar upp ögonen av 

förvåning. Bild 2 visar hans ansiktsuttryck när han frågar Dobby vem han är. Här 

har han rynkat ögonbrynen och frågan kommer direkt efter att han har stängt 

dörren så att Dursleys inte kan höra honom. I boken är frågan mer trevande och 

eftertänksam, medan den i filmen illustreras som det enda han kan komma på att 

säga i det ögonblicket, och han uttalar den utan att fundera på hur den kan 

uppfattas.  

I filmen verkar han också vara mycket mer angelägen om att få Dobby att 

försvinna så fort som möjligt. Detta kommer fram i förslaget om att Dobby ska 

sätta sig ner. I boken kommer det mer som en inbjudande gest eller en önskan, som 

ger intrycket av att Harry vill att Dobby ska stanna en stund. I filmen säger han att 

Dobby kan börja med att sätta sig ner: det är just ordet ”börja” som gör skillnaden 

i min åsikt. Det antyder att Harry menar att ju snarare han börjar, desto snabbare 

kan han slippa ha alfen i sitt rum. Harry verkar ha mer bråttom i filmen än i boken.  

Sammanfattningsvis framstår Harry i bokform som en person som bryr sig om 

dem som finns i hans omgivning och vill inte göra någonting för att skada dem. I 
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film visar han liknande egenskaper, men bryr sig något mer om sina egna problem 

och behov. 

Scen 2: ”Uppgörelsescenen” 
Karaktärer som nämns utöver Harry Potter i detta avsnitt är: 

• Ginny Weasley: Harrys bästa vän Rons lillasyster. Ginny har blivit besatt 

av Tom Dolders minne genom en förtrollad dagbok. 

• Tom Dolder: Lord Voldemorts egentliga namn. Han är sparad som ett 

minne i en förtrollad dagbok. 

• Fawkes: en fågel fenix som tillhör Hogwarts rektor, Dumbledore. 

• Sorteringshatten: en talande hatt som placerar nyanlända elever i sitt rätta 

elevhem. 

Ett meddelande har dykt upp på en vägg, där det står att ”hennes skelett kommer 

att vila i kammaren i evig tid”.32 En av lärarna tillkännager att Rons lillasyster 

Ginny Weasley har blivit tagen in i Hemligheternas Kammare. 

Harry tar sig in i kammaren, där han hittar Ginny medvetslös på marken. Bakom 

honom framträder en ung man vid namn Tom Dolder. Han talar om för Harry att 

det var Ginny som öppnade kammaren, men under Lord Voldemorts kontroll. Tom 

Dolder avslöjar att det är han som är Lord Voldemort.  

Boken 

Denotation 
Tom Dolder har kallat fram en basilisk, en jättelik orm med dödande blick och 

giftiga huggtänder. Fenixfågeln Fawkes kommer till Harrys hjälp. Den har tagit 

med sig sorteringshatten. Dolder befaller basilisken att döda Harry, som springer i 

sidled med ögonen hårt stängda för att undvika den dödliga blicken. Harry 

snubblar och faller till marken men hör plötsligt hör ett väsande ljud och hur 

någonting rör sig i rummet. Fawkes har klöst sönder ögonen på ormen med sina 

klor. 
”Hjälp mig, hjälp mig”, stönade Harry vilt. ”Nån, vem som helst, hjälp mig!” 
Ormens stjärt piskade över golvet igen. Harry väjde undan. Någonting mjukt 

träffade honom i ansiktet. 
                                                             

32 J. K. Rowling. Harry Potter och Hemligheternas Kammare. Falun: Tiden, 1998, 368. 
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Basilisken hade föst sorteringshatten i armarna på Harry. Han grep tag i den. Det 
var det enda han hade kvar, hans enda chans. Han tryckte ner den över huvudet och 
kastade sig platt på golvet då basiliskens stjärt svepte över honom igen. 

Hjälp mig… hjälp mig…, tänkte Harry med hatten hårt nerklämd över ögonen. 
Var snäll och hjälp mig! 

Det ljöd ingen röst till svar. I stället drogs hatten ihop, som om den pressades hårt 
av en osynlig hand. 

Någonting hårt och tungt dunsade ner på Harrys huvud och fick honom att nästan 
tuppa av. Stjärnor dansade framför hans ögon då han grep tag i den spetsiga toppen 
på hatten för att dra av den. I samma stund kände han någonting långt och hårt under 
den. 

