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Abstract 

Ronja Carlsson (2017). Harry Potter och fången från Azkaban: En komparativ studie. 

Självständigt arbete, Svenska, inriktning f-3, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Institutionen 

för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

Harry Potter-serien har kommit att bli en väldigt populär serie både hos barn och vuxna över 

hela världen. I både böckernas originalform och de adapterade filmerna har människor 

förälskat sig i berättelserna om Harry Potter och hans magiska värld. Det har gjorts flertalet 

studier om Harry Potter, där olika perspektiv behandlas utefter böckerna och/eller filmerna. I 

denna studie är syftet att jämföra den tredje boken respektive filmen i serien, Harry Potter 

och fången från Azkaban (2001; 2004), för att se vilka likheter och skillnader som finns 

mellan boken och den adapterade filmen.  

Studien tar hjälp av två analysmetoder: narrativanalys och komparativ analys. Med hjälp av 

dessa analysmetoder har en resumé skrivits som behandlar både boken och filmen i sin helhet. 

Analysmetoderna har även använts till att redogöra för och jämföra bokens respektive filmens 

uppbyggnad och genre, men också tre av de viktigare karaktärerna i de olika medierna.  

Analysen visar att karaktärernas viktigare egenskaper inte påverkas i adaptionen, detsamma 

gäller för berättelsens handling och genre. Vissa händelser och egenskaper som finns med i 

boken finns inte med i den adapterade filmen, vilket kan förklaras av att filmskaparna var 

tvungna att göra flera val i produceringen av filmen för att behålla kärnan i berättelsen. 

Uppbyggnaden påverkas i adaptionen genom att de olika medierna för berättelsen vidare 

genom skilda sätt, men berättelsens kärna hålls intakt. I undervisningssyfte går det att dra 

slutsatsen att denna berättelse, både som bok och film, går att arbeta med i undervisningen i 

årskurs 1-3.  

Nyckelord: Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, narrativanalys, komparativ 

analys, filmanalys, adaption, komparation, karaktärer 
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1. Inledning 

Jag är i den generationen som har vuxit upp tillsammans med Harry Potter, Hermione Granger 

och Ron Weasley. Det började med att jag fick se den första filmen på bio tillsammans med 

min familj, och sen dess har jag alltid varit intresserad av Harry Potter och hans värld. Det 

dröjde några år innan jag hade min första egna Harry Potter bok, Harry Potter och 

Fenixorden (2004), på engelska Harry Potter and the Order of the Phoenix. Det är den femte 

boken i serien, vilket för min del var den första jag hann läsa innan jag såg filmen. Det var 

därför den första boken jag kunde jämföra med dess filmatisering. Jag la då märke till att 

filmen skiljer sig lite från dess originalform, det vill säga boken. Detta fick mig att fundera 

över om det fanns andra saker från de tidigare filmerna som kan ha skiljt sig från 

originalversionerna.  

Bibliotekarien Lena Törnqvist (u.å.) skriver i sin artikel J. K. Rowling att Harry Potter-serien 

är skriven av författaren Joanne Kathleen Rowling, oftast kallad J. K. Rowling. Den första 

boken i serien som hon skrev var Harry Potter och De vises sten, på engelska Harry Potter 

and the Philosopher’s Stone. Den utgavs år 1997 och sen dess har ytterligare sex böcker om 

Harry Potter givits ut, den sista år 2007. Dessutom har det även gjorts en pjäs år 2016 som 

heter Harry Potter och det fördömda barnet, på engelska Harry Potter and the Cursed Child, 

där manuset till pjäsen senare samma år släpptes i bokform (Törnqvist u.å.). Idag har Harry 

Potter böckerna översatts till 78 olika språk och sålts i över 450 miljoner exemplar enligt flera 

källor (Pottermore from J.K. Rowling: About us u.å.; Rabén & Sjögren: J.K. Rowling u.å.). 

De sju böckerna utgivna mellan 1997 och 2007 har tillsammans även blivit adapterade till åtta 

filmer som släppts ut under åren 2001 till 2011 (Törnqvist u.å.). Böckerna och filmerna når 

till en stor publik i alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna framhåller litteraturvetaren 

Maria Nikolajeva i sin artikel Harry Potter och barnlitteraturens hemligheter (2003, s. 4). 

Något som är intressant att se är huruvida filmadaptionen kan ha förändrat karaktärerna och 

hur filmen kan ha frångått bokens uppbyggnad och genre.  

Skolverket menar att undervisningen delvis ska bygga på elevernas tidigare erfarenheter 

(2016, s. 8). Då Harry Potter fortfarande är, både som bok och film, av intresse för många 

människor världen över så är det även intressant att se om det går att arbeta med Harry Potter 

i undervisningen för att på så sätt arbeta med en bok eller en film som är intressant för den 

egna elevgruppen.  
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I det centrala innehållet för ämnet svenska skriver Skolverket att eleverna i årskurs 1-3 ska 

lära sig “Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 

organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar” (2016, s. 248). För att eleverna ska kunna lära sig detta behöver lärare 

ge sina elever möjligheter att “möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen” i sin undervisning (Skolverket 2016, s. 247). Vidare menar 

Skolverket att undervisningen ska “[...] bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man 

söker och kritiskt värderar information från olika källor” (Skolverket 2016, s. 247). Med tanke 

på detta kan det därför vara av intresse att läraren låter eleverna få se hur en filmatisering kan 

skilja sig från sitt original när det kommer till exempelvis en karaktärs egenskaper eller 

händelseförloppet. Mot bakgrund av detta är mitt intresse att undersöka vad som händer när 

en bok adapteras till film och även om läraren har möjlighet att använda dessa för att arbeta 

efter det centrala innehållets mål. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av narrativ analys och komparativ analys undersöka 

om den tredje Harry Potter-boken Harry Potter och fången från Azkaban (2001), på engelska 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, skriven av J. K. Rowling, skiljer sig från den 

adapterade filmen med samma namn (2004). Fokus kommer att ligga på några av de viktigare 

karaktärerna samt hur de porträtteras i de olika medierna, men också på boken respektive 

filmens uppbyggnad och genre. Syftet är även att resonera kring om läraren kan använda 

boken och filmen i undervisningen i årskurs 1-3 för att jobba med det centrala innehållets mål.  

1.2 Frågeställningar 

- Skiljer sig karaktärernas personligheter och egenskaper i boken Harry Potter och 

fången från Azkaban (2001) gentemot filmatiseringen med samma namn (2004)?  

- Följer boken respektive filmen samma uppbyggnad och genre?  

- Kan läraren använda sig av denna bok och film i sin undervisning i årskurs 1-3?  

1.3 Avgränsningar 

Några av de viktigare avgränsningarna jag har gjort i denna uppsats är att bestämma hur 

många karaktärer som ska jämföras med hjälp av en komparativ analysmetod. Valet har gjorts 
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att endast ta med tre av de viktigare karaktärerna i boken respektive filmen för att kunna göra 

en djupare analys av dessa tre istället för att göra en mer allmän analys av fler karaktärer.  

Berättelsen är omfattande och innehåller mycket detaljer, vilket gör att jag inte kan gå in på 

djupet på allt som presenteras i de olika medierna. Av den anledningen har jag även gjort en 

annan avgränsning vilken består i att jag främst kommer se på boken och filmen som helheter, 

med undantag för ett par scener som presenteras vidare för att på ett djupare plan kunna 

jämföra boken respektive filmens version av samma scen.  

1.4 Disposition 

Denna studie består av totalt sex avsnitt. I det första avsnittet presenteras studiens 

huvudsakliga syfte och frågeställningar. I det andra avsnittet behandlas valet av metod. I 

avsnitt tre kommer ett avsnitt som behandlar tidigare forskning kring ämnet Harry Potter. I 

avsnitt fyra presenteras författaren av Harry Potter-serien, J. K. Rowling, men också de som 

medverkade i att producera den tredje Harry Potter-filmen. I avsnitt fem presenteras studiens 

analys, som består av en resumé av boken respektive filmen, en sammanfattning som 

behandlar boken respektive filmens uppbyggnad och genre, samt en sammanfattning av de 

valda karaktärerna, både enligt boken och sedan filmen. Här presenteras även de slutsatser 

som jag kan dra utifrån analysen. Avsnitt sex, det sista avsnittet, består av en diskussion kring 

de dragna slutsatserna. Det sista avsnittet besvarar även den tredje frågeställningen; om det 

går att använda boken respektive filmen i undervisningen i årskurs 1-3. Avsnittet innehåller 

även förslag på vidare forskning kring detta område.  

2. Metod 

Uppsatsen består dels av en narrativ analys och dels en komparativ studie, där boken Harry 

Potter och fången från Azkaban (Rowling 2001) jämförs med dess filmatisering som kom ut 

år 2004. I denna studie har två databaser använts för att hitta relevant litteratur till studien: 

Libris och DiVA. Med relevant litteratur menar jag litteratur som kan hjälpa att förklara de 

analysmodeller och förekommande begrepp som används. En avgränsning som gjordes när 

databasen Libris användes var att begränsa sökningen efter vad universitet hade till 

förfogande. I detta fall gjordes sökningarna i syfte för att förklara, och inte i syfte för att stå 

för studiens resultat, vilket gör att resultatet som går att dra i analysen inte kommer att 

påverkas av avgränsningarna som gjorts.  
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Validiteten kan påverkas av de sökord som används när en analys utförs. Därför gjordes valet 

att använda sökord som ligger nära studiens syfte, men också nyckelord och ämnesord som 

hittats i litteraturen, för att undvika en negativ påverkan av validiteten när det kommer till 

förklaringar av exempelvis analysmodellerna. För att minska risken att välja bort eventuell 

relevant litteratur gjordes även valet att titta igenom litteratur som kunde ha varit av intresse 

då de kom upp som förslag i sökning i databaserna.  

Vidare i metodavsnittet kommer val av bok och film och även valet av metod att motiveras 

och problematiseras. Detta med hjälp av litteratur som hittades via sökning i databaserna 

nämnda ovan.  

2.1 Val av bok och film 

Det första steget var att välja vilken bok respektive film som skulle analyseras och sedan 

jämföras. Valet föll på den tredje Harry Potter-boken, som har titeln Harry Potter och fången 

från Azkaban, på engelska Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Boken kom ut år 1999 

(Törnqvist u.å.) på engelska och översattes till svenska först år 2001 (Rowling 2001), varefter 

filmen hade sin premiär 2004 (Törnqvist u.å.). I denna studie har valet gjorts att använda sig 

av den svenska översättningen av boken, gjord av Lena Fries-Gedin (Rowling 2001), av den 

anledningen att det i Sverige är större sannolikhet att barnen har stött på den svenska 

översättningen än den engelska. När det kommer till filmatiseringen av boken har valet gjorts 

att se filmen på sitt originalspråk, vilket är engelska, men med svensk undertext. Detta istället 

för att se den dubbad på svenska. Litteraturvetaren Kari Skjønsberg (1982) skrev boken Vem 

berättar?: Om adaptioner i barnlitteratur. Hon menar att varje bok som är översatt från 

originalspråket är en form av adaption för att översättaren inte alltid kan använda sig av 

samma ord som författaren använt sig av i originalutgåvan. Skjønsberg framhåller att 

adaptioner av denna form inte nödvändigtvis behöver vara dåliga, utan det finns både bra och 

dåliga adaptioner (s. 39-40). Det kan vara problematiskt att se filmen som är baserad på 

originalutgåvan av boken och dessutom på sitt originalspråk, och sedan läsa den svenska 

utgåvan av boken. Dock ska sägas att den svenska utgåvan av boken är direkt översatt från 

den engelska originalversionen av samma bok, vilket därför inte borde påverka studiens 

resultat.  

