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Inledning 
“Mudbloods and the Dangers They Pose to a Peaceful Pure-Blood Society”.1 Så lyder titeln 

på en pamflett utfärdad av magiministeriet i boken Harry Potter and the Deathly Hallows. 

Pamfletten trycks upp när den ondskefulla magikern Voldemort återtagit makten i Harry 

Potters magiska värld. På pamfletten finns en bild av en röd ros som stryps av ogräs.2  Rosen 

symboliserar de renrasiga3 magikerna som har två magiker som föräldrar. Ogräset 

symboliserar de magiker vars föräldrar är icke-magiker, mugglare, vilka med en mycket 

nedsättande term kallas för Mudbloods (smutsskallar på svenska)4. Termen återspeglar 

föreställningen att de har smutsigt blod på grund av sin muggelhärkomst. Pamflettens budskap 

är tydligt: För att de renrasiga magikerna ska överleva måste de muggelfödda rensas bort, på 

samma sätt som ogräs måste rensas bort för att inte ta näring från blommorna i en rabatt. 

     Pamfletten utgör ett exempel på att det i Harry Potters magiska värld pågår en intensiv 

gränsdragning mellan olika raser, vilken liknar den gränsdragning mellan olika raser som 

finns i vår världs rasism.5 I denna uppsats analyseras hur gränserna mellan olika raser 

definieras och upprätthålls med en rasistisk retorik och praktik, samt hur de karaktärer som 

överskrider mentala och fysiska rasgränser bemöts med misstänksamhet och hat. 

 

Syfte, frågeställningar och upplägg 
Genom att analysera gränsdragningsmekanismerna mellan olika raser i Harry Potter-böckerna 

utifrån Zygmunt Baumans teori, presenterad i Auschwitz och det moderna samhället, vill 

uppsatsen visa att Baumans teori kan vara fruktbar i litterära analyser. Vidare vill uppsatsen 

klargöra att Harry Potter-böckernas skildring av rasism kan läsas som en allegori över vår 

världs rasism, vilken innehar ett antirasistiskt didaktiskt mål, men stundtals hemfaller till den 

rasistiska diskursen i vår värld. För att kunna uppnå syftena har följande frågeställningar valts 

ut: Hur kan Harry Potter-böckerna skildring av rasism analyseras och förstås utifrån Zygmunt 

Baumans teori om gränsdragningsmekanismer gentemot 1800-talets judar? Varför kan Harry 

Potter-böckerna läsas som en allegori över den reella världens rasism?   

    Uppsatsens analysdel inleds med ett avsnitt som klargör vilka olika raskategorier som finns 

i magivärlden. Därefter följer ett antal avsnitt som går in på djupet i respektive hierarki. I det 

avslutande analysavsnittet argumenterar jag för att Harry Potter-böckerna kan läsas som en 

allegori över rasismen i vår värld. 
                                                
1 J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, London 2007, s. 205. 
2 Ibid. 
3 Jag använder begreppet ras väl medveten om att det är en del av rasismens retorik och inget faktum. 
4 Böckernas svenska översättningar har använts främst för översättning av olika magiska varelser och rastermer. 
5 Med vår värld avser jag världen utanför böckerna. 
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Definition av rasism 

Rasism definieras av Encyclopædia Britannica som ”any action, practice, or belief that 

reflects the racial worldview – the ideology that humans are divided into separate and 

exclusive biological entities called “races”, that there is a casual link between inherited 

physical traits and traits of personality, intellect, morality, and other cultural behavioural 

features, and that some races are innately superior to others.”6 Dessutom ser rasismen 

skillnader mellan olika grupper som så stora att de inte kan överkommas.7  

Nationalencyklopedins Internettjänst tillägger att rasismen utgår ifrån att alla inom en ras 

delar samma nedärvda anlag, samt att rasismen ”berättigar medlemmar av förment överlägsna 

raser att dominera, exploatera och t.o.m. förinta medlemmar av förment underlägsna raser.”8 

 

Definition av allegori 
I A dictionary of literary terms and literary theory definieras en allegori enligt följande: “As a 

rule, an allegory is a story in verse or prose with a double meaning: a primary or surface 

meaning; and a secondary or under-the-surface meaning. It is a story, therefore, that can be 

read, understood and interpreted at two levels […].”9 Nationalencyklopedins Internettjänst 

betonar vidare: ”Den litterära allegorin har ofta ett moraliskt och didaktiskt syfte, där 

personifierade egenskaper infogas i en berättelse så att denna får en dubbel mening.”10 

Allegorin kan alltså ses som ett moraliskt eller didaktiskt projekt som genom att beskriva 

något genom att likna det vid något annat vill föra fram sitt budskap på ett övertygande sätt.  