Ett skinande silversvärd hade dykt upp inuti hatten, med ett handtag som glittrade 
av rubiner stora som ägg. 

”Döda pojken! Låt fågeln vara! Pojken är bakom dig! Vädra dig fram till 
honom!” 

Harry kom hastigt på benen, beredd att ta upp kampen. Basiliskens huvud sänkte 
sig och kroppen slingrade sig runt pelarna och slog emot dem då den vände och vred 
sig för att komma ansikte mot ansikte med honom. Han kunde se de enorma blodiga 
ögonhålorna och såg hur munnen öppnade sig till ett jättelikt gap, färdigt att sluka 
honom med hull och hår. Han såg hur de långa, spetsiga huggtänderna glimmade, 
drypande av gift… 

Den gjorde ett blint utfall. Harry vek undan och den slog huvudet i väggen. Den 
gjorde ett nytt utfall och träffade Harry i sidan med sin snärtande, kluvna tunga. 

Han höjde svärdet högt i luften med båda händerna.  
Basilisken kastade sig åter framåt och den här gången siktade den rätt. Harry lade 

hela sin tyngd bakom svärdet och körde ner det ända till fästet i ormens mun.33 
 

Konnotation 
Här ber Harry om hjälp. Han förväntas vara en hjälte och det är hans uppgift att 

döda basilisken, men hans hjältemod verkar inte finnas i det här läget. Harry 

verkar tvivla på sin egen förmåga när han ligger på golvet i kammaren och fruktar 

för sitt liv. När hatten slungats till honom drar han på sig den i desperation, då han 

ser den som hans sista chans att klara sig igenom den här prövningen. Han ber den 

om hjälp, eftersom det är en talande hatt, men istället för ett uttalat svar han får 

han svärdet. Det dunsar ner i huvudet på honom och gör honom alldeles yr. Det 

här verkar göra situationen ännu värre, och när boken förklarar att han håller på att 

tuppa av signalerar det att hans krafter nästan är helt slut. 

Så snart han har fått tag i svärdet verkar han dock vara återställd, han är redo att ta 

upp kampen igen. Svärdet verkar ge honom hopp, en tro om att han nu är oslagbar, 

eftersom inga fler beskrivningar av hans mående kommer. Det enda som diffust 

kan tolkas som hans tankar är beskrivningarna om basiliskens tänder och hur de 

kommer närmare honom. Han avvärjer basiliskens första och andra bett, och vid 

det tredje står han redo med svärdet i luften.  
                                                             

33 J. K. Rowling. Harry Potter och Hemligheternas Kammare. Falun: Tiden, 1998, 400–
402. 
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Den enda anledningen till att han lyckas dräpa basilisken till slut är alltså att han 

vågade stå kvar när han hade svärdet lyft framför sig i försvar. Den här händelsen 

tyder på att Harry inte känner sig som en hjälte. Han verkar känna sig rädd, liten, 

hjälplös och när han väl får tag i ett svärd vet han knappt hur han ska använda det. 

Han lägger tyngden mot svärdet för att få full effekt av svärdet när det väl har 

träffat basilisken, men det kanske räknas mer till en instinkt än ett medvetet val: 

hela vägen från det att Harry får tag i svärdet tills det sitter i basiliskens huvud 

verkar Harry vara styrd av överlevnadsinstinkter.  

Filmen 

Denotation 
Harry står öga mot öga med Tom Dolder när Fawkes kommer inflygande med 

sorteringshatten. Dolder kallar på sin basilisk, men Fawkes förblindar den med 

sina klor. Harry springer tillbaka genom tunnelsystemet och gömmer sig. 

Basilisken använder sitt luktsinne för att söka sig efter honom och den kommer 

nära, men Harry lyckas få den att slingra sig bort från honom genom att kasta en 

sten åt ett annat håll i tunneln. Harry springer sedan tillbaka in i kammaren till 

Ginny.  

Basilisken dyker upp ur vattnet bakom Harry. Harry tittar bakåt, och sedan tittar 

han på sorteringshatten framför honom. Ett svärd uppenbarar sig i hatten, och 

Harry rusar dit och tar upp det. Han springer fram till en staty av ett huvud och 

klättrar upp på den. Basilisken krälar sig fram mot honom. Harry fäktar med 

svärdet, och basilisken hugger efter honom, men båda missar. Harry klättrar vidare 

och står snart på toppen av statyn. Basilisken fortsätter hugga efter honom och slår 

till slut omkull Harry, så att han tappar svärdet. Svärdet glider nästan av statyn, 

men Harry får tag i det i sista stund, samtidigt som basilisken gör en ansats till att 

hugga. Harry sätter svärdet i munnen och genom skallen på basilisken.  