Harry Potter-serien har nåtts av flera miljoner läsare över hela världen. När serien sedan 

filmatiserades nådde den en än vidare publik. Både barn, tonåringar och vuxna läser böckerna 

och ser filmerna, och många har fastnat för Harry Potter och hans magiska värld. När det 
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kommer till den tredje Harry Potter-boken är den rekommenderade läsåldern ca 9-12 års ålder 

(Rabén & Sjögren: Harry Potter och fången från Azkaban u.å.). Detta kan innebära att boken 

kan vara svårläst för eleverna i årskurs 1-3. Däremot kan elevernas föräldrar eller äldre syskon 

ha läst böckerna för dem, vilket kan göra att även yngre barn har kommit i kontakt med 

böckerna. När det å andra sidan kommer till filmatiseringen av boken nås även denna av 

yngre elever. Eftersom Harry Potter-serien är så pass populär finns det därför anledning att tro 

att berättelserna om Harry Potter ska gå att använda i undervisningen. Förhoppningen är att 

analysens resultat ska kunna besvara detta.  

2.2 Val av analysmetoder 

De metoder som har använts i denna studie är dels en narrativ analys och dels en komparativ 

analys. Litteraturvetaren Jimmy Vulovic skriver i Narrativanalys att den som utför en 

narrativanalys har i uppgift att kunna dela upp exempelvis en film i delar men samtidigt kunna 

ge en bild av helheten (2013, s. 7). Vidare skriver Vulovic om hur nivåer är skillnaden mellan 

berättelse och narrativ: 

 

Den skillnaden i nivåer ger sig tillkänna bland annat genom distinktionen 

mellan vad som berättas och hur det berättas; det berättade och berättandet 

(2013, s. 57). 

 

Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i antologin Textens mening och 

makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2012) att en narrativanalys 

har sitt fokus på berättelser och berättande. Vidare menar de att den som använder sig av 

narrativanalys kan analysera det på skilda sätt, som exempelvis hur en berättelse är uppbyggd 

eller vilka karaktärer som finns i berättelsen. De menar även att en narrativanalys förutom 

olika texter även är lämplig för film (2012, s. 25). I antologin Metoder i 

kommunikationsvetenskap skriver medie- och kommunikationsforskaren Åsa Jernudd (2010) 

om hur forskaren kan använda sig av segmentering när han eller hon analyserar en film. Det 

innebär att den som analyserar filmen antecknar scen för scen i filmen för att finna den 

narrativa strukturen. Jernudd menar att detta är viktigt att utföra då det är nödvändigt att ha 

kunskap om det narrativa systemets struktur för att på så sätt få en förståelse av filmen som 
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helhet och inte enbart efter specifika delar (s. 295). Med hjälp av denna analysmetod kommer 

jag att i analysen skriva en resumé som behandlar både boken och filmen.  

Statsvetaren Thomas Denk (2012) skriver i sin bok Komparativa analysmetoder att en 

komparativ analys består av att forskaren undersöker minst två verk och jämför dessa med 

varandra för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan dem. Denk menar att 

resultatet av en studie ska tydliggöra om de aspekter som undersökts är lika eller om de skiljer 

sig från varandra (2012, s. 10-11). Han menar även att de aspekter som fastställts i studien 

mycket väl kan använda sig av denna analysmetod för att finna och analysera likheter och 

skillnader (s. 60). För att stärka tillförlitligheten för studien har fokus legat på att se till att 

endast titta på de kriterier som presenterades i syftet och frågeställningarna. Dessa kriterier 

anses vara möjliga att besvara med hjälp av analysmetoderna ovan.  

Som nämnt ovan menar Bergström och Boréus att en narrativanalys är lämplig både för texter 

och filmer (2012, s. 25). Av den anledningen finns det skäl att använda sig av en 

narrativanalys både i analysen av boken och dess filmatisering. Litteraturvetarna Lars Gustav 

Andersson och Erik Hedling (1999) skriver om i boken Filmanalys: En introduktion att när 

någon studerar film är en filmanalys en vanlig aktivitet. Dock menar de att det inte finns en 

särskild modell för hur en forskare ska analysera en film då en film kan bestå av olika genrer 

och former (s. 7-8). Även om det inte finns en tydlig modell så lyfter de fram vissa moment 

som bör finnas med i utförandet av en filmanalys. Först ska du bestämma vad du vill komma 

fram till med hjälp av analysen samt i vilket sammanhang. Därefter ska du undersöka och 

observera filmen som ska analyseras. Sedan ska du systematisera dina observationer och det 

du kommit fram till. Sist ska analysen framställas i textformat (s. 7-8).  

Detta går att koppla till det litteraturvetarna Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson 

(1999) skriver om i boken Epikanalys: En introduktion. De skriver att “det finns ingen enkel 

mall för hur man gör en analys av en text och det finns heller inget självklart mönster för hur 

man skriver om texter. Varje tolkning är ett resultat av den individuelle läsarens analysarbete, 

intellektuella och litterära bakgrund och val av kontexter” (s. 9). Detta innebär även att när 

någon utför en analys av både bok och film så använder forskaren sig av sina egna 

förutsättningar i analysen vilket kommer påverka studiens resultat. Av samma anledning 

kommer därför mina förutsättningar påverka analysen i studien. För att stärka reliabiliteten 

och validiteten för denna uppsats kommer jag att lägga fokus på att de tolkningar som görs 

ska utgå ifrån boken respektive filmen. Detta för att se till att de tolkningar som görs är giltiga 

och relaterade till det som går att finna i texten respektive filmen. Detta görs även för att 
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undvika eventuella utflykter i subjektiviteten, som exempelvis att tolka det jag läst eller sett 

utefter egna erfarenheter.  

2.3 Begreppet adaption 

Skjønsberg (1982) skriver att begreppet adaption kan användas på flera sätt, men utgår främst 

från att den som utför adaptionen omvandlar en berättelse från ett medium till ett annat. Ett 

exempel är när litteratur omarbetas för att materialet ska kunna användas i andra medier än 

den ursprungliga litteraturen, som exempelvis film (s. 9). Vidare skriver Skjønsberg att 

författaren av en bok kan ”tillintetgöras” vid en adaption (s. 22).  

Författaren George Bluestone (2003) beskriver i sin bok Novels into Film skillnaden mellan 

det visuella och det mentala sättet att se olika medier, vilket i detta fall gäller litteratur och 

film. Bluestone menar att vi antingen kan se en mental bild av en berättelse när vi läser ur en 

bok, eller så kan vi få en visuell bild av berättelsen genom en film (s. 1). Han fortsätter med 

att säga att det är “between the percept of the visual image and the concept of the mental 

image lies the root difference between the two media” (2003, s. 1).  

Litteraturvetaren Linda Hutcheon (2006) skriver i A Theory of Adaption om hur adaption 

finns överallt omkring oss. Adaption har använts under en längre tid, ett exempel är 

Shakespeare och hur han adapterade texter till pjäser, för en större publik än vad endast 

texterna fått tidigare (s. 2). Hutcheon skriver att en adaption kan innebära att exempelvis en 

bok kan nå en miljon läsare, medan bokens filmatisering kan nå många fler miljoner 

människor (s. 5). Adaption är samma sak som att repetera, men utan att kopiera det som 

adapteras (s. 7). Dock visar flera teorier att det viktiga i en adaption från ett medium till en 

annan är berättelsen. Berättelsen är kärnan vilken måste finnas med för att adaptionen ska ses 

som lyckad, detta för att betraktaren ska kunna ha möjlighet att fånga berättelsens atmosfär (s. 

10).  

Något som Hutcheon (2006) tar upp är att en läsare kan få upp flera olika imaginära bilder 

medan han eller hon läser en bok. Orden visualiseras i läsarens huvud, och alla som läser en 

och samma bok kan få olika bilder på hur saker och ting ser ut och är. Därför kan det innebära 

att regissören som producerar filmatiseringen av boken kan ha en annan syn än vad läsaren 

själv hade. Något som Hutcheon anser kan vara negativt i detta fall är att när läsaren väl vet 

hur en viss del i en bok ser ut då han eller hon har sett filmen så kan det vara svårt att hitta 

tillbaka till ens egna visualisering av den delen (s. 29). Dock menar Hutcheon även att en 
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adaption inte enbart betyder att något begränsas, utan det kan även leda till flera nya 

möjligheter (s. 35).  

2.4 Olika sätt att se och studera karaktärer 

Som jag tidigare nämnt innebär en komparativ analys att forskaren jämför två skilda verk för 

att se vilka likheter och skillnader som finns mellan dem (Denk 2012, s. 10-11). Syftet med 

denna studie är därför att bland annat undersöka vilka likheter och skillnader som de två 

aktuella verken har när det gäller uppbyggnad och genre, men också när det gäller några av de 

viktigare karaktärernas personligheter och egenskaper. När det kommer till att komparativt 

studera karaktärerna går detta att göra på olika sätt. Holmberg och Ohlsson (1999) nämner två 

olika sätt att betrakta karaktärer. Det ena sättet består av att den som läser boken kan uppfatta 

en karaktär som en faktisk människa, detta genom att ta hjälp av olika metoder för att på så 

sätt få grepp om karaktärens egenskaper. I detta fall vill läsaren få en förståelse för karaktären. 

Ett annat sätt är istället att förstå att karaktären består av de ord som finns i boken. Genom 

detta kan den som läser boken enbart ta hjälp av det som står på sidorna, vilket gör att läsaren 

inte kan börja spekulera i sådant som inte finns att hitta på sidorna (1999, s. 64). Denna studie 

kommer att betrakta karaktärerna efter båda sätten som Holmberg och Ohlsson nämner, av 

anledningen att den komparativa analysen ska utgå från tolkningar som görs med grund i det 

som står i boken eller som går att se i filmen.  

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2004) skriver i Barnbokens byggklossar att karaktärer 

kan vara antingen dynamiska eller statiska. Skillnaden mellan dessa är att de dynamiska 

karaktärerna är karaktärer som förändras över tid, medan de statiska karaktärerna inte gör det. 

Vidare skriver Nikolajeva om platta respektive runda karaktärer. Platta karaktärer finns med i 

en text men har ingen större roll utan består oftast av endast en egenskap som exempelvis att 

karaktären är ond eller god. Runda karaktärer har däremot desto fler egenskaper som kan vara 

av både positivt och negativt slag, jämfört med platta karaktärer. Dessa karaktärer är sådana 

som läsaren lär känna under tiden boken läses. Nikolajeva menar att en rund karaktär kan vara 

både dynamisk och statisk, däremot är det svårare för en platt karaktär att vara dynamisk (s. 

109-111). Med hjälp av detta kommer jag beskriva karaktärerna som ska undersökas, både 

från bokens perspektiv och från filmens perspektiv. Detta för att jag på ett tillförlitligt sätt ska 

kunna hantera och jämföra samma delar i respektive media. 
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Det finns flera intressanta karaktärer i berättelsen Harry Potter och fången från Azkaban 

(2001; 2004) som man kan undersöka. Jag har valt att studera tre karaktärer: Harry Potter, 

Hermione Granger och Ron Weasley.  

3. Tidigare forskning 

Nikolajeva (2003) skriver om hur Harry Potter-serien är väldigt populär både som bok och 

film men också i forskningens värld. Hon menar även att antalet uppsatser kring ämnet har 

ökat drastiskt (s. 4). Av den anledningen är det även intressant att undersöka ifall någon annan 

har forskat kring samma eller ett liknande tema runt denna bok eller en av de andra böckerna i 

serien. I databasen DiVA använde jag sökordet Harry Potter för att undersöka detta. I 

sökresultatet fann jag två tidigare studier som var av intresse då de var likartade ämnet för 

denna uppsats. Skillnaden mellan min uppsats och de andra är att de andra har gjort studier 

kring de två tidigare berättelserna om Harry Potter. Den första studien jämför den första 

boken med dess filmatisering genom att undersöka samma karaktärer som jag har valt att 

undersöka, nämligen Harry Potter, Hermione Granger och Ron Weasley. Den andra studien 

jämför endast karaktären Harry Potter utifrån den andra boken respektive filmen i serien. 