 

Material och avgränsningar 
Harry Potter-serien omfattar sju böcker på totalt 3400 sidor på originalspråket engelska. Jag 

har valt att inkludera dem alla i min analys, eftersom de olika böckerna belyser olika rasers 

relationer till varandra. Efterhand läggs ny information till det vi tidigare vet om 

rasrelationerna i den fiktiva världen. Dessutom sker det en radikalisering av rasismen. 

     Förutom Harry Potter-serien utgörs mitt material av teoretisk litteratur. Diskursanalysen, 

så som den presenteras av Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips i boken 

Diskursanalys som teori och metod,11 utgör en stomme för uppsatsen, eftersom jag betraktar 

rasism som en diskurs, ett tankesystem. Vidare utgör Orientalism skriven av Edward W Said, 
                                                
6 Encyclopædia Britannica, ”racism”, hämtat 100725, kopia innehas av författaren. 
7 Ibid. 
8 Nationalencyklopedins Internettjänst, ”rasism”, hämtat 100725, kopia innehas av författaren. En analys av 
rasismens uppkomst återfinns i George L. Mosse, Toward the final solution: a history of European racism, New 
York 1985. 
9 A dictionary of literary terms and literary theory, fjärde upplagan, Red: J. A. Cuddon, Oxford 1998, “allegory”. 
10 Nationalencyklopedins Internettjänst, ”allegori”, hämtat 100725, kopia innehas av författaren. 
11 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000. 
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professor i engelska och litteratur, ett exempel på hur gränsdragning mellan två motpoler, i 

det här fallet Österlandet och Västerlandet, kan analyseras med hjälp av diskursanalys.12  

Saids framställning fungerar både som inspiration för min diskursanalys och som en källa till 

hur rasism konstrueras i vår värld. Slutligen kommer sociologen Zygmunt Baumans 

Auschwitz och det moderna samhället, vilken innefattar en teori om antisemitismen som en 

gränsdragningsmekanism,13 användas för att tydliggöra hur gränser upprättas mellan olika 

raser samt vad som sker med de individer som anses överskrida rasgränserna.  

     Utifrån den teoretiska litteraturen kommer jag att avgränsa min undersökning mot 

gränsdragningsmekanismerna utifrån variabeln ras, vilket innebär att jag främst belyser 

rasgränsers upprätthållande, samt hur olika gränsöverskridare bemöts. Det är nämligen i 

konfrontationen med gränsöverskridare som rasismen blir som tydligast i böckerna. Jag har 

valt att fokusera på de raser som behandlas mest i böckerna, vilket innebär att jag har valt bort 

bland annat vilierna, trollen, vampyrerna och havsfolket i min analys.  

      

Metod och teori 
Hermeneutik 
Metodiskt har jag en grundinställning till forskarens position i forskningsprocessen som 

sammanfaller med hermeneutikens.14 Jag anser nämligen, liksom Hans Georg Gadamer, att 

forskaren aldrig kan betrakta källor neutralt, utan har en egen horisont utifrån vilken källorna 

betraktas. Gadamer fokuserar på att den tid forskaren lever i påverkar hur denne betraktar en 

källa, men även ålder, genus, ekonomisk och social situation samt etnicitet påverkar enligt 

mitt synsätt hur en källa tolkas. Inom Gadamers hermeneutik, som betonar tolkningens roll i 

forskningsprocessen, blir det således varken möjligt eller önskvärt att eftersträva en absolut 

neutralitet i förhållande till källorna. Istället anser jag det viktigt att vara genomskinlig i 

resonemangen och att ha en tydlig teoretisk ram, så att läsaren själv kan ta ställning till 

tolkningarnas tillförlitlighet. 