 

Bild 5: Harry gömmer sig från 
basilisken, som befinner sig en 
knapp meter ifrån honom. 

Skärmdump. 2:06:19. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
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Konnotation 
Harry förstår att basilisken är farlig, och medan Fawkes uppehåller den springer 

han i väg från den och gömmer sig i tunnelsystemet som omger kammaren. Den 

kommer väldigt nära honom, men Harry kommer på ett sätt att lura bort den. Han 

visar på en kvicktänkthet i denna hotande situation. I bild 5 är hans ögon 

uppspärrade och munnen är något öppen, vilket kan tolkas som att han är rädd, 

spänd och koncentrerad.  

Harry tar sig fram till Ginny så snart basilisken försvunnit ur sikte. Trots att han 

vet att den letar efter honom och att han kanske egentligen borde tänka ut något 

sätt att klara sig ur kammaren, riktar han sina tankar mot Ginny. Det finns en 

brådska i Harrys kroppsspråk när han sjunker ner på knä bredvid Ginny och tar 

hennes hand, som visas i bild 6. Denna gest tyder på att han bryr sig mycket om 

henne, och han verkar tänka febrilt samtidigt som han vill väcka henne. Han 

skakar henne lätt och säger hennes namn. Harrys tankar verkar vara överallt utom 

vid hans egen säkerhet, eftersom han hellre stannar till vid Ginny och försöker se 

Bild 6: Harry sitter vid Ginnys sida 
när basilisken kommer upp bakom 
honom. 

Skärmdump. 2:07:13. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
 

Bild 7: Harry har tagit svärdet och 
håller det mot basilisken. 

Skärmdump. 2:07:27. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
 

Bild 9: Harry hugger svärdet 
genom huvudet på basilisken. 

Skärmdump. 2:08:32. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
 

Bild 8: Harry ser svärdet glida 
nerför statyn. 

Skärmdump. 2:08:24. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
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till att hon klarar sig, än letar efter en lösning. Oron för Ginny verkar vara starkare 

än rädslan för sitt eget liv inför basilisken.  

I den här scenen finns många skillnader mellan boken och filmen. Till att börja 

med är Harry mycket mer av en klassisk hjälte, där han till synes målmedvetet tar 

sig an de utmaningar han ställs inför. Han börjar genast springa när basilisken 

kommer fram, gömmer sig i tunnlarna, lurar bort basilisken, springer tillbaka in i 

kammaren, hittar svärdet, dödar basilisken. Under hela denna sekvens visar han 

inga tecken på tvivel över sin egen förmåga. 

När han väl lyckas döda basilisken har han kämpat sig upp på huvudet på statyn. I 

boken däremot har han befunnit sig på marken hela tiden, men anledningen till att 

han har klättrat högt upp i filmen är förmodligen för att bidra till spänningen i 

scenen. Den rädsla han uttrycker här verkar återigen inte vara för sitt eget liv, utan 

snarare för att misslyckas: när svärdet glider iväg spärrar han upp ögonen igen, 

som visas i bild 8, och när han håller i svärdet och hugger basilisken är hans 

ansikte snarare fyllt med beslutsamhet och ilska än skräck (se bild 7 och bild 9). 

Den största skillnaden i Harrys beteende och egenskaper mellan bok och film är att 

Harry i boken om och om igen ber om hjälp, både genom att bara tänka att han 

behöver hjälp och att faktiskt uttala orden, medan han i filmen inte gör det en enda 

gång. Boken skildrar scenen som ett mycket farligt moment där Harry inte vet vad 

han ska göra, och därför ber han om hjälp många gånger. Han gestaltas med mer 

rädsla och osäkerhet då han bara verka ligga på marken och blunda i hopp om att 

hjälpen snart ska komma. I filmen visas han mer som en person med ett 

problemlösande tillvägagångssätt, då han lyckas lura bort basilisken i 

tunnelsystemet. Harry i filmversion tänker ut och förstår vad han måste göra själv, 

medan Harry i bokform snarare tacklas med sin egen skräck och verkar bli 

handlingsförlamad i denna pressande situation. 