Nedan kommer en kort presentation av dessa uppsatser med fokus på deras syfte, 

frågeställningar, metod och resultat. 

3.1 Studie 1 

Studenterna Joakim Nilsson och Sebastian Svensson skrev under hösten 2015 och våren 2016 

en uppsats som heter Harry Potter och de vises sten: En adaptionsanalys av Harry Potter, 

från bok till film. Deras syfte var att göra en jämförelse mellan den första boken i Harry 

Potter-serien, Harry Potter och de vises sten, och bokens filmatisering. Jämförelsen har sitt 

fokus på karaktärerna Harry Potter, Ron Weasley och Hermione Granger, varav de hoppas att 

en analys av karaktärerna kan visa om något förändras när berättelsen adapteras från ett 

medium till ett annat (s. 1). Deras frågeställning löd: 

 

- 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? (Nilsson & 

Svensson 2016, s. 2-3).  
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Frågeställningarna besvarade de genom en komparativ analys (2016 s. 7). Deras resultat 

visade att det finns flera saker i boken som inte adapterades till filmen, som exempelvis i 

Harry Potters fall då boken ger mycket förkunskaper om hans begåvning i magi, detta redan 

innan han får sitt brev om att han är antagen till Hogwarts. Dock menar Nilsson och Svensson 

att det är upp till filmskaparen om vad som ska synas i filmen och inte, av den anledningen att 

det är svårt att få med allt material från boken till filmen (2016, s. 20). En slutsats som de drar 

i diskussionen är att karaktärernas personlighet inte förändras i och med adaptionen, men när 

det kommer till utseendet finns det lite olika skillnader, som exempelvis Harrys ögon som 

enligt boken ska vara gröna men som i filmen är blågråa. Att utseendet skiljer sig menar de 

kan ha berott på den avgränsning på skådespelare som Rowling hade (att alla måste vara 

brittiska), men det kan även bero på att läsaren har fått en egen bild av hur karaktärerna ser ut 

vilket inte nödvändigtvis behöver stämma in med hur de sedan ser ut i filmen (s. 22-23).  

3.2 Studie 2 

Studenten Julia Qvarnström (2016) har skrivit en uppsats som heter Harry Potter och 

Hemligheterna bakom adaptionen: En semiotisk analys om hur Harry Potter som karaktär 

översatts från bok till film i “Hemligheternas Kammare”. Syftet med hennes studie var att 

undersöka hur karaktären Harry Potter gestaltas i den andra boken och filmen i Harry Potter-

serien, Harry Potter och Hemligheternas Kammare. Detta för att se vilka förändringar som 

har skett i övergången från bok till film (s. 2). Hennes frågeställningar var: 

 

- Hur framställs Harrys personliga egenskaper i boken respektive filmen? 

- På vilket sätt gestaltas Harrys tankegång i bok och film under de valda 

scenerna? (Qvarnström 2016, s. 2). 

 

Frågeställningarna undersöktes genom att Qvarnström (2016) använde en modifierad 

semiotisk analysmetod med hjälp av två skilda nivåer: en denotativ nivå och en konnotativ 

nivå. Den denotativa nivån utmärker det bokstavliga, alltså det som går att finna i texten 

respektive filmen utan någon tolkning inblandad. Den konnotativa nivån lägger däremot till 

tolkningen (s. 7-8). Hennes resultat visar att det finns några skillnader från boken och den 

adapterade filmen. Hon tar exempel från boken där Harrys egenskaper målas upp i ord, både 
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bra och mindre bra egenskaper, vilket gör att han som karaktär uppfattas som mer mänsklig. 

När det kommer till filmen menar Qvarnström att vissa av egenskaperna skyms undan och 

Harry uppfattas exempelvis som en 12-årig pojke som inte visar tecken på rädsla utan visar 

fler tecken på att han är modig. Något som inte går att se i filmen är de tankar som finns i 

Harrys huvud, framför allt de tankar som Harry har inför särskilda handlingar, som 

exempelvis hans idé att befria husalfen Dobby verkligen kommer fungera. Qvarnström 

uppmärksammar denna scen i filmen och menar att Harry inte har några tvivel om att det 

kommer fungera, medan läsaren i boken får ”höra” hans tankar kring idén. En slutsats hon 

drar är att Harry Potter som karaktär har förändrats i och med adaptionen från bok till film, 

men hon menar att Harrys motiv finns med i båda medierna (s. 24-25).  

4. Författaren och filmskaparna av Harry Potter och fången från 

Azkaban 

4.1 Författaren av Harry Potter-serien 

Författarna Britt Engdal och Gull Åkerblom skriver i boken Trollkarlar, spöken & fantastiska 

världar: Fantasyförfattare för unga bokslukare (2003) om Joanne Kathleen Rowling. 

Rowling föddes år 1965 den 31 juli (s. 154). År 1990 kom hon på idén som skulle skapa 

Harry Potters magiska värld, under en tågresa från Manchester till London (s. 155). Englund 

skriver:  

 

Plötsligt såg hon en pojke inne i sitt huvud, en vanlig liten grabb som inte 

hade en aning om att han hade magiska egenskaper. Att han var trollkarl! 

Hon blev ögonblickligen så upphetsad att det kändes som om hon svävade 

[...] (Englund 2003, s. 155).  

 

Rowling hade då åkt direkt tillbaka till Manchester för att kunna börja skriva. I fem år skrev 

hon om Harry Potter och byggde upp hans värld. År 1996 fattade en litterär agent intresse för 

hennes första bok, Harry Potter och de vises sten. Det var däremot flera bolag som tackade 

nej för att publicera boken. Till sist tackade förlaget Bloomsbury ja, och boken publicerades 

1997 i Storbritannien. Boken fick ett stort genomslag och ett amerikanskt förlag gav Rowling 

ett miljonkontrakt (2003, s. 156-157).  
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4.2 Produktionen av den tredje Harry Potter-filmen 

Författaren Brian McFarlane (1996) har skrivit boken Novel to film: An introduction to the 

Theory of Adaption. Han menar att filmskapare som gör en film baserad på en tidigare bok 

ofta gör det antingen för att han eller hon antingen har stor respekt för boken och vill 

visualisera det i en film, eller för att filmskaparen anser att bokens populäritet kan bidra till att 

filmatiseringen av den också kommer bli populär. Den som adapterar en bok till film bör 

enligt McFarlane vara skyldig att visa trohet till originalversionen. Filmskaparens tolkning av 

boken är det som visualiseras i filmen, och trots detta är det många som tidigare läst boken de 

som går och ser filmen för att se om deras tolkning av boken är lik dess filmatisering (s. 7).  

Den tredje filmen distribuerades av Warner Bros Pictures (Warner Bros. u.å.) och de 

filmskapare som ligger bakom den tredje Harry Potter-filmen är bland annat regissören 

Alfonso Cuarón, manusförfattaren Steve Kloves och producenterna David Heyman och Chris 

Columbus, vilket skribenten Robyn Joffe (2007) skriver om i sin uppsats Harry Potter and 

the Adaption from Novel to Film. Warner Brothers bjöd in Cuarón till att regissera Harry 

Potter och fången från Azkaban (IMDB: Alfonso Cuarón u.å.). Detta för att den som 

regisserat de två tidigare filmerna, Christopher Columbus, bestämde sig för att vara producent 

tillsammans med bland annat David Heyman (Joffe 2007). Något intressant är författaren J. 

K. Rowlings roll i adaptionen av hennes böcker. Joffe (2007) skriver hur producenten 

Heyman uttryckte sig angående detta. Han menade att Rowling har fått större möjlighet att 

påverka filmerna än vad som brukar vara vanligt för författarna av böckerna. Rowling har 

både fått godkänna filmmanuset och ställa krav på att alla skådespelare i filmerna måste vara 

brittiska.  

5. Analys 

Analysen består av totalt fyra olika avsnitt. I det första avsnittet kommer en resumé som ger 

en sammanfattning kring berättelsen Harry Potter och fången från Azkaban (2001; 2004). För 

att undvika upprepning är denna resumé sammanfattad så att både boken och filmen 

presenteras i samma resumé. Det andra avsnittet behandlar boken respektive filmens 

uppbyggnad och genre. Först presenteras bokens version och därefter filmens. Sist jämförs 

dessa två med varandra. Avsnitt tre behandlar de tre valda karaktärerna Harry Potter, 

Hermione Granger och Ron Weasley. I avsnitt fyra kommer sedan en summering av analysen. 
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5.1 Resumé av boken och filmen Harry Potter och fången från Azkaban 

Boken inleds på Privet Drive nummer fyra där Harry Potter en sen natt arbetar med en uppsats 

som han fått i läxa över sommaren. Han bor hemma hos sin morbror Vernon, moster Petunia 

och sin kusin Dudley. I slutet av sommaren har de faster Marge på besök, som mer än gärna 

kritiserar Harry och hans bortgångna föräldrar. En kväll får Harry nog av Marges kritik och 

säger ifrån. Plötsligt börjar Marge då att svälla tills hon är klotrund och hennes kropp börjar 

stiga upp mot taket. Harry skyndar sig upp till sitt rum och packar ihop det viktigaste i sin 

koffert och sedan ger han sig iväg. 

På tåget mot Hogwarts sitter Harry och hans två bästa vänner Ronald Weasley och Hermione 

Granger i en kupé tillsammans med en sovande lärare, som de får reda på är “Professor R. J. 

Lupin”, då det står på hans bagage. I kupén berättar Harry om vad han fått veta från Mr. 

Weasley om Sirius Black, en fånge som har rymt från Azkabanfängelset för att döda Harry, 

och både Ron och Hermione blir oroliga för Harry. Tåget stannar plötsligt innan de nått 

Hogwarts, och genom fönstret ser Ron att något går ombord tåget. En figur iklädd en mantel 

kommer sedan in i kupén och sprider en isande kyla, och figuren gör att Harry svimmar. När 

han vaknar rullar tåget igen. Han får choklad av professor Lupin, som även förklarar för 

kamraterna att det var en dementor från Azkaban som kommit för att leta efter Sirius Black. 

Vidare i berättelsen befinner sig vännerna tillbaka på Hogwarts. Inför det första besöket till 

Hogsmeade får inte Harry följa med då tillståndsblanketten inte blivit ifylld av hans moster 

eller morbror. Detta gör att han spenderar dagen på slottet tillsammans med professor Lupin. 

De diskuterar bland annat dementorer och varför de påverkar Harry så mycket. Senare i 

berättelsen hjälper professor Lupin Harry att träna på att frammana patronusbesvärjelsen med 

hjälp av en boggart som ska hjälpa att sända iväg dementorerna.  

Inför nästa utflykt till Hogsmeade träffar Harry Rons äldre tvillingbröder, Fred och George. 

De ger honom ett stycke pergament som med rätt formel visar en karta över hela slottet och 

dess område. På kartan står det “Måntand, Slingersvans, Tramptass och Tagghorn, 

Leverantörer av hjälpmedel till magiska marodörer presenterar med stolthet Marodörkartan” 

(s. 242). Marodörkartan visar var alla personer befinner sig i slottet, men också flera hemliga 

gångar som leder mot Hogsmeade. Utan att tveka tar Harry emot kartan och ger sig iväg till 

Hogsmeade för att möta Ron och Hermione. I värdshuset får Harry se bland annat professor 

McGonagall och trolldomsministern Cornelius Fudge träffa värdshusvärden, Rosmerta. Hon 

är ytterst frustrerad över att dementorerna har sökt efter Sirius Black i värdshuset. Medan 
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Harry tjuvlyssnar berättar de om hur Black och hans pappa var goda vänner på Hogwarts samt 

att hans föräldrar hade gjort Black till Harrys gudfar. Dessutom pratar de om att det var Black 

som förrått Harrys föräldrar vilket hade gjort att Voldemort hade hittat dem den natten då de 

mördades. Peter Pettigrew, en annan vän till dem, hade försökt att stoppa Black från att fly 

vilket hade slutat med att Black hade sprängt en gata i småbitar, och det enda som gick att 

hitta av Pettigrew var ett finger. Nu när Black setts i både Hogsmeade och på slottet var det 

tydligt vad han var ute efter: Att döda Harry Potter. 