 
Diskursanalys 
Diskursanalysen är som Winther-Jörgensen och Phillips påpekar samtidigt en metod och en 

teori. En diskurs definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 

av världen)”.15 Tillämpat på denna undersökning blir den rasistiska diskursen alltså ett sätt att 

                                                
12 Edward W. Said, Orientalism, Stockholm 1997 (1978). 
13 Zygmunt Bauman, Auschwitz och det moderna samhället, andra upplagan, Göteborg 1994 (1989). 
14 Avsnittet bygger på Stellan Dahlgren & Anders Florén, Fråga det förflutna - En introduktion till modern 
historieforskning, Lund 1996, s. 279f.  
15 Winther Jörgensen & Phillips, s. 7, 10. 
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tala om och förstå verkligheten som strukturerad enligt olika rashierarkier. Författarna betonar 

också att diskurser bland annat bidrar till att skapa och förändra identiteter, samt att 

diskuserna inte skildrar världen neutralt.16 I den rasistiska diskursens fall innebär detta att 

identiter skapas utifrån rastänkande. Som Winther Jörgensen och Phillips påpekar etableras 

enheter, såsom diskurser och enheter inom diskurser, i förhållande till sin motsats.17 Således 

är det i mötet med de som vi definieras. Genom att lyfta fram fyra olika rashierarkier ämnar 

jag klargöra hur gränserna mellan vi och de upprätthålls. Den antirasistiska diskursen belyses 

också översiktligt, eftersom den rasistiska diskursen etableras i förhållande till denna. 

     Diskursanalysen är inget enhetligt teoretiskt verktyg, utan det finns ett flertal stridsfrågor. 

En sådan är huruvida individer har möjlighet att påverka diskurserna eller om de är styrda av 

dem. Min ståndpunkt är att diskurser skapas och omformas i aktiv handling, vilket innebär att 

diskurserna kan påverkas i viss grad, samtidigt som de styr tänkandet.18 Det är sålunda möjligt 

att tänka och agera utanför den rasistiska diskursen, men svårt att helt frigöra sig från den.     

     Vidare är mitt förhållningssätt att den fysiska verkligheten finns oavsett om vi talar om den 

eller tänker på den. Det är dock genom diskurser som sammanhang skapas och identiteter 

konstrueras.19 Sålunda är den rasistiska diskursen en av flera diskurser som kan påverka vår 

identitet och bestämma vem som betraktas som annorlunda. En del diskurser som är mycket 

fast etablerade kan definieras som objektiva diskurser. Dessa är bortglömda eftersom de 

uppfattas som så självklara.20 Finns det några sådana avseende ras i Harry Potter-böckerna? 

     En fördel med diskursanalysen är att andra, kompletterande perspektiv ses som 

värdefulla.21 Detta är en nödvändighet, eftersom jag inte anser att diskursanalysen ensam 

utgör en tillräcklig teori. Metodiskt innebär diskursanalysen att jag letat efter textavsnitt som 

beskriver den rasistiska diskursen, för att kunna relatera dessa till mitt teoretiska ramverk.  

      Sammanfattningsvis innebär mitt syn på rasism som en diskurs att jag ser rasismen i 

Harry Potter-böckerna som i mer eller mindre grad strukturerande för karaktärernas tänkande. 

Det finns möjligheter att ta avstånd från rasismen och gå utanför de gränser för tänkandet och 

handlandet som sätts av den, men den rasistiska diskursen kan samtidigt användas som en 

resurs som legitimerar ett rasistiskt språkbruk och agerande. Ett alternativ till 

diskursbegreppet hade möjligtvis kunnat vara ideologibegreppet. Såsom ordet definieras i 

Nationalencyklopedins Internettjänst avser det vanligtvis en medveten samhällssyn med ett 
                                                
16 Winther Jörgensen & Phillips, s. 7. 
17 Winther Jörgensen & Phillips, s. 58. 
18 Jmf Winther Jörgensen & Phillips, s. 14, 18. 
19 Jmf Winther Jörgensen & Phillips, s. 15. 
20 Winther Jörgensen & Phillips, s. 43. 
21 Winther Jörgensen & Phillips, s. 10. 
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tillhörande handlingsprogram.22 Även om en person kan ha en ideologi utan att vara medveten 

om det, signalerar ordet alltså en medvetenhet om de egna åsikterna. Eftersom jag vill skildra 

allt från omedvetna fördomar till medveten rasistisk retorik, anser jag därför att begreppet 

diskurs är mer rättvisande. Det belyser det faktum att vi kan vara styrda av ett tankesystem, i 

det här fallet rasismen, till en viss grad utan att vara medvetna om det. 