Det dramatiska behovet blir att rädda Ginny och att döda basilisken. 

Perspektivet visas i och med att basilisken måste dö, annars kommer den ta 

fler och fler offer från skolan. Attityden är en inställning om att Harry måste 

klara sitt uppdrag, och förändringen sker i Harry när han får tag i svärdet. 
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Scen 3: ”Dobbys befrielsescen” 

Karaktärer som nämns utöver Harry Potter i detta avsnitt är: 

• Lucius Malfoy: en tidigare anhängare till Lord Voldemort och 

tjänsteperson vid Trolldomsministeriet. 

• Dumbledore: rektor på Hogwarts. 

Boken 

Denotation 
Lucius Malfoy har kommit till Hogwarts för att se efter hur Dumbledore sköter 

skolan efter attackerna. Harry upptäcker att Dobby är tjänare åt familjen Malfoy. 

Dobby ger Harry en vink, så att Harry inser att det var Lucius som gav Tom 

Dolders dagbok till Ginny. När Ginny började skriva i den kunde Tom Dolder ta 

makten över henne. Harry konfronterar Lucius om detta genast, men han kan inte 

bevisa att det var Lucius som gav boken till Ginny. Lucius ger sig av medan han 

sparkar Dobby framför sig. Harry ber Dumbledore om att få ge tillbaka dagboken 

till Lucius. Han springer ikapp honom och Dobby. 

Harry grep dagboken och störtade ut från kontoret. Han kunde höra Dobbys 
plågade vrål försvinna runt hörnet. Hastigt, medan han undrade om hans plan kunde 
tänkas fungera, tog Harry av sig ena skon, drog av sin nersmetade, våta socka och 
körde ner dagboken i den. Sedan sprang han vidare genom den mörka korridoren. 

Han hann upp dem överst på trappan. 
”Mr Malfoy”, flämtade han andfått och bromsade in framför dem. ”Jag har en sak 

åt er.” 
Och så pressade han den illaluktande sockan i handen på Lucius Malfoy. 
”Vad i …?” 
Mr Malfoy slet av sockan, kastade den ifrån sig och stirrade sedan ursinnigt från 

den förstörda dagboken till Harry. 
”En vacker dag kommer du att gå samma sorgliga slut till mötes som dina 

föräldrar, Harry Potter”, sade han sakta. ”De var också dumbommar som alltid lade 
sig i andras affärer.” 

Han vände sig om för att gå. 
”Kom, Dobby. Kom, sa jag!” 
Men Dobby rörde sig inte ur fläcken. Han höll upp Harrys äckliga, nersmutsade 

socka och tittade på den som om den var en ovärderlig skatt. 
”Dobbys husbonde har gett Dobby en socka”, sade alfen förundrat. ”Han gav den 

till Dobby.” 
”Vad för nåt?” spottade mr Malfoy ur sig. ”Vad sa du?” 
”Dobby har fått en socka”, sade Dobby vantroget. ”Min husbonde slängde den 

själv, och Dobby fångade den. Det betyder att… Dobby är fri.”34 
 

                                                             

34 J. K. Rowling. Harry Potter och Hemligheternas Kammare. Falun: Tiden, 1998, 423–
424. 
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Konnotation 
Harry har förstått att Lucius är en ond trollkarl och supporter till Lord Voldemort. I 

uppgörelsescenen visar Harry att han bryr sig mer om Ginny än om sig själv, och 

här verkar han tänka i samma banor. Dobby är hans vän och det märks tydligt att 

Dobby inte blir väl behandlad av Lucius. Harry tänker snabbt ut en plan som 

kanske kan hjälpa Dobby.  

Lucius kastar ifrån sig strumpan så att Dobby fångar den. Detta verkar ha varit 

Harrys plan, och Dobby verkar ha förstått vad Harry försökte göra eftersom han 

var beredd på att fånga strumpan. Texten specificerar inte åt vilket håll Lucius 

slänger den, vilket gör det svårare att avgöra om Lucius slängde den åt Dobbys 

håll eller inte. Om han gjorde det var det i grunden Lucius eget fel att Dobby blev 

frisläppt, men om han kastade den åt ett annat håll måste Dobby själv ha förstått 

att han måste fånga den för att få gå fri.  

När Harrys plan lyckas förolämpar Lucius både Harry och hans föräldrar, men 

Harry visar ingen respons utan väntar bara på att Dobby ska upptäcka att han är fri. 