En dag får Harry, Ron och Hermione veta att hippogriffen Vingfåle ska avrättas. De smyger 

ner till Hagrids stuga för att få vara vid hans sida. Vingfåle sitter tjudrad i Hagrids 

trädgårdsland. Väl i stugan får Ron se att hans försvunna råtta Scabbers har varit hos Hagrid 

hela tiden. När de är i stugan ser de hur rektorn Albus Dumbledore, trolldomsministern 

Cornelius Fudge och bödeln Macnair är på väg mot stugan, vilket leder till att Hagrid släpper 

ut kamraterna bakvägen för att inte bli sedda. På vägen tillbaka till slottet stretar Rons råtta 

emot så att han till slut tappar råttan. Ron springer efter Scabbers, medan Harry och Hermione 

springer efter Ron. När Ron får tag i råttan hör de hur något snabbt kommer emot dem. Det är 

en stor kolsvart hund som springer rakt emot Ron och biter tag i honom och släpar med 

honom ner i en tunnel under Det piskande pilträdet. Harry och Hermione lyckas ta sig ner i 

tunneln som leder dem rakt till Den spökande stugan.  

När de hittar Ron får de veta att hunden är en animagus, en människa som kan förvandla sig 

till ett djur. Hunden är i själva verket Sirius Black. Black säger att det är bara en som ska dö 

denna natt. Senare riktar Harry sin trollstav mot Black för att döda honom, men tvekar en kort 

stund tills professor Lupin stiger in i rummet och tar Harrys trollstav. De tre vännerna är 

förkrossade när de inser att Lupin inte är där för att tillfångata Black, utan för att hjälpa 

honom. Hermione som hållit vetskapen om att Lupin i själva verket är en varulv bestämmer 

sig här för att berätta det för sina vänner. Innan något mord begås menar Lupin att vännerna 

förtjänar en förklaring. Lupin menar att han aldrig har hjälpt Black ta sig in i slottet, utan han 

hade trott precis som alla andra att Black var ute efter att döda Harry. Men när han hade kollat 

på Marodörkartan som han konfiskerat från Harry såg han ett namn som han inte trodde var 

möjligt: Peter Pettigrew. Både Lupin och Black menar att det hela tiden varit Peter Pettigrew 

som förrått Harrys föräldrar till Voldemort, och att Pettigrew var tillsammans med dem i 

rummet nu, i form av en råtta. Lupin och Black bevisar detta genom att förvandla Scabbers 

tillbaka till människa. Vännerna inser sanningen, men istället för att döda Pettigrew övertygar 

Harry Lupin och Black att de ska ta med honom till slottet för att få Black frigiven. Men på 
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vägen tillbaka mot slottet förvandlas dessvärre Lupin till en varulv, vilket gör att Pettigrew 

passar på att fly i sin råttskepnad. När varulven sprungit ut mot Den förbjudna skogen 

springer sedan Black efter Pettigrew. Harry springer efter och får se hur hundratals 

dementorer flyger ovanför Black. Harry försöker skydda Black genom att använda sig av 

patronusbesvärjelsen, men de är för många. Innan Harry svimmar ser han ett starkt skimrande 

ljus som driver dementorerna tillbaka. Han ser en mörk figur på den motsatta stranden, någon 

som var väldigt lik hans pappa… 

Ingen har förstått hur Hermione hunnit med sina lektioner då flera lektioner pågår mellan 

samma tider. Detta besvaras när Harry och Hermione med hjälp av en tid-vändare förflyttar 

sig bakåt i tiden för att rädda både Sirius Black från dementorkyssen och hippogriffen 

Vingfåle från sin avrättning. När de försäkrat sig om att Dumbledore, trolldomsministern och 

bödeln sett Vingfåle tjudrad vid trädgårdslandet, och att deras tidigare jag hade försvunnit 

utom synhåll, springer Harry fram och drar med sig Vingfåle ut i skogen mot Det piskande 

pilträdet för att se händelseförloppet på avstånd, men får springa från platsen för att undvika 

ett möte med professor Lupin som varulv. 

Harry tar sig till sedan den motsatta stranden för att se om hans pappa kommer och räddar 

dem från dementorerna med den stora patronusen, men ingen dyker upp. Då springer Harry 

själv fram och skriker ut patronusbesvärjelsen, och sänder iväg alla dementorerna. Sedan 

flyger Harry och Hermione på Vingfåle till den plats där Sirius Black sitter inlåst i väntan på 

dementorskyssen, som ska utföras då det anses att han är skyldig för mord. Då Pettigrew rymt 

kan de inte bevisa att Black är oskyldig. Därför räddar de honom från platsen där han hålls 

inlåst och låter sedan honom flyga iväg med Vingfåle ut i natten. Därefter skyndar sig Harry 

och Hermione tillbaka till platsen resan bakåt i tiden inleddes, och de är tillbaka till nuet. 

Dagen därpå får Harry veta att professor Lupin har sagt upp sig. Han besöker Lupin på hans 

kontor där säger de farväl. De sista dagarna innan sommarlovet går fort fram, och Harry får 

senare ett brev från Sirius Black som visar att han är välbehållen. Berättelsen slutar med att 

det är dags för sommarlov igen och Harry ska återvända tillbaka till mugglarnas värld.  

5.2 Uppbyggnad och genre 

En berättelse består av alla händelser i berättelsen. Detta kan exempelvis innebära att en 

karaktärs handling gör att en viss händelse uppstår (Vulovic 2013, s. 57-58). Litteraturvetaren 

Vivi Edström skriver i Barnbokens form: En studie i konsten att berätta om berättelsers olika 
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mönster (2001, s. 13). En genre som Edström nämner är den fantastiska berättelsen. Dessa 

berättelser öppnar porten till en helt ny värld (s. 49). Edström menar att en fantastisk 

berättelse rör sig framåt med hjälp av någon form av ramberättelse som exempelvis hem-

äventyr-återkomst (s. 50). Hon skriver följande:  

 

Fantastiska berättelser finns av varierande slag. De är emellertid ofta 

gestaltade på följande sätt: Skildringen utgår från en konkret verklighet. 

Därifrån tar huvudpersonen (eller personerna) steget ut i en tillvaro av 

mytiskt slag. Detta ‘steg’ är ofta liktydigt med en svindlande resa till en 

annan tid och ett annat rum än den samtida. En främmande värld öppnar 

sig för läsaren. Slutet på berättelsen betyder i regel att personerna 

återkommer till ursprungsorten, till verkligheten (2001, s. 50).  

 

Nedan kommer en redogörelse för boken respektive filmens uppbyggnad och genre. Först 

kommer en redogörelse för boken, därefter filmen. Jag kommer att titta på hur berättelsen 

inleds och hur den avslutas, men också hur berättelsen förs framåt. Därefter kommer de båda 

medierna att jämföras med varandra för att se om de olika medierna skiljer sig från varandra.  

5.2.1 Bokens uppbyggnad och genre 

Utefter Edströms (2001) beskrivning av genren den fantastiska berättelsen går det att dra 

slutsatsen om att Harry Potter och fången från Azkaban (2001) tillhör den genren. Bokens 

berättelse är ett långt äventyr som inleds i vår verklighet men som sedan förflyttas till en 

magisk värld, som för läsarens del är en värld som han eller hon själv aldrig har skådat mer än 

i fantasin. I denna boks fall börjar boken med att betraktaren får läsa om hur Harry sent på 

natten sitter och gör läxor i sitt rum hos sin morbror och moster. Efter en middag som gick 

överstyr bestämmer sig Harry för att rymma därifrån. Detta menar Edström är en komponent 

som kallas rymningen då karaktären väljer att komma undan verkligheten på grund av 

exempelvis att karaktären gjort något som är förbjudet eller blir felaktigt anklagad för något 

(s. 36-37). I Harrys fall vet han inte hur han ska göra, men med hjälp av Nattbussen lyckas 

han ta sig vidare till London och till värdshuset Den läckande kitteln. På så sätt går berättelsen 

vidare från vår verklighet till Harrys magiska trollkarlsvärld.  
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Berättelsen förs vidare genom händelser som uppstår som påverkar Harry och hans vänner. 

Ett exempel på detta är när alla tillsammans har suttit och ätit en festmåltid i Den stora salen. 

När Harry och resten av eleverna i elevhemmet Gryffindor går mot deras uppehållsrum stöter 

på en fruktansvärd syn: porträttet som döljer gången har blivit sönderskuret och Den tjocka 

damen går inte att finna. Spöket Peeves berättar för dem alla att det är Sirius Black som har 

försökt ta sig in i uppehållsrummet (Rowling 2001, s. 200-202). Från att ha varit en glad fest 

vänder berättelsen och något nytt och allvarligt uppstår som påverkar dem alla. Ett annat 

exempel är när Gryffindor har vunnit en match i quidditch. De festar till sent på natten och 

alla är glada över vinsten. Dock vaknar alla i uppehållsrummet upp av Rons skrik. Ron 

förklarar sedan att Sirius Black har varit i uppehållsrummet (s. 326-331). Med hjälp av dessa 

händelser som uppstår i boken, framförallt de som sker strax innan kapitlets slut, förs 

berättelsen framåt och byggs upp till en mer spännande handling.  

En fantastisk berättelse avslutas oftast med att huvudkaraktärerna återvänder till den plats som 

boken började (Edström 2001, s. 50). Detta stämmer även för denna bok. På bokens 

avslutande sidor åker Harry och hans vänner tillbaka mot London med Hogwartsexpressen, 

och på plattformen möter han sin morbror Vernon som ska ta honom tillbaka hem till Privet 

Drive nummer 4 (Rowling 2001, s. 531-532). För Harrys del har han åkt tillbaka från den 

magiska världen tillbaka till mugglarnas värld, eller “verkligheten” för oss läsare. En 

berättelse har nått sitt slut genom flera händelser som har påverkat både karaktärerna i boken 

och läsarna. 

5.2.2 Filmens uppbyggnad och genre 

Filmen tillhör även den genren den fantastiska berättelsen då den innehåller flera magiska 

inslag. Filmen inleds med att betraktaren får se Harry under sitt täcke använda sig av 

trollformeln lumos för att med hjälp av den läsa vad som står i en bok. Det är sent på natten 

och hans morbror Vernon försöker hålla koll på att Harry inte är vaken i sitt sovrum. Faster 

Marge kommer sedan på besök och under kvällens middag pratar hon illa om Harrys föräldrar 

vilket gör att han med sin ilska på något magiskt sätt gör att Marge sväller upp och sedan 

flyger ut från huset. I denna stund inser Harry att han måste ta sig därifrån och packar snabbt 

ihop sin koffert och ger sig av.  

Efter att ha spenderat någon natt på Den läckande kitteln så återvänder Harry tillsammans 

med sina bästa vänner Ron och Hermione till Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. 