 
Orientalism 
I Orientalism ger Said ett utmärkt exempel på hur diskursanalys kan användas för att belysa 

hur identiteter kan upprättas utifrån en gränsdragning mellan vi och de. Said menar att 

Orienten har ”bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom att vara dess 

motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet.”23 Via en stor mängd texter, 

skrivna av britter, fransmän och amerikaner, belyser han hur västerlandet skapat sig självt 

genom att skilja ut sig från Orienten och att tillskriva den och dess invånare flertalet 

egenskaper. Några exempel på dessa egenskaper är att orientalen anses vara lättlurad, ologisk, 

utan förmåga att ta initiativ, smickrande, slug, elak mot djur, en lögnare och annorlunda. 

Samma texter framställer europén som rationell, dygdig och normal. 24 

     Said poängterar att orientalismen, som alltså är diskursen om hur Orienten anses vara, 

upprättade gränser för vad som gick att tänka om Orienten och strukturerade tänkandet enligt 

principen vi-dem. ”Det spelar ingen roll hur stort det speciella undantaget är eller hur mycket 

en enskild oriental kan undkomma de begränsningar som satts upp omkring honom, han är 

ändå först och främst oriental, för det andra mänsklig varelse och till sist än en gång oriental”, 

framhåller Said.25 Egentligen kom det alltså inte att spela någon roll hur orientalen egentligen 

agerar; ”[d]et räcker med att vi drar upp dessa gränser i vårt huvud. Det är så ´de` blir ´de` och 

både deras territorium och deras mentalitet beskrivs som annorlunda än ´våra`. I viss 

utsträckning förefaller det också som om både moderna och primitiva samhällen definierar en 

del av sin identitet negativt (i förhållande till vad de inte är).”26 Orientalismen återspeglar 

också ett maktförhållande, där det påstått överlägsna västerlandet definierar Orienten.27                                      

     Utifrån Saids undersökning kommer jag att undersöka hur den rasistiska diskursen i Harry 

Potters värld definierar vi och de. Vilka egenskaper tillskrivs den underordnade gruppen, och 

tillåts den starkare gruppen definiera den svagare? 

                                                
22 Nationalencyklopedins Internettjänst, ”ideologi”, hämtat 100802, kopia innehas av författaren. 
23 Said, s. 64. 
24 Said, s. 111f. 
25 Said, s. 117, citat s. 191.  
26 Said, s. 131. 
27 Said, s. 71. 
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Gränsdragningsmekanismer 
Bauman skildrar i Auschwitz och det moderna samhället hur moderniteten var en förutsättning 

för förintelsens genomförande. I tillägg till detta analyserar han de gränsdragningsmekanismer 

som aktiverades när judarna under 1800-talet fick medborgerliga rättigheter i de europeiska 

samhällena. Tidigare hade judarna varit lätt urskiljbara med sin speciella klädsel och genom 

att de bodde i ghetton. När de lagstiftade gränserna, vilka bland annat förbjöd äktenskap 

mellan judar och den övriga befolkningen, suddades ut, var det inte längre lätt att se vem som 

var en jude. Detta gjorde många människor osäkra. De levde i en tid när gamla tryggheter 

försvann och samhället omformades i takt med moderniteten. Judarna gavs skulden för 

osäkerheten, vilket ledde till att antisemitismen, judehatet, fick större genomslagskraft.28  