Återigen skildras kvicktänkthet, tålamod och självuppoffring. Harry är relativt 

passiv i den här scenen, men karaktärerna runt honom speglar vad det är han 

försöker åstadkomma och vad hans tankar berör. 

Filmen 

Denotation 
Harry står på Dumbledores kontor efter att de kommit ut ur kammaren. Lucius och 

Dobby kommer in i rummet. Lucius frågar vem det var som gjorde attackerna, och 

Dumbledore svarar att det var Voldemort, med hjälp av dagboken. Medan Lucius 

och Dumbledore pratar drar Dobby i Harrys ärm, gör små ljud och ger blickar till 

Harry. Lucius lämnar rummet och sparkar Dobby framför sig. Harry ser efter dem 

och frågar sedan Dumbledore om han kan få dagboken. Sedan springer han ikapp 

Lucius och Dobby. 

Harry:  ”Mr. Malfoy! Mr. Malfoy! Jag har nåt som är ert.”  

Harry sticker dagboken i handen på Lucius. 

Lucius:  ”Mitt? Jag vet inte vad du pratar om.” 
Harry:  ”Åh, det tror jag att ni gör. Jag tror att ni smög ner dagboken i Ginny 

Weasleys kittel, den dagen i Diagongränden.” 
Lucius:  ”Så det tror du?” 
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Lucius räcker boken till Dobby. 

Lucius:  ”[viskande] … då får du bevisa det!”  

Lucius ser på Harry, och fnyser sedan. 

Lucius:  ”Kom, Dobby.” 
Lucius går i väg. 

Harry:  ”[viskande] Öppna den.” 

Dobby tittar på Harry. Dobby öppnar dagboken och hittar en socka mellan sidorna. 

Lucius:  ”Dobby!” 
Dobby:  ”Husbonn har gett Dobby en socka…” 
Lucius:  ”Va? Jag har inte…” 

Lucius ser sockan. 

Dobby:  ”Husbonn har begåvat Dobby med kläder! Dobby är fri!” 

Lucius tittar på Harry, som visar att han saknar en socka på sin ena fot. 

 

 

 

 

 
 

Konnotation 
Den mest uppenbara skillnaden här är att i boken lägger Harry dagboken i sin 

strumpa, medan han i filmen lägger strumpan i dagboken. I boken blir det mer 

tydligt vad som händer om strumpan får ta större plats och är mer visuellt 

uppmålad i läsarens huvud, men i film ger det mer spänning att inte veta direkt vad 

Bild 10: Harry ser efter Lucius och 
Dobby när de lämnar rummet. 

Skärmdump. 2:18:11. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
 

Bild 11: Harry konfronterar Lucius. 

Skärmdump. 2:19:00. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
 

Bild 12: Lucius ger dagboken till 
Dobby, medan Harry fortsätter se 
Lucius i ögonen. 

Skärmdump. 2:18:50. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
 

Bild 13: Dobby ser på Harry efter 
han har sagt åt honom att öppna 
boken. 

Skärmdump. 2:19:09. Harry Potter 
och Hemligheternas Kammare. 
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som var poängen med att ge tillbaka dagboken. Det är inte helt tydligt i boken att 

Harry planerar att frigöra Dobby, men det finns tydligare ledtrådar där än i filmen. 

I filmen får vi inte veta att han tagit av sig strumpan förrän han visar sin nakna 

vrist för Lucius, medan boken skriver ut att han tar av sig strumpan i farten på väg 

efter Lucius och Dobby. 

I bild 10 ser vi Harrys ansikte när han ser efter Lucius och Dobby när de lämnar 

rummet. Hans ansiktsuttryck är ganska neutralt, men blicken ligger kvar en stund i 

bild, vilket kan antyda att han tänker att han måste göra någonting: han ser något 

som är fel och vill rätta till det. 

Harry ger dagboken till Lucius som ger den vidare till Dobby, se bild 12. Detta 

verkar ha varit Harrys plan, men han bryter inte ögonkontakten med Lucius när 

han ger den till Dobby, som för att inte avslöja att han gjort någonting särskilt med 

boken. Detta visas i bild 11 och bild 12. Harry har skjutit fram underkäken lite och 

håller munnen stängd, vilket gör att han ser trotsig ut mot Lucius.  