Berättelsen fortsätter sedan scenvis, där en scen nödvändigtvis inte behöver hålla ihop med 
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nästkommande scen. En scen som håller ihop med nästa scen är exempelvis den som infaller 

efter Harrys qudditchmatch som avslutades med att han blev anfallen av dementorerna och 

störtar medvetslös ner mot marken. Efter scenen i sjukhusflygeln där han får se sin skadade 

kvast bryts det sedan till en ny scen som inleds med att professor Lupin beklagar att Harrys 

kvast har gått sönder. En scenövergång där scenerna inte har med varandra att göra är en natt 

då Harry ser namnet Peter Pettigrew på kartan. Han går ut i slottet under natten för att 

lokalisera Pettigrew, utan att hitta honom. Dock stöter han på professor Snape som försöker ta 

reda på vad kartan är för något, som sedan ger det till professor Lupin som tar med sig kartan 

och Harry till sitt klassrum. Professor Lupin skäller ut Harry i vetskapen om att det är en karta 

och att det kunde slutat illa om den hade hamnat i fel händer. Slutet av scenen visar en 

förvånad Lupin som precis fått reda på att Harry sett Pettigrews namn på kartan. Nästa scen 

övergår direkt till att vännerna har lektion i spådomskonst, nattens händelser diskuteras inte. 

Filmen avslutas med att Harry säger farväl till professor Lupin som har sagt upp sig. Harry får 

tillbaka kartan och därefter beger han sig till Den stora salen där en hop av Gryffindorelever 

står och beundrar något. Det visar sig vara ett brev som var till Harry, som innehåller en 

kvast, Åskviggen, en av de snabbaste kvastarna i världen. Hermione visar att det ligger en 

fjäder i paketet, vilket tyder på att det är Sirius Black som har skickat kvasten till Harry. Det 

sista åskådaren får se är hur Harry med ett stort leende flyger iväg på kvasten.  

5.2.3 Komparation av boken respektive filmens uppbyggnad och genre 

Både boken och filmen tillhör genren den fantastiska berättelsen, och inleds på Privet Drive 

nummer 4, där Harry en sen natt försöker studera magi utan att störa familjen Dursley. 

Berättelsen går framåt med hjälp av faster Marges besök. Skillnaden som uppstår här är att 

besöket pågår under en veckas tid i boken, medan det i filmen uppfattas som en och samma 

kväll. I båda fallen slutar Marges besök med att hon sväller upp och börjar flyga. I filmens fall 

använder de sig av mer komiska inslag än vad som kan ha uppfattats i boken, då denna scen 

(och även andra) görs med glimten i ögat för att underhålla tittarna. Harry lämnat Privet Drive 

nummer 4 på samma sätt i både boken och filmen: genom att snabbt packa ihop sin koffert 

och sedan bege sig ut i natten.  

Hur berättelsen förs vidare skiljer sig från boken och filmen. Boken låter varje kapitels 

händelser följa med i nästkommande kapitel medan i filmens fall är det olika scener som inte 

nödvändigtvis behöver ha med varandra att göra. I filmen bryts scenerna och övergår oftast 

till något annat nytt som inte har med den föregående scenen att göra. Undantag kan göras vid 
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sista delen av filmen då sedan allting knyts samman för att få en helhet av handlingen. Trots 

dessa skillnader framför dock både boken och filmen samma berättelse.  

Slutet av boken och filmen skiljer sig markant från varandra. Boken avslutas med att Harry 

och hans vänner återvänder till “mugglarvärlden”, som i läsarens fall är “verkligheten”. När 

det kommer till filmen så är alla fortfarande i skolan när filmen slutar, dock finns vetskapen 

om att sommaren snart är där. I båda fallen får Harry ett brev från Sirius Black som visar att 

Black är välbehållen. Dock innehåller brevet olika saker. I boken är det ett skrivet brev från 

Black, medan brevet i filmen innehåller kvasten Åskviggen och en fjäder från Vingfåle. 

Boken tar upp quidditch i mycket högre grad än vad filmen gör, och i boken får Harry 

Åskviggen som en anonym julklapp. I filmen har filmskaparna förmodligen gjort valet att 

begränsa quidditchdelen till en match, men valt att se till att åskådaren ändå får se när Harry 

får Åskviggen av sin gudfar.  

Enligt Skjønsberg finns risken att författaren av en bok kan ”tillintetgöras” när boken 

adapteras vidare till film (1982, s. 22). Dock menar Joffe (2007) att J. K. Rowling har varit 

med i filmskapandet och har funnits där för att bland annat godkänna filmmanuset. Detta 

tyder på att författarens vision av boken bör gå att finna i den adapterade filmen, vilket det 

anses göra efter komparationen mellan de olika medierna. Hutcheon skriver vidare om att 

berättelsen är kärnan för att en adaption ska fungera (2006, s. 10). För Harry Potter och 

fången från Azkaban (2001; 2004) finns berättelsens kärna i både boken och filmen, och det 

är berättelsen som både författaren och filmskaparna har fokuserat på att framföra. Då både 

författarens vision och berättelsens kärna finns med i adaptionen så går slutsatsen att dra att 

adaptionen för denna bok har blivit lyckad.  

5.3 Karaktärerna 

I analysen av karaktärerna har jag tittat på hur de beskrivs och hur de sammanfattas angående 

karaktärernas utseende och viktigare egenskaper. I detta avsnitt kommer jag att ta upp de tre 

karaktärerna, en i taget. Först presenteras en karaktär och hur han eller hon porträtteras i 

boken, sedan kommer samma karaktär presenteras utefter hur han eller hon porträtteras i 

filmen. Därefter kommer karaktären i boken jämföras med samma karaktär i filmen för att se 

ifall det finns några likheter och skillnader mellan de olika medierna. Sedan kommer nästa 

karaktär att presenteras utifrån samma mönster som den tidigare karaktären.  
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5.3.1 Harry Potter i boken 

Harry Potter är huvudkaraktären i boken, och är en rund, dynamisk karaktär med flera 

egenskaper, bra och mindre bra. Till utseendet är Harry “ganska liten och mager för sin ålder” 

(Rowling 2001, s. 16). Hans hår är rufsigt och lika svart som en korp. Han bär ett par runda 

glasögon och bakom dem finns hans gröna ögon som är lika hans mammas (s. 16, 524). På sin 

panna har han ett ärr i form av en blixt, som uppstod när hans föräldrar dödades av Voldemort 

(s. 16). Hans favoritsport är quidditch, som är ett bollspel som man spelar flygande på kvastar. 

Denna sport är den mest populära i den magiska världen. Harry spelar själv quidditch och är 

väldigt duktig i sporten (s. 23). 

Harry är väldigt mån om sina vänner och sin bortgångna familj. När det kommer till hans 

vänner har han två bästa vänner, Hermione Granger och Ron Weasley (Rowling 2001, s. 13-

15). De tre vännerna gör allt för att hjälpa varandra om någon behöver, och efter att ha blåst 

upp sin faster var Harry säker på att de kommer vilja hjälpa honom ifall han hamnar i trubbel. 

En av Harrys rädslor är nämligen att bli relegerad från Hogwarts skola för häxkonster och 

trolldom, och att använda trolldom utanför skolans område är förbjudet för minderåriga (s. 

49). Som tur var blev han inte relegerad, men han blev ombedd att hålla sig till 

Diagongränden innan skolan börjar igen (s. 64-66). En rädsla betraktaren får läsa om senare i 

boken är Harrys rädsla för dementorerna. Den första dementorn han stöter på är på tåget mot 

Hogwarts. Dementorn gjorde att Harry svimmade och han kände sig svag efter händelsen.  

Trots Harrys rädslor visar han ändå på stort mod, särskilt när det kommer till Sirius Black. I 

början av boken får han höra att Sirius Black har rymt från fängelset och är ute efter att döda 

honom. Nedan följer ett exempel: 

 

“Harry du måste vara väldigt rädd…” 

“Nej, det är jag inte”, sade Harry uppriktigt. “Verkligen inte”, tillade han då 

mr Weasley såg misstrogen ut. “Jag försöker inte spela hjälte, men allvarligt 

talat kan väl inte Sirius Black vara värre än Voldemort?” (Rowling 2001, s. 

99).  

 

Harry förändras under berättelsens gång. Han blir rasande när han får veta att Sirius Black är 

orsaken till att hans föräldrar är döda. När han senare i berättelsen möter Black får han höra 
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från Black att han var väntad att komma för att hjälpa sin vän, för att Harrys pappa skulle ha 

gjort likadant för Black själv (Rowling 2001, s. 416-417). Detta gör Harry ursinnig och full av 

hat. När han sedan står med trollstaven riktad mot Black så är han redo för att döda honom. 

Han stod och riktade staven länge mot Black, men han kunde inte döda honom (s. 420-421). I 

detta läge kände Harry att hans mod hade svikit honom (s. 422), men detta kan i sin tur visa 

att Harry kan skilja på vad som är rätt och vad som är fel.  

Vänskap är viktigt för Harry Potter. Han vill alltid finnas för sina vänner och han vill inte att 

någon ska fara illa. Ett exempel kan visas dagen då hippogriffen Vingfåle ska avrättas. Både 

Harry, Ron och Hermione smyger sig ner till sin vän Hagrids stuga för att vara vid hans sida 

när han är ledsen. Ett annat exempel är när Harry och Hermione förflyttar sig bakåt i tiden för 

att rädda Sirius Black och Vingfåle. Tillsammans samarbetar Harry och Hermione för att 

rädda livet på dem. Harry visar på mycket mod i detta fall, särskilt när han väljer att springa 

fram och utföra patronusbesvärjelsen för att rädda Black och även deras tidigare jag, trots 

risken att bli sedd. Han tvekar inte en sekund för att hjälpa dem han älskar.  

5.3.2 Harry Potter i filmen 

Karaktären Harry Potter spelas av skådespelaren Daniel Radcliffe. Harry Potter karaktäriseras 

i filmen som en rund karaktär med flera skilda egenskaper, men som inte ändras särskilt 

mycket över tiden och är därför en statisk karaktär. I filmen har han rufsigt svart hår, blåa 

ögon och runda glasögon. På pannan har han ett ärr i form av en blixt. Han har två bästa 

vänner i filmen, Ron Weasley och Hermione Granger. Under filmens gång får åskådaren se 

hur de tre vännerna skulle göra allt för varandra. Ett exempel är när Ron blir nerdragen under 

Det piskande pilträdet av hunden. I detta fall tvekar inte Harry eller Hermione en sekund på 

att de ska följa efter för att rädda sin vän, vilket visar på starkt mod från dem båda. 

Harry upplevs som väldigt lugn och modig genom filmens gång. Ett exempel är när Mr. 

Weasley diskuterar Sirius Blacks motiv med Harry i Den läckande kitteln. Harry tar all 

information med ro och verkar inte rädd för att en mördare är ute efter honom. Men trots att 

Harry verkar lugn och modig under den större delen av filmen så går det att lägga märke till 

att han även har sina rädslor. En av de större rädslorna han har är för dementorerna. Efter 

mötet med dementorn på tåget har han inte kunnat släppa rädslan mot dem, och ber därför 

professor Lupin att hjälpa honom att lära sig bekämpa dem. Professor Lupin tycker att Harrys 

rädsla är på ett sätt smart i detta fall, på grund av att rädslan för dementorer innebär att man 
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fruktar själva rädslan i sig. Åskådaren får sedan se hur Harry övar med professor Lupin, och 

under första lektionen lyckas han göra väldigt bra ifrån sig. 

Under filmens gång får betraktaren se ytterligare en känsla som Harry bär med sig under en 

längre tid av filmen: ilska. Efter att han har hört hur Rosmerta, trolldomsministern och 

professor McGonagall diskuterar Sirius förräderi mot Harrys föräldrar, och även det faktum 

att han är Harrys gudfar, så blir Harry full av hat och hoppas att Sirius kommer hitta honom. 

Detta för att Harry själv vill döda Sirius för hans förräderi. När han får reda på sanningen om 

vem det är som egentligen har förrått hans föräldrar riktar han sedan ilskan mot Peter 

Pettigrew, men i detta fall väljer han att låta honom leva för att på så sätt kunna rentvå sin 

gudfar. Här trotsar han sin ilska och sitt hat och väljer istället att göra det som är rätt.  