     Bauman kopplar alltså ihop antisemitismen med att gränser blev otydliga; ”styrkan i 

antisemitismen är troligen proportionell mot hur akut och starkt behovet är av att dra upp 

gränser och att definiera dem. Oftast har antisemitismen varit en yttre manifestation av driften 

av att upprätthålla gränser och av de känslomässiga spänningar och praktiska åtgärder som 

denna drift gav upphov till.”29 Med modernitetens intåg suddades dock många gränser ut: ”De 

gamla gränser som fanns kvar var i desperat behov av försvar och nya gränser måste dras 

kring nya identiteter [...].”30 Eftersom judarna betraktades som ett icke-nationellt folk som 

ansågs ha större sympatier till judar i andra länder än till sina landsmän, påminde judarna om 

att gränserna för den egna identiteten var relativa. För att hantera denna situation började 

judarna betraktas som en ras med specifika egenskaper som aldrig kunde bli en av oss. 

Tidigare hade judarna kunnat välja bort den judiska kulturen och bli en del av 

majoritetssamhället, men nu fanns inget val. Det gick inte att undkomma det biologiska arvet, 

att upphöra att tillhöra den så kallade judiska rasen.31 

     Baumans teori kommer att användas för att belysa hur det pågår en gränsdragningskamp i 

Harry Potters värld. Framförallt kommer teorin att vara fruktbar då bemötandet av 

gränsöverskridanden mellan raskategorierna i magivärlden analyseras. Väcker 

gränsöverskridandet i magikernas värld samma oro och misstänksamhet som i judarnas fall?   

 
Harry Potter-serien i sammandrag 
När Harry Potter är elva år gammal får han veta att han är en trollkarl, att hans föräldrar 

mördats av den onde trollkarlen Voldemort och att han själv överlevde Voldemorts attack vid 

                                                
28 Bauman, s. 63. 
29 Ibid. 
30 Bauman, s. 71. 
31 Bauman, s. 85. 
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ett års ålder och på något sätt skadade Voldemort så att han försvann i tio år. Harry börjar på 

Hogwarts, som är en skola för magiker, och får två nära vänner, Ron Weasley och Hermione 

Granger. Voldemort återvänder och Harry möter honom i ett flertal konfrontationer under sina 

skolår. Till slut får Harry veta varför Voldemort ännu inte lyckats döda honom, trots ett flertal 

försök – Voldemort överförde en del av sina krafter till Harry när han attackerade honom som 

spädbarn. Enligt en profetia är Harry den ende som kan döda Voldemort. Harry och hans 

vänner beger sig ut för att döda Voldemort och störta hans rasistiska regim där mugglare, 

magiska varelser och muggelfödda magiker utsätts för attacker och deportation.  

 

Forskningsöversikt  
Harry Potter-böckerna har attraherat ett stort akademiskt intresse med många skilda 

inriktningar. Böckernas framgångar undersöks av Patrick Thaddeus Jackson och Peter 

Mandaville som diskuterar översättningar, Patricia M. Goff som belyser 

marknadsföringsprocessen och Ann Towns och Bahar Rumelili som undersöker mottagandet 

av böckerna i Turkiet och Sverige.32 Filmatiseringarna belyses av George Beahm och 

Evastina Törnqvist, och biografier över författarinnan J.K. Rowling återfinns hos Beahm, 

Törnqvist och Philip Nel.33 Harry Potter-serien har jämförts med mytologi av författare som 

Iver B. Neumann, Alice Mills och David Colbert.34 Böckerna har vidare anklagats av 

konservativa kristna för att uppmana till satanism, vilket belyses närmare av Maia A. Gemmill 

och Daniel H. Nexon.35 John Granger belyser böckernas likheter med den kristna läran, och 

Malin Alkestrand framhåller likheterna mellan den potterska hjältediskursen och hjälteidealet 

i Jesusberättelsen.36 Martin Hall jämför skildringen av Voldemort med den kristna 

satansmyten.37 Harry Potter-böckernas moral analyseras av Peter Appelbaum samt Lana A. 