I bild 13 speglar Dobby vad det är Harry försöker åstadkomma och vad hans 

tankar berör. Dobby är blank på ögonen och ser upp på Harry med misstro, hopp 

och förvirring i blicken, som om han knappt vågar hoppas på att Harry kan hjälpa 

honom. Dobbys ansiktsuttryck visar att han inser att Harry gjort någonting med 

boken eftersom han vill att Dobby ska öppna den, samtidigt som han inte förstår 

vad. Vi får inte se Harrys ansikte här, men vi kan utläsa Harrys motiv och attityd: 

eftersom Dobby ser så bedrövlig ut ville Harry hjälpa honom. Vi förstår här att 

Harry tänkte ut en plan för hur han skulle kunna släppa Dobby fri när han stod på 

Dumbledores kontor tidigare i sekvensen, som visas i bild 10. Harry har förstått att 

Lucius står på Lord Voldemorts sida och att han därmed är en ondsint trollkarl, 

och eftersom Dobby är hans vän vill Harry inte att han ska vara som fången hos 

den onda familjen Malfoy. 

När Dobby utbrister att han är fri gör han det på ett sätt som uttrycker att alfen 

aldrig trodde att han skulle släppas från sin herre. Detta uttrycker både att Harry 

hört Dobbys önskan om att få undkomma familjen Malfoy utan att Dobby har sagt 

det till Harry, och att han inte kan låta Dobby fortsätta fara illa när han nu blivit 

medveten om hur illa behandlad han blir. Harry framställs här som en förstående 
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och modig rättskämpe som utnyttjar sina resurser för att göra det som känns rätt. 

3. Slutdiskussion 

Frågorna jag ställde mig var hur Harry Potters personliga egenskaper framställs i 

boken respektive filmen och på vilket sätt hans tankegång gestaltas i bok och film 

under de valda scenerna. 

Efter att ha analyserat dessa scener kan en viss skillnad ses i Harry som karaktär 

mellan bok- och filmmediet. I boken målas hans karaktär upp med beskrivande 

ord, där han framstår som snäll, ödmjuk, rättvis, storsint och hjälpsam. Han har 

mänskliga drag som kan ses som mindre attraktiva eller mindre beundransvärda: 

de kommer fram i det att han uttrycker rädsla, förtvivlan och irritation under olika 

delar av boken. Dessa egenskaper uttrycker dock en ärlighet, som gör att han 

uppfattas som mer mänsklig, vilket är det Eder anser vara viktigast för en karaktär. 

Harry försöker inte konstruera en orealistisk bild av sig själv. Han är uppriktig 

med vad han säger och tycker, men ser till att inte vara otrevlig i onödan.  

Andra positiva drag som kommer fram i boken är hans vänlighet, tålamod och 

kärlek mot dem som finns i hans omgivning. Tankarna gestaltas helt enkelt på så 

vis att det i texten står att Harry tänker att han t.ex. inte ska vara oartig. Harry 

beskrivs mer som en vanlig människa som ställs inför svåra prövningar än som en 

typisk hjälte när tankarna får komma fram, eftersom han framställs som mänsklig. 

I filmen visar han färre tecken på rädsla och förtvivlan och desto fler tecken på 

hjältemod. Harry verkar ha större tilltro till att han är den som kan rädda dem som 

är i nöd, eftersom han inte visar sin skräck mer än två gånger när basilisken är 

honom farligt nära och när svärdet glider nerför statyn. Rädslan för basilisken är 

liten i jämförelse med oron för Ginny, vilket leder till att han uppfattas som mer 

storsint och heroisk i filmen än i boken. Lucius uttrycker dock att Harry är en 

dumbom som lägger sig i andras affärer. Från Lucius perspektiv framstår Harry 

som arrogant och högmodig, medan han i verkligheten bara försöker rädda alla han 

kan, hjälpa dem som behöver hjälp och hindra ondskan från att komma till makten.  

Tankarna hos Harry skildras som något rent och äkta i både boken och filmen, utan 

några baktankar om hur han själv kan dra nytta av sina handlingar. Skillnaden 
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ligger i hans handlingar, hur han går till väga för att lösa de situationer han ställs 

för. I boken rättar han genast till sitt misstag att göra Dobby upprörd genom att 

säga att han är glad att träffa honom, medan han i filmen endast ber han om ursäkt 

och säger att han inte menat att förolämpa Dobby. När Harry befinner sig i 

Hemligheternas Kammare ber han i boken om hjälp och är skräckslagen, men i 

filmen accepterar han att Fawkes kommer till undsättning utan att han bett om 

hjälp och jobbar taktiskt vidare därifrån. I boken undrar han om hans plan om att 

rädda Dobby kommer att fungera, medan han i filmen inte visar några tvivel på att 

det kommer fungera. 