5.3.3 Komparation av boken respektive filmens Harry Potter 

Utseendemässigt kan jag säga att karaktärens viktigaste utseendedrag adapteras vidare till 

filmen, vilket gör att valet av skådespelare för karaktären Harry Potter var gynnande. Den 

enda större skillnaden som går att uppmärksamma är Harrys ögon, som enligt boken ska vara 

gröna men som i filmen är blåa. Som karaktär ses Harry som en person med flera bra och 

mindre bra egenskaper i både boken och filmen. I analysen framgår det att Harry är en mer 

dynamisk karaktär i boken där han förändras över tid, men i filmen uppfattas han mer som en 

statisk karaktär vars egenskaper är densamma från början till slut. När det kommer till Harrys 

större intressen uppmärksammas inte lagsporten quidditch på samma sätt i filmen som i 

boken. I boken finns det flera inslag om när Harry och resten av laget spelar flera matcher i 

quidditch, dock uppmärksammas det inte i filmen mer än för en scen där de spelar quidditch i 

stormväder varav Harry sedan möter dementorerna för andra gången på nära avstånd. Detta 

kan bero på att filmskaparna gjorde valet att endast ha med det som behövs för att föra 

berättelsen vidare, vilket i detta fall är scenen där Harry möter dementorerna på nytt.  

Både boken och filmen fångar upp Harry Potters mod när det kommer till Sirius Black. 

Läsaren och åskådaren får se hur Harry tar nyheten om att Black är ute efter honom med ro, 

och det förändras inte under berättelsens gång i någon av medierna. Detta medför även att 

Harry vågar ta risker, som exempelvis att använda sig av Marodörkartan för att få umgås med 

Ron och Hermione i Hogsmeade. När Harry väl i Hogsmeade får reda på att Sirius Black är 

den som har förrått hans föräldrar blir han i filmen väldigt arg på en gång, dock dröjer det ett 

tag innan det händer i boken då Harry behöver tid för att hantera den informationen som han 
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hört. I slutändan får betraktaren uppleva Harrys växande hat mot Sirius Black i båda 

medierna. 

När det kommer till Harrys rädsla för dementorer får betraktaren även i detta fall uppleva det i 

de olika medierna. I bokens fall uttrycker inte Harry i sitt samtal med professor Lupin att han 

är rädd för dementorerna, även om läsaren kan utläsa Harrys rädsla utifrån sättet han talar om 

dementorerna. I filmen uttrycker han rakt ut att han är rädd för dementorerna, vilket professor 

Lupin menar är en smart rädsla eftersom det innebär att man fruktar själva rädslan i sig. I båda 

medierna får betraktaren se hur Harry med ett mål i sikte tränar för att kunna lära sig att 

försvara sig mot dementorerna, vilket kommer till god användning i slutet av berättelsen när 

han bekämpar hundratals dementorer. I båda medierna får betraktaren följa Harry när han 

försöker hantera sina känslor, dock görs detta på skilda sätt. I bokens fall kan läsaren läsa om 

Harrys känslor och även följa hans tankegångar då de står uttryckligen i texten. När det 

kommer till filmen får åskådaren istället se hur Harrys känslor och tankar synliggörs genom 

skådespelarens kroppsspråk och tal.  

I båda medierna uppfattas Harry Potter som en modig karaktär som skulle göra allt för att 

rädda dem han älskar vilket är det största karaktärsdraget som han upplevs ha i berättelsen. I 

både boken och filmen får han reda på hur Sirius Black är oskyldigt dömd och i själva verket 

är hans gudfar. När Black sedan blir dömd att utsättas för dementorskyssen tvekar Harry inte 

för att göra allt han kan för att rädda honom. När det kommer till Harrys relation med Ron och 

Hermione är de tre vännerna beroende av varandra. Det finns flera fall där betraktaren får läsa 

eller se om hur de samarbetar, hjälper och skyddar varandra i deras äventyr på Hogwarts.  

5.3.4 Hermione Granger i boken 

Hermione Granger är en av Harry Potters bästa vänner. Hon är likt Harry en rund och 

dynamisk karaktär på de sätt som Nikolajeva (2004) skriver. I boken beskriver Harry henne 

som att hon “var den klokaste och duktigaste häxan i hela Harrys årskurs” (Rowling 2001, s. 

15). Hon är likt Harry uppväxt i mugglarvärlden. Detta för att båda hennes föräldrar är 

mugglare och alltså inga trollkarlar, vilket gör Hermione till en mugglarfödd häxa. När det 

kommer till hur Hermione ser ut är det sparsamt med detaljer om henne i boken, vilket bidrar 

till att läsaren får skapa sig en desto bredare bild av hur hon kan se ut. 

Hon är en av de duktigaste i deras årskurs vilket visas på den passion hon har för sina studier. 

Hon vill alltid lära sig mer, och under det tredje året på skolan ska hon läsa fler ämnen än 

någon annan i årskursen. Harry och Ron är misstänksamma mot detta då flera av hennes 
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ämnen kolliderar med varandra i schemat, men hon försäkrar dem om att allting är ordnat med 

professor McGonagall (Rowling 2001, s.127). Hermiones största rädsla är dock att det ska gå 

dåligt för henne i skolan, då hon alltid siktar på de högre betygen. Hennes akilleshäl är 

spådomskonst. Professor Trelawney är tydlig med att Hermione inte har någon begåvning i 

ämnet, och tillslut får Hermione nog och ger upp ämnet helt. Hon stormar ut från rummet för 

att inte komma tillbaka till de lektionerna igen (s. 367). Detta kan ses som en vändning för 

karaktären. Hon är alltid den elev som kämpar och studerar hårdast av dem alla, men i detta 

fall ger hon upp ämnet. Dock görs detta med anledning av att hon tycker kursen i sig är 

tramsig. Detta visar på att hon är en stark karaktär som kan stå upp för sina handlingar. 

Hermione är väldigt mån om sina vänner och vill alltid deras bästa. När hon får veta att Sirius 

Black är ute efter Harry blir hon orolig för hans skull: 

 

“Sirius Black rymde alltså för att komma efter dig? Å, Harry… du måste 

vara väldigt, väldigt försiktig. Ställ inte till en massa problem för dig själv 

nu, Harry…” (Rowling 2001, s. 101). 

 

Att hon är mån om sina vänner kan ibland även uppfattas som att hon agerar på ett mer vuxet 

och mognare sätt än sina kamrater. Det kan också uppfattas som att hon är lite av en 

besserwisser. Hon är en väldigt smart häxa och ibland visas det på ett högmodigt sätt, som när 

Ron undrar vad det är för fel på professor Lupin och hon utbrister “Ja, men det är väl 

självklart, ellerhur?” medan hon därefter går därifrån (Rowling 2001, s. 292). Här vet hon att 

Lupin är en varulv, men har gjort valet att hålla tyst om det för Lupins skull (s. 423-424).  

Under bokens gång drar sig Hermione tillbaka och håller sig undan Harry och framförallt 

Ron. Detta på grund av en dag det ser ut som att hennes katt Krumben har attackerat Rons 

råtta Scabbers, vilket J. K. Rowling skriver att “Det såg ut att vara slutet på Rons och 

Hermiones vänskap” (2001, s. 313). Dock förändras situationen när de får veta att Vingfåle 

ska avrättas, då återförenas Hermione och Ron igen och släpper deras agg mot varandra. 

Hermione är mån om att följa regler och vad som är rätt och fel, men i flera fall väljer hon att 

bryta mot dessa regler för att följa sin magkänsla. Detta syns exempelvis när Hermione 

tillsammans med Harry och Ron flera gånger tar sig ut från slottet för att umgås tillsammans 

med Hagrid i hans stuga, speciellt i det fallet när hippogriffen Vingfåle ska avrättas. I detta 
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fall tar hon sig till en av de hemliga gångarna som Harry använt för att ta sig till Hogsmeade, 

och där han har lämnat sin osynlighetsmantel, och sedan gör hon även valet att följa med 

killarna ut ur slottet under osynlighetsmanteln trots att hon vet att det inte är tillåtet.  

Hermione ses som en intelligent häxa för sin ålder. Trots att hon kan uppfattas som osäker 

visar hennes handlingar på att hon är modig och skulle göra vad som helst för sina vänner.  

5.3.5 Hermione Granger i filmen 

Karaktären Hermione Granger spelas av skådespelaren Emma Watson. Hermione 

karaktäriseras i filmen som en rund, dynamisk karaktär med flera egenskaper. Hermione har i 

filmen bruna ögon och axellångt vågigt/lockigt hår. Hennes ingång i filmen inleds med att hon 

och en av hennes bästa vänner Ron Weasley bråkar. Detta på grund av att hennes katt 

Krumben har jagat Rons råtta Scabbers. Hermione är mån om sina vänner och finns alltid där 

för att hjälpa dem. Hon är duktig på att hålla hemligheter för sina vänner, antingen för att hon 

lovat att hålla det hemligt för dem, som exempelvis angående tid-vändaren, eller så är det för 

att skydda någon annan, som i detta fall syftar på att hon vet att professor Lupin är en varulv. 

De som lär känna Hermione märker fort vilken märkvärdig och enastående häxa hon är, vilket 

uppmärksammas genom att några av dem säger att hon är en av de klyftigaste häxorna de 

mött. Hon tar sig an mycket i skolan, många fler ämnen än Harry och Ron. Detta visar att hon 

är en av de smartaste eleverna i deras årskurs, som hela tiden kämpar för att fortsätta 

utvecklas som häxa. Dock uppmärksammas det inte alltid på ett bra sätt, som exempelvis när 

professor Snape håller i professor Lupins lektion och kallar henne för en besserwisser när hon 

besvarar en fråga utan att ha fått tillåtelse. Här menar även Ron att Snape har en poäng, vilket 

understryker att också Ron har haft de tankarna. 

Hermione vill alltid följa reglerna vilket syns på flera ställen i filmen. När hon får veta att 

Harry har en karta som hjälper honom att ta sig ut från Hogwarts menar hon direkt att han ska 

lämna in den till professor McGonagall. Ett annat exempel är i slutet av filmen när Harry och 

Hermione har åkt bakåt i tiden. Hon får flera gånger förklara för Harry hur viktigt det är att de 

inte blir sedda och att de inte får ändra på något av händelserna de kommer få se, av den 

anledningen av att deras tidigare jag kan bli galna. Men i detta exempel gör även hon saker 

som påverkar händelsernas gång, som exempelvis att hon ylar från skogen för att locka bort 

varulven från Harrys tidigare jag. Det kan visa på att hon helst gärna följer de regler som 

finns, men att hon bryter dem för att rädda dem hon älskar.  
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5.3.6 Komparation av boken respektive filmens Hermione Granger 

En större skillnad från de andra karaktärerna i boken är att Hermione Grangers utseende inte 

beskrivs på samma sätt, vilket i sin tur gör att läsaren får skapa sig en egen bild av Hermione. 

I filmens fall krävs det att karaktären visualiseras, vilket kan ha bidragit till att filmskaparnas 

bild av karaktären Hermione är den Hermione som syns på skärmen. I både boken och filmen 

uppfattas Hermione som en rund och dynamisk karaktär.  

I både boken och filmen uppfattas Hermione som en av de klyftigaste häxorna i skolan. I 

boken riktas de mer mot att hon är en av de klyftigaste häxorna i hennes årskurs, medan i 

filmen så blir det en vidare tolkning om att hon är bland de klyftigaste de någonsin mött. 

Detta kan bero på att filmskaparna kanske ville höja Hermiones status ytterligare så att hon 

uppfattas som ännu smartare i filmen. Hennes smarthet uppmärksammas både bra och dåligt i 

de olika verken, varav den negativa delen uppmärksammas främst av professor Snape.  