                                                
32 Patrick Thaddeus Jackson & Peter Mandaville, “Glocal Hero: Harry Potter Abroad” I Harry Potter and 

International Relations, Red: Daniel H. Nexon & Iver B. Neumann, Lanham 2006; Patricia Goff M, ”Why the 
Medium is Still the Message” I Harry Potter and International…; Ann Towns & Bahar Rumelili, ”Foreign Yet 
Familiar – International Politics and the Reception of Potter in Turkey and Sweden” I Harry Potter and 
International…. 
33 George Beahm, Muggles and Magic- An Unofficial Guide to J.K. Rowling and the Harry Potter Phenomenon, 
tredje upplagan, Charlottesville 2007; Evastina Törnqvist, Den lille trollkarlen- En bok om J.K. Rowling och Harry 
Potter, Viken 2002; Philip Nel, J K Rowling´s Harry Potter Novels – A Readers Guide, New York & London 2001. 
34 Iver B. Neumann, “Naturalizing Geography: Harry Potter and the Realms of Muggles, Magic Folks, and Giants” I 
Harry Potter and International…; Alice Mills, “Harry Potter and the Horrors of the Oresteia” I Critical Perspectives 
on Harry Potter Second Edition, Red: Elizabeth E. Heilman, New York & London 2009; David Colbert, Harry Potters 
magiska värld, Stockholm & Malmö 2002. 
35 Maia A Gemill & Daniel H. Nexon, ”Children´s Crusade – The Religious Politics of Harry Potter” i Harry Potter 

and International…. 
36 John Granger, Looking for God in Harry Potter, USA 2004; Malin Alkestrand, Hjältens smala väg – 

Hjältediskursen i Harry Potter-böckerna och dess likheter med Jesusberättelsen, opublicerad kandidatuppsats i 
litteraturvetenskap, SOL, Lunds Universitet 2009. 
37 Martin Hall, ”The Fantasy of Realism, or Mythology as Methodology” I Harry Potter and International…. 
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Whited och M. Katherine Grimes.38 Dessutom har Dumbledores pedagogik granskats av 

Torbjörn L. Knutsen.39     

     Böckernas hjältar har attraherat akademiskt intresse. Alkestrand analyserar den potterska 

hjältediskursen, Maria Nikolajeva definierar Harry som en romantisk hjälte och Tison Pugh 

och David L. Wallace definierar böckernas heroism som heteronormativ.40 Medan Nikolajeva 

anser att Harry är en statisk karaktär, betonar Kate Behr att Harry vuxit mycket från den första 

till den sista boken.41 Även genrediskussionerna har varit livliga, vilket kan förklaras med 

Anne Hiebert Altons påpekande att böckerna utgör en genremosaik. Deborah O´Keefe, Nel, 

Amanda Cockrell, Appelbaum, Jann Lacoss, Karen Manners Smith, David K. Steege, 

Nikolajeva, Suman Gupta och Jack Zipes har diskuterat Harry Potter-böckerna i förhållande 

till genrer som fantasy, the school story, Bildungsromanen, folksagan, äventyrssagan, 

mysterieboken, barnlitteratur, äventyrsfilmer och TV-serier.42    

     Fortsättningsvis belyser Gupta klass och Nikolajeva relationen mellan vuxna och barn.43 

Elizabeth E. Heilman och Trevor Donaldson analyserar böckerna utifrån ett genusperspektiv 

och de anser att det i de tre sista böckerna skildras flera starka kvinnor, men att kvinnorna 

fortfarande är marginaliserade, stereotypa och blir hånade. Zipes betecknar böckerna som 

sexistiska, eftersom kvinnorna endast agerar som hjälpare till männen enligt sagogenrens 

mönster. Pugh och Wallace anlägger ett queerperspektiv och visar att det går att läsa Harrys 

introduktion i magivärlden som att han kommer ut ur garderoben.44     

                                                
38 Peter Appelbaum, “The great Snape Debate” I Critical Perspectives…; Lana A. Whited & Katherine M. Grimes, 
“What Would Harry Do? J.K. Rowling and Lawrence Kohlberg´s Theories of Moral Development” I The Ivory Tower 
and Harry Potter – Perspectives on a Literary Phenomenon, Red: Lana A. Whited, Columbia & London 2002. 
39 Torbjörn Knutsen, “Dumbledore’s Pedagogy: Knowledge and Virtue at Hogwarts” I Harry Potter and 
International…. 
40 Alkestrand; Maria Nikolajeva, ”Harry Potter- A Return to the Romantic Hero” i Harry Potter’s World: 