Harry verkar mer självsäker och världsvan i filmen, där han inte låter negativa 

känslor och händelser påverka hans handlingar. Slutsatsen som går att dra här är 

att karaktären Harry Potter har förändrats i adaptionen, men hans enkla, rena motiv 

går ändå att finna i båda verken. Han vill bara sin omgivning väl och tänker mer på 

andra än sig själv. 

Till skillnad från boken där Harrys tankar helt enkelt skrivits ut i klartext, gestaltas 

tankarna i filmen på så sätt att Harry visar känslor genom ansiktsuttryck och 

kroppsspråk, och han pratar inte när han verkar tänka. I uppgörelsescenen säger 

han nästan ingenting, utan verkar snarare befinna sig helt i sitt huvud.  

Ansiktsuttryck och kroppsspråk spelar in t.ex. när Harry tar Ginnys hand, då han 

visar att han tänker i banorna: ”snälla var okej, snälla klara det här”, medan han i 

tunnelsystemet tänker att han måste vara tyst och att han inte får bli upptäckt. I 

Dobbys befrielsescen är han också tyst större delen av scenen, vilket påvisar att 

läget är spänt, och att han koncentrerar sig på att inte avslöja sin plan för Lucius. I 

Dobbys presentationsscen visar han sina tankar genom kroppsspråk, där han gör en 

skyddande, urskuldande gest med händerna, sjunker ner till Dobbys nivå och 

vänder blicken mot dörren: här är det mycket tydligt att han hoppas att morbror 

Vernon inte ska komma instormande och upptäcka att han har en husalf på 

rummet. 

Det Harry tänker blir också uppenbart eftersom scenerna byggts upp på så sätt att 

tittaren själv förstår att situationerna är tryckande på olika sätt, vilket sätter dessa 

tankar i tittarens eget huvud. Filmen målar upp Harry med de fyra grundpelarna 
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som Field tar upp: dramatiskt behov, perspektiv, attityd och förändring finns i 

varje scen. Det dramatiska behovet utgörs av vad det är karaktären vill vinna, få, 

förbättra eller åstadkomma. Perspektivet ska spegla hur karaktären ser världen och 

hur den skapar konflikter mellan olika perspektiv hos olika karaktärer. Attityd är 

karaktärens stil eller åsikt och övertygelse om någonting, som ofta är ett medvetet 

val. Karaktärens omdömen, åsikter och värderingar kommer från attityden. 

Förändring skapar rörelse i karaktärens beteende.35 

I Dobbys presentationsscen är det dramatiska behovet att få Dobby att vara 

tyst utan att låta släktingarna märka någonting. Perspektivet visar att Harrys 

världsbild endast verkar infatta överlevnad och en rädsla för att inte få 

komma tillbaka till Hogwarts när han befinner sig hos Dursleys. Harrys 

attityd visar att han är övertygad om att någonting dåligt kommer hända om 

släktingarna får reda på att Dobby är där, och förändringen sker när Dobby 

börjar skrika och situationen förvärras för Harrys del. 

I uppgörelsescenen är det dramatiska behovet att rädda Ginny och att döda 

basilisken. Perspektivet är att skolan kommer gå under om inte Harry lyckas. 

Attityden är att Harry måste klara denna prövning. Förändringen kommer 

främst när svärdet dyker upp i hatten. Under Dobbys befrielsescen är det 

dramatiska behovet att rädda Dobby, perspektivet att världen inte är rättvis, 

attityden är att Harry tycker Malfoy är elak och att han måste hjälpa Dobby, 

och förändringen sker när Dobby är fri. 

Det detta säger om karaktärsframställning i adapterad film är att om dessa 

omnämnda faktorer tas i beaktning kan en karaktär återges på ett liknande sätt i ett 

nytt medium, även om händelserna inte ser precis likadana ut. Möjligheterna att 

karaktären innehar samma personlighet och påvisar samma egenskaper är goda 

med dessa aspekter, vilket gör att själva berättelsen i adaptionen inte måste vara 

fullt trogen till originalet.  

                                                             

35 Syd Field. The Screenwriter’s Problem Solver: How to recognize, identify, and define 
screenwriting problems. New York: Bantam Dell, 2006, 171–177. 
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Den här undersökningen är relevant för mitt kommande arbete inom 

bildproduktionsbranschen på så sätt att jag lärt mig mer om vilka egenskaper en 

karaktär bör ha för att uppfattas på liknande sätt som i originalet när en adaption 

görs. Dessa kunskaper kan hjälpa mig genom att ge mig förståelse för vad är mer 

och mindre viktigt att bevara i förflyttningen till ett nytt medium och vad som 

spelar in i en karaktärs personlighet. Jag har lärt mig att både karaktärsdrag och 

händelser har sina roller, men att vissa saker är viktigare än andra för att 

karaktären ska upplevas som densamma. 

Vidare forskning kan göras på vad som händer med fansen när de blir nöjda eller 

missnöjda med en adaption. Intressanta frågor är t.ex. varför de reagerat som de 

gjort, vad dem som inte arbetar med film tycker är viktigast för en karaktär samt 

om och hur det nya mediet påverkat deras liv. Det jag har funnit under arbetet med 

denna uppsats är att vad som är viktigt i adaptioner är subjektivt och beror helt på 

individens eget tycke. Olika saker bör övervägas för att göra en balanserad 

adaption som både tar med sig originalet och skapar något nytt. 

4. Referenser 

Litteratur 
Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette. Möten med bilder - Analys och tolkning av 
visuella uttryck bilder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012.   

Field, Syd. The Screenwriter’s Problem Solver: How to recognize, identify, and 
define screenwriting problems. New York: Bantam Dell, 2006. 

Lindgren, Simon. Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2 rev. uppl. 
Stockholm: Liber, 2009. 

McFarlane, Brian. Novel into Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. 
New York: Oxford University Press Inc, 1996. 

Elektroniska källor 
Cartmell, Deborah. A Companion to Literature, Film and Adaptation. 
Wiley/Blackwell Publishing Ltd, 2012. E-bok. 

Eder, Jens. Understanding Characters. Projections: The Journal for Movies and 
Mind. Årgång 4, nr 1 (2010): 16–40, doi: 10:3167/proj.2010,040103. 

Hermansson, Casie. Flogging Fidelity: In Defense of the (Un)Dead Horse. 
Adaptation. Advance Access publication. Årgång 8, nr 2 (2015): 147–160, doi: 
10.1093/adaptation/apv014.  



 

 28 

Hutcheon, Linda. Harry Potter and the Novice's Confession. The Lion and the 
Unicorn. Årgång 32, nr 2 (2008). 
http://muse.jhu.edu.www.bibproxy.du.se/article/239639 (Hämtad 2016-11-22). 

Hutcheon, Linda med O’Flynn, Siobhan. A Theory of Adaptation. Routledge Ltd, 
2012. E-bok. 

McFarlane, Brian. Novel into Film. Transfer and Adaptation: The Processes och 
Transposition. University of East Anglia, 1987. E-bok. 

Webbsidor 
CNBC. The world’s first billionaire author is cashing in. 
http://www.cnbc.com/2015/07/31/the-worlds-first-billionaire-author-is-cashing-
in.html (Hämtad 2016-10-09). 

Earn The Necklace. J. K. Rowling Net Worth: The First Billionaire Author. 
https://www.earnthenecklace.com/j-k-rowling-net-worth-the-first-billionaire-
author/ (Hämtad 2016-11-05). 

Guinness World Records. First billion-dollar author. 
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-billion-dollar-author 
(Hämtad 2016-11-05).  

Ordlista. Ordbok: ’kommersialism’. http://www.ordlista.se/ordbok/kommersialism 
(Hämtad 2016-12-01). 

Pottermore. About us. Every company has a story. Here’s ours… 
https://www.pottermore.com/about/us (Hämtad 2016-10-07). 

The Daily Telegraph. Pottermore: JK Rowling facts and figures. 
http://www.telegraph.co.uk/culture/harry-potter/8592280/Pottermore-JK-Rowling-
facts-and-figures.html (Hämtad 2016-10-07). 

Skönlitteratur 
Rowling, J. K. Harry Potter och Hemligheternas Kammare. Falun: Tiden, 1998. 

Filmografi 
Harry Potter och Hemligheternas Kammare. Regisserad av Chris Columbus. 
2002. Warner Bros. DVD. 