Hermione vet om att professor Lupin är en varulv från ett ganska tidigt stadium, vilket inte 

uppmärksammas i filmen förrän i slutet när hon avslöjar hans hemlighet för Harry och Ron. I 

boken däremot uppmärksammas det lite mer då de tidigare i berättelsen diskuterar vad Lupin 

kan vara sjuk av och Hermione utbrister “Ja, men det är väl självklart, ellerhur?” (Rowling 

2001, s. 292). Hon håller hemligheten för sig själv då hon inte vill såra professor Lupin, som 

anses vara en av de bästa lärarna de har haft i försvar mot svartkonster. Dock blir hon själv 

sårad när hon tror att han och Sirius Black är kompanjoner som tillsammans är där för att 

döda hennes bästa vän, vilket uppmärksammas i båda medierna.  

I boken försvinner Hermione på grund av allt bråk som uppstår mellan henne och Ron. Detta 

visas inte på samma sätt i filmen. Endast kortare scener kring deras husdjur synliggörs, och 

åskådaren får se hur Hermione tar sin katts försvar. Dock kommer inte bråket till den nivå 

som gör att de tre vännerna slutar att umgås under en tid. I bokens fall drar sig Hermione 

tillbaka och det dröjer en längre tid innan hon och Ron återförenas som vänner. Dessa delar 

kan ha försvunnit i adaptionen då det ansetts inte behövas för att föra berättelsen vidare. 

Både boken och filmen uppmärksammar Hermiones passion för skolan och de regler som 

finns där. De visar också på att hon är villig att bryta mot reglerna framförallt när hon vill 

beskydda sina vänner. Hon visar i båda medierna på ett starkt mod och uppfattas som en stark 

flicka som står för vad hon tycker och som går efter sin magkänsla.  
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5.3.7 Ron Weasley i boken 

Ron Weasley anses vara en rund, statisk karaktär i boken och är likt Hermione en av Harrys 

bästa vänner. Ron beskrivs ha flammande rött hår precis som resten av hans familj. Dessutom 

är han lång och gänglig med mycket fräknar i ansiktet (Rowling 2001 s. 19, 78). Rons familj 

består av nio medlemmar som alla är trollkarlar eller häxor (s. 13, 19). Nästan alla Rons 

ägodelar har han fått ärva från sina äldre syskon, allt ifrån kläder till hans råtta Scabbers (s. 

82). Likt sina vänner är han lojal mot dem han älskar och han skulle aldrig svika dem. 

Ron är en rätt nervös person, även om han inte alltid vill visa det. Ett exempel är när Harry 

berättar för Hermione och Ron om Sirius Blacks mål varav Ron svarar med en darrig röst 

“hur dum ska man vara för att söka efter en galning som vill slå ihjäl en?” (Rowling 2001, s. 

101). Här vill han visa att han inte tror att Harry är dum nog att springa efter Sirius Black som 

är en efterlyst mördare, men samtidigt visar han med sin darrande röst att han blev nervös 

över tanken på att Sirius är ute efter hans bästa vän. När sedan dementorerna går på tåget på 

väg mot Hogwarts varav en gör så att Harry svimmar visar han återigen att han har blivit 

skrämd och samtidigt nervös för sin väns skull (s. 111-112). Detta visar på att Ron är mån om 

sina vänner och vill dem sitt bästa, och han försöker trotsa sin rädsla för att åstadkomma detta. 

Under bokens gång får läsaren läsa om hur Ron ifrågasätter hur Hermione hinner med alla 

lektioner. Det inleds med att han får se Hermiones schema, som visar att hon har tre lektioner 

på samma tid och dag. Hermione försäkrar Ron om att det inte är något fel på hennes schema 

och att hon har ordnat hennes studier tillsammans med professor McGonagall (Rowling 2001, 

s. 126-127). Detta fortsätter vidare i boken och Ron blir mer och mer misstänksam mot henne 

och hennes schema, särskilt när han får veta att Hermione aldrig missat någon lektion.  

Ron kan uppfattas som långsint när det gäller händelser som uppstår. Detta kan ses med 

exemplet på det långa bråket mellan honom och Hermione angående hans råtta Scabbers och 

hennes katt Krumben. Han har svårt att acceptera att katten går efter sina insikter och han tar 

ut all sin ilska på Hermione. Under en lång tid är han inte villig att ge henne en chans, vilket 

han visar med sina, lite klumpiga, kommentarer. Han sa exempelvis att “om inte Scabbers 

hade blivit uppäten, kunde han fått smaka några av de här skumflugorna. Han brukade gilla 

dem jättemycket…” (Rowling 2001, s. 327). Detta fick Hermione att börja gråta och springa 

därifrån. I detta läge kan betraktaren undra om Ron hade lagt märke till att Hermione mer och 

mer börjat hålla sig undan för att hon var ledsen över det som hänt. Till slut återförenas de 

som vänner efter att Ron lagt ner yxan och Hermione bett om ursäkt (s. 359-360).  
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Trots att Ron är osäker och nervös av sig så är han ytterst modig och vågar stå upp för sina 

vänner, även när han lider av smärta. Ett exempel är när de träffar Sirius Black, Ron kämpar 

för att stå upp med sitt skadade ben för att försvara Harry. Han säger: 

 

”Om du vill döda Harry, måste du döda oss också!” sade han häftigt, trots att 

ansträngningen att stå upp hade uttömt hans sista krafter, och han svajade lätt 

där han stod (Rowling 2001, s. 417). 

 

5.3.8 Ron Weasley i filmen 

Karaktären Ron Weasley spelas av skådespelaren Rupert Grint. Ron Weasley karaktäriseras 

som en rund och statisk karaktär i filmen. Hans röda hår är det som främst uppmärksammas 

hos hans karaktär utseendemässigt. Harry och Hermione är hans bästa vänner, men det 

stoppar inte honom från att under det tredje året på Hogwarts bråka med Hermione, på grund 

av att hans råtta Scabbers jagas av hennes katt Krumben. Han blir särskilt arg på henne när 

Scabbers försvinner i tron om att Krumben har dödat honom.  

Som person blir Ron lätt skrämd vilket syns tydligt i hans ansiktsuttryck. Ett exempel är när 

dementorerna går på tåget på väg mot Hogwarts. Av alla som sitter i kupén är det Ron som 

först blir rädd och frågar vad det är som står på. När Harry sedan vaknar i kupén efter att ha 

svimmat på grund av dementorns attack så är det Ron som tydligt beskriver hans känslor inför 

det som har hänt. Ett annat exempel är när de arbetar med boggarten under en lektion i 

försvars mot svartkonster, där eleverna får möta sina största rädslor. Hans största rädsla är 

spindlar, vilket gör att boggarten förvandlas till en stor spindel. Han kämpar mot sina rädslor, 

i detta fall genom att med trollformeln riddikulus trolla fram rullskridskor på spindelns ben. 

Under filmens gång får åskådaren lära sig att Ron är väldigt uppmärksam på sin omgivning. I 

flera fall reagerar han på att Hermione plötsligt sitter eller står precis bredvid dem, och 

utbrister meningar som ”var dök hon upp ifrån?”. Ett exempel är när professor Trelawney 

håller i en lektion i spådomskonst, där Harry och Ron först sitter med sina tekoppar vid ett 

bord, och plötsligt sitter Hermione mittemellan dem, som menar att hon varit där hela tiden. 

Han tar upp det för Hermione när han inser att flera av hennes lektioner pågår samtidigt, men 

hon skämtar bort det och menar att man inte kan gå på två lektioner samtidigt. I slutet av 

filmen ser en förvånad Ron hur Harry och Hermione plötsligt har flyttat sig från ett ställe till 



29 
 

ett annat efter att de två har använt sig av tidvändaren. I filmen får åskådaren inte veta ifall 

vännerna ger Ron en förklaring om vad som hänt, däremot kan slutsatsen dras att de har gjort 

det eftersom Ron tydligt hade sett hur Hermione och Harry hade förflyttat sig framför hans 

ögon.  

5.3.9 Komparation av boken respektive filmens Ron Weasley 

Ron Weasley som karaktär uppfattas vara rund och statisk i både boken och filmen, då han 

har flera egenskaper men som inte ändras över tid mer än att det är ett år som går på 

Hogwarts. Ron utseende porträtteras också ganska likt i båda medierna. I båda fallen har han 

rött hår, den större skillnaden när det kommer till utseendet är att Ron enligt boken har 

mycket fräknar, vilket han inte har i filmatiseringen av boken. Med hjälp av Rons 

ansiktsuttryck kan betraktaren även se vilka känslor som finns inom honom i filmen, vilket i 

flera fall är nervositet och rädsla. I filmen uppmärksammas främst hans rädsla kring allting 

som uppstår, som exempelvis hans rädsla inne i kupén på tåget när dementorn kommer.  

Något som tystas desto mer i filmen är däremot hans mod. I boken står han upp för sina 

vänner även när han lider av smärta som i exemplet från Spökstugan, och både han och 

Hermione försvarar Harry mot Sirius Black. I filmen fortsätter Ron att porträtteras som att 

rädsla och nervositet är de främsta karaktärsdragen hos honom, medan det i bokens fall är 

varierat. Något som dock uppmärksammas är att trots Rons rädslor så händer det ofta att han 

utsätts för händelser med sina vänner som gör att han måste arbeta mot sina rädslor, som 

exempelvis lektionspasset eleverna har med boggartar.  

I boken uppfattas Ron som långsint, vilket främst handlar om bråket mellan honom och 

Hermione angående deras husdjur. Rons råtta Scabbers blir ständigt jagad av Hermiones katt 

Krumben under bokens gång, vilket Ron inte uppskattar. När Scabbers sedan har försvunnit 

tror han att katten dödat honom, och han vägrar prata med Hermione angående detta. I filmen 

får åskådaren följa denna intrig men bara i några få korta scener, vilket gör att bråkets roll har 

minskat i och med adaptionen. Ytterligare en skillnad angående detta är hur de återförenas. I 

boken ber båda två varandra om ursäkt, medan i filmen så sker inte detta. I filmen säger Ron 

när de är i Hagrids stuga att han ska be Krumben om ursäkt, men enligt Hermione så känner 

hon att det är hon som förtjänar en ursäkt. Dock glöms detta snabbt bort då filmen vänder 

riktning och de behöver ta sig ifrån stugan utan att bli sedda.  

Både boken och filmen lyfter Rons förmåga att uppmärksamma de stunder då Hermione 

plötsligt kommer från ingenstans efter att nyss inte ha varit på platsen. I boken grubblar han 
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mycket om hur det är möjligt att Hermione kan ha varit på alla lektioner samtidigt, vilket blir 

extra underligt när vänner från de olika lektionerna bekräftar att hon har varit på samtliga. Till 

slut får Rons begrundanden ett svar när Harry och Hermione har räddat Sirius Black och 

Vingfåle, och Hermione blir uppmanad av Harry att förklara vad som har hänt. I filmens fall 

kommer Ron med repliker som exempelvis ”var dök hon upp ifrån?” vilket även detta tyder 

på att han är väl medveten om att Hermione nyss inte var på platsen. Dock är det inte lika 

självklart om han får det förklarat i slutet av filmen när han ser att Harry och Hermione har 

förflyttat sig, dock kan slutsatsen dras att de förklarar vad som hänt för honom.  

5.4 Summering av analysen 

När en bok adapterats till film är det många saker som filmskaparna måste ha i åtanke. Allt 

som finns i en bok kommer inte gå att få med i film, vilket innebär att filmskaparna måste 

göra ett val om vad som ska finnas med och vad som behöver väljas bort. För denna film har 

detta också skett. Boken och filmen följer till största delen samma uppbyggnad och genre, 

dock har de olika medierna skilda sätt på hur de låter berättelsen ta sig vidare. I boken 

fortsätter berättelsen framåt via händelser som uppstår, medan filmen oftast övergår från ett 

avsnitt till ett annat utan att de nödvändigtvis har med varandra att göra. En större skillnad är 

slutet av filmen, där Harry i slutet av sommaren får en ny kvast av Sirius Black. Denna kvast 

får Harry anonymt i julklapp, vilket läsaren i slutet av boken får veta var från Sirius Black. 