Multidisciplinary Critical Perspectives, Red: Elizabeth E. Heilman , New York 2003; Tison Pugh & David Wallace, 
”Heteronormative Heroism and Queering in the School Story in J. K. Rowling´s Harry Potter Series” i Children´s 
Literature Association Quarterly, 31.3 2006.  
41 Maria Nikolajeva, “Harry Potter and the Secrets of Children´s Literature” I Critical Perspectives…; Kate Behr, 
“Philosopher’s Stone to Resurrection Stone: Narrative Transformations and Intersecting Cultures across the Harry 
Potter Series” I Critical Perspectives….  
42 Anne Hiebert Alton, “Playing the Genre Game” I Critical Perspectives…; Deborah O’Keefe, Readers in 

Wonderland- The Liberating Worlds of Fantasy Fiction, New York 2004.; Nel; Amanda Cockrell, “Harry Potter and 
the Secret Password: Finding Our Way in the Magical Genre” I The Ivory Tower…; Appelbaum; Jann Lacoss, “Of 
Magicals and Muggles: Reversals and Revultions at Hogwarts” I The Ivory Tower…; Karen Manners Smith, “Harry 
Potter’s Schooldays: J. K. Rowling and the British Boarding School Novel” I Reading Harry Potter –Critical Essays, 
Red: Giselle Liza Anatol, Westport 2003; David K. Steege, “Harry Potter, Tom Brown, and the British School Story: 
Lost in Transit?” I The Ivory Tower…; Nikolajeva 2003; Suman Gupta, Re-reading Harry Potter, Palgrave m. fl. 2003; 
Jack Zipes, Sticks and Stones – The Troublesome Success of Children´s Literature from Slovenly Peter to Harry 
Potter, New York & London 2001. 
43 Behr; Gupta; Nikolajeva 2009. 
44 Elizabeth E. Heilman & Trevor Donaldson, “From Sexist to (sort-of) Feminist: Representations of Gender in the 
Harry Potter Series” I Critical Perspectives…; Zipes; Pugh & Wallace. 
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     Vidare betraktar Karin E. Westman böckernas skildringar av rasorättvisor som ett eko av 

det samtida brittiska samhället, vilket hon bland annat motiverar med att Hogwarts är 

multietniskt. Böckernas mål är i hennes tolkning att visa att rasskillnader till stor del är inlärda 

snarare än medfödda.45 Lacoss menar att magisamhället kan ses som en folkgrupp med en 

kulturell identitet motsvarande en nationell grupps.46 Jennifer Sterling-Folker och Brian 

Folker pekar ut ras som den främsta krigsanledningen i magivärlden och drar paralleller 

mellan böckernas skildring av Voldemorts besatthet av ett renrasigt samhälle och 

Nazityskland. Dessutom framhålls att Voldemorts kamp inte främst utkämpas mot mugglarna, 

utan mot de muggelfödda magikerna i magivärlden.47 Iver B. Neumann kopplar ihop 

böckernas skildring av raskonflikter med andra världskriget, genom att framhålla att Harrys 

rektor Albus Dumbledores seger mot den onde magikern Grindelwald 1945 pekar mot att 

magisamhället var en del av andra världskriget.48 Appelbaum menar liknande att böckerna 

återskapar Nazityskland i form av en allegori.49 

     Frågan om huruvida Harry Potter-böckerna är rasistiska eller ej har fångat många 

forskares uppmärksamhet. Andrew Blake framhåller att rasister i böckerna konsekvent 

presenteras som onda och att böckerna själva avvisar tanken om renrasighet.50 Zipes, däremot, 

karaktäriserar böckerna som repetitioner av vita patriarkala tankar som återfinns inom 

sagogenren.51 Gupta poängterar att det inte riktigt går att översätta magikernas fördomar mot 

mugglarna till vår värld, eftersom magikerna de facto är överlägsna på grund av sin magi. Han 

påpekar också att rasism kommer in i böckerna på ett omedvetet plan.52 Behrs ståndpunkt är 

att böckernas undersökning av rasism via fantasygenren speglar vår värld, eftersom det liksom 

i vår värld finns fördomar mot andra raser även bland goda individer. Hon jämför Voldemort 

med Hitler.53 Elaine Ostry klargör att Rowling vill visa att ens färg och härkomst inte spelar 

någon roll, men att Rowling hindras av sagogenrens traditionalism. Således finns det 

karaktärer av andra etniciteter än den brittiska, men hjältarna är uteslutande vita. På grund av 

beskrivningen av magikernas rasism mot mugglare anser Ostry att böckerna misslyckas med 

                                                
45 Karin E. Westman, “Specters of Thatcherism: Contemporary British Culture in J.K. Rowling´s Harry Potter Series” 
I The Ivory Tower…, s. 307, 317. 
46 Lacoss, s. 67, 70f. 
47 Jennifer Sterling Folker & Brian Folker, “ Conflict and the Nation State: Magical Mirrors of Muggles and 
Refracted Images” I  Harry Potter and International…, s. 103, 117f I  
48 Neumann, s. 161. 
49 Appelbaum, s. 96. 
50 Andrew Blake, The Irresistible Rise of Harry Potter, London & New York 2002, s. 103f. 
51 Zipes, s. 183. 
52 Gupta, s. 108f. 
53 Behr, s. 44f. 
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att framföra sitt antirasistiska budskap.54 Ståndpunkten liknar Brycchan Careys, som 

framhåller att rasistisk diskriminering i böckerna definieras som ondska, men att exklusionen 

av mugglare från magivärlden är problematisk. Careys fokus ligger annars på att analysera 

Hermiones engagemang för husalfernas välfärd, samt att jämföra husalfernas situation med 

historiska slavars.55 

      Utifrån ett postkolonialistiskt perspektiv analyserar Giselle Lisa Anatol Hogwarts som 

centrum i ett brittiskt imperium liknande det brittiska koloniväldet. Det brittiska blir, trots 

böckernas antirasistiska ambitioner, normen, vilket enligt Anatol visar hur svårt det är för en 

britt, i det här fallet Rowling, att lämna kolonialismen bakom sig. Att Hogwarts är 

multietniskt framhålls endast med hjälp av karaktärernas namn och därmed blir det enligt 

Anatol lätt att ignorera det multietniska och läsa böckerna som uteslutande bestående av 

ljushyade karaktärer.56     

     Slutligen har Karen A Brown undersökt de fördomar som finns i Harry Potters värld. 

Hon undersöker hur de sociala kategorierna i magivärlden upprätthålls med hjälp av 

fördomar, hon förklarar varför husalferna vill vara magikernas slavar och hon förklarar 

fördomarna mot varulvar och ynker (Squibs på engelska), magikerfödda individer som inte 

innehar en magisk förmåga, med att de ses som handikappade.57 Browns undersökning är den 

som ligger närmast min, eftersom hon försöker ge en helhetsbild av magivärldens fördomar. 

Likväl skiljer vi oss åt på ett antal punkter. För det första vill Brown helst inte använda 

beteckningen rasism på fördomar mot olika utgrupper,58 medan jag i denna uppsats kommer 

att argumentera för att det är en gränsdragning mellan olika raser som är roten till fördomarna 

mot olika sorters varelser. För det andra anlägger jag ett diskursanalytiskt perspektiv på 

rasfrågan, och för det tredje har jag valt att rikta in mig mot gränsdragningsmekanismerna i 

magivärlden.  

 

 

 
                                                
54 Elaine Ostry, “Accepting Mudbloods: The Ambivalent Social Vision of J.K. Rowling´s Fairy Tales” I Reading 
Harry Potter…, s. 89f, 93, 97. 
55 Brycchan Carey, “Hermione and the House-Elves: The Literary and Historical Contexts of J.K. Rowling´s 
Antislavery Campaign” I Reading Harry Potter…, s. 104, 113. 
56 Giselle Liza Anatol, ”The Fallen Empire: Exploring Ethnic Otherness in the World of Harry Potter” I Reading 
Harry Potter…, s. 13f, 168, 171, 173. 
57 Karen A. Brown, Prejudice in Harry Potter’s World – A Social Critique of the Series, Using Allport´s The 
Nature of Prejudice, USA