Filmskaparna har gjort valet att knappt ha med quidditchmatcherna i filmen, med undantag 

för en match. I bokens fall får läsaren följa med i desto fler quidditchmatcher och 

quidditchträningar. Filmskaparna har svåra val framför sig när de producerar filmen som 

adapterats till bok, då allting inte kommer att få plats i en film på strax över två timmar. Något 

som filmskaparna har lyckats med är att få berättelsen att fortsätta framåt trots de 

uteslutningar som behövt göras. Av den anledningen kan man säga att både boken och filmen 

lyckas få berättelsen att fortsätta framåt utan att själva kärnan i berättelsen påverkas. I filmens 

fall har vissa scener satts ihop eller ändrats för att bättre passa in i filmen, men det har i sig 

inte påverkat berättelsen.  

När det kommer till karaktärernas personligheter och egenskaper visar analysen att de 

undersökta karaktärernas viktigare egenskaper lyfts fram. Ett undantag som gick att se i min 

analys är Rons mod som finns med i boken men inte på samma sätt i filmen. Karaktärerna 

agerar på likartade sätt i filmen som de gjorde i boken, även när det kommer till replikerna. 

Filmskaparna har gjort valet att använda sig av flera repliker som även går att hitta i boken. 
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Detta val kan de ha gjort för att vända sig till tittarna som även läst boken för att de ska kunna 

dra slutsatsen om att det är från den boken som filmen har adapterats från. Angående 

replikerna är det inte nödvändigtvis samma person som säger repliken i filmen som det var i 

boken, dock har repliken samma innebörd som i sin originalversion. Analysen visar att 

karaktärernas roller och egenskaper är densamma i både boken och filmen även om vissa 

saker har behövt väljas bort inför filmatiseringen av boken. Detta kom även Nilsson och 

Svensson (2016) fram till i sin undersökning av den första boken respektive filmen i Harry 

Potter-serien. När det kommer till vilken typ av karaktär de är så anses det vara Harry Potter 

som kan ha påverkats mest i adaptionen. I boken uppfattas han vara en rund och dynamisk 

karaktär med flera egenskaper. I filmen å andra sidan uppfattas han vara av en mer statisk 

karaktär som inte har ändrats så mycket under det tredje året på Hogwarts. Ett liknande 

resultat fick Qvarnström (2016) i sin analys av den första boken och filmen i Harry Potter-

serien, då även hon kom fram till att några av Harrys egenskaper försvinner i och med 

adaptionen, även om grunden kvarstår. Detta kan bero på att läsaren kan följa Harrys tankar i 

boken, och därav även förstå varför han agerar på ett visst sätt. I filmen behöver dessa tankar 

uttryckas antingen verbalt eller med kroppsspråket för att synliggöras på samma sätt.  

6. Diskussion 

Adaption pågår omkring oss överallt, varje dag och hela tiden. Denna studie visar att flera 

händelser kan försvinna när en bok adapteras till film, vilket i sin tur kan påverka berättelsen 

som berättas med hjälp av de olika medierna. För Harry Potter och fången från Azkaban 

(2001; 2004) försvann flera händelser som jag som läst boken kan ha tyckt borde ha funnits 

med i filmen, som exempelvis en förklaring till vilka de är som har skapat Marodörkartan. 

Flera av dessa detaljer kan vara en fördel att veta om man sedan vill fortsätta med serien i 

övrigt. När en bok adapteras till film är det flera författare, bland annat Hutcheon och 

McFarlane, som diskuterar kring hur filmskaparens tolkning av boken påverkar det som sedan 

kommer att visualiseras i filmen. En läsare kan ha en tolkning av berättelsen eftersom läsaren 

kan skapa en mental bild av berättelsen, vilket inte alltid stämmer överens med filmskaparens 

tolkning. Något som går att diskutera kring är huruvida filmen vänder sig till de som läst 

böckerna. Det är en stor sannolikhet att de som läst böckerna även kommer att se filmerna och 

därför kan det vara av vikt för filmskaparna att, som McFarlane (1996) utryckte sig, visa 

trohet till originalet. Med stöd av analysen anser jag att filmskaparna har gjort ett bra jobb 

med att återberätta berättelsen, och jag anser att de som läst boken, förhoppningsvis, kommer 

att känna igen berättelsen av boken även på skärmen. Trots att det finns flera händelser som 



32 
 

hade varit intressant att ha med i filmen så lyckas filmskaparna föra berättelsen vidare på ett 

positivt sätt. Detta kan bero på att författaren J. K. Rowling fanns med bakom kulisserna och 

har hjälpt till i produceringen av filmen, men det går bara att spekulera i.  

Analysens resultat går att sätta i jämförelse med de tidigare studierna som presenterades i 

avsnittet tidigare forskning. Nilsson och Svensson (2016) menade att karaktärernas 

personligheter inte har förändrats i adaptionen, utan bara utseendet. Qvarnström (2016) menar 

att Harry Potter har förändrats då vissa egenskaper försvinner i adaptionen, men att hans 

motiv finns kvar. Med denna analys går det att se att även mina slutsatser säger att 

karaktärerna inte har förändrats i och med adaptionen, även om några egenskaper försvunnit 

eller förminskats, och adaptionen har inte har påverkat berättelsens kärna.  

Edström (2001) skriver om genren fantastiska berättelser, och jag anser att Harry Potter och 

fången från Azkaban (2001; 2004) tillhör denna genre. Den största anledningen till att den 

adapterade filmen skiljer sig från boken är på grund av val som filmskaparna behöver göra för 

att kunna producera filmen. Filmskaparna har dock inte påverkat genren utan det är samma 

genre för boken som för filmen. Något som filmskaparna däremot har gjort är att tillföra lite 

extra i vissa scener, som exempelvis att låta Harrys faster Marge flyga ut från huset och sväva 

upp mot himlen. Detta kan bero på att filmen ska vara underhållande för både barn och vuxna, 

och tillför då underhållning utan att påverka berättelsens kärna.  

6.1 Går boken respektive filmen att använda i undervisningen i åk 1-3? 

I undervisningen ska eleverna lära sig “berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. 

Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt 

litterära personbeskrivningar” (Skolverket 2016, s. 248). Av den anledningen bör eleverna få 

möta skönlitteratur för att på så sätt få kunskaper om det, vilket också är en förmåga som 

eleverna ska utveckla (Skolverket 2016, s. 247). Skolverket (2016) skriver i kursplanen för 

ämnet svenska att eleverna ska förutom skönlitteratur få bemöta “texter som kombinerar ord 

och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter” (s. 249). Av denna anledning kan 

det vara intressant att låta eleverna få bemöta både skönlitteratur och dess filmatisering, för att 

även kunna utveckla förmågan att söka och på ett kritiskt sätt värdera informationen som ges 

via olika källor (Skolverket 2016, s. 247). Genom en jämförelse av detta i undervisningen kan 

eleverna även lära sig hur tal- och skriftspråk skiljer sig genom exempelvis att titta på hur 

talet i en film stärks av karaktärernas röstläge men också deras språkbruk, vilket tydliggörs i 

kursplanen (Skolverket 2016, s. 249).  
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Margot Blom från Skolverket och Klas Viklund från Svenska Filminstitutet (2001) inleder i 

boken Film för lust och lärande med att skriva om hur arbetet med film och annan media ska 

finnas i undervisningen redan från förskolan (s. 5). Skolans uppgift är bland annat att 

integrera undervisningen med olika medier. Att arbeta med film ska inte enbart ske i enskilda 

ämnen i skolan, utan kan och bör arbetas med i flera ämnen då det kan bidra till en interaktion 

mellan de olika ämnena (s. 9-10). Vidare skriver de “att arbeta med film, medier och andra 

estetiska gestaltningsformer är ett sätt att lyfta fram andra aspekter av berättarkonsten än vad 

som ryms i det talade och skrivna ordet” (s. 13). Att arbeta med film i undervisningen kan 

bidra till en ökad nyfikenhet hos eleverna vilket i sin tur kan göra att de utvecklar sina 

kunskaper (s. 13).  

Slutsatsen som går att dra av analysen är att jag mycket väl tror att det går att arbeta med 

denna bok och film i undervisningen redan i årskurs 1-3. Det är av vikt för både läraren och 

eleverna att lära sig att det finns både likheter och skillnader mellan originalet och det verket 

som adapterats utifrån originalet. Boken och filmen kan bidra till att eleverna får arbeta med 

och utveckla flera förmågor som står i kursplanen i läroplanen (2016). Eleverna kan ha stött 

på Harry Potter-serien sedan tidigare vilket även bidrar till att de får arbeta med sina tidigare 

erfarenheter i undervisningen. Alla elever har olika förutsättningar och lär sig på olika sätt. 

Att använda olika typer av media bidrar även till att flera arbetssätt kombineras vilket kan 

fånga flera elever. Det viktiga i detta fall anser jag är lärarens roll i både planeringen av 

undervisningen och huruvida elevernas erfarenheter kan påverka den.  

Utifrån denna studies analys anser jag att det absolut kommer gå att arbeta med både boken 

och filmen i undervisningen. Då boken och filmen är av intresse för många barn och vuxna 

världen över så är det en stor möjlighet för lärandet att använda sig av berättelserna om Harry 

Potter i undervisningen, för att på så sätt gå efter elevernas tidigare erfarenheter men också 

deras intressen. Här är det därför viktigt att läraren känner sina elever. Det kan vara så att i 

den klassen läraren undervisar i så är Harry Potter inget tema som eleverna uppskattar, utan 

de kanske har större intresse för andra berättelser i fråga. Då kanske läraren exempelvis kan 

börja med att göra liknande uppgifter för någon berättelse som han eller hon vet att eleverna 

kommer att uppskatta, för att senare introducera Harry Potter för eleverna. Det finns flera 

möjliga sätt att arbeta med Harry Potter i undervisningen, det viktiga är att läraren planerar 

undervisningen efter eleverna så att det gynnar deras lärande och utveckling.  
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6.2 Förslag på vidare forskning 

De slutsatser som har kunnat dras i analysen är inte nödvändigtvis slutgiltiga av den 

anledningen att det går att göra flera studier kring ämnet i fråga och därav kan flera perspektiv 

lyftas fram. Denna studie har varit intressant att utföra då temat Harry Potter i sig är ett 

spännande tema att undersöka, men också för att adaption i sig sker överallt omkring oss, inte 

bara i boken och filmens värld. Med denna studie har jag lärt mig vad som kan hända när en 

bok adapteras till film, och vad som kan ha påverkat att vissa saker kan skilja sig mellan 

originalet och det adapterade verket. Något som skulle vara intressant att forska vidare på i 

temat Harry Potter skulle kunna vara att jämföra samma karaktärer som i denna studie, men 

utifrån flera av böckerna i serien. Detta för att se hur karaktärerna utvecklas från exempelvis 

den första boken i serien fram till den sista. Detta skulle även i sin tur vara intressant att 

jämföra med de adapterade filmerna i serien.  

En annan intressant tanke kring vidare forskning skulle vara att utföra en studie ute i skolorna 

för att se vad lärare respektive elever säger om de slutsatser som drogs i denna studie. Skulle 

lärarna kunna tänka sig att arbeta med Harry Potter i undervisningen, eller gör de redan det? 

Skulle eleverna tycka det är intressant att arbeta med Harry Potter? Detta för att se utifrån 

lärarnas och elevernas perspektiv i frågan, och inte enbart efter forskarens slutsatser.   
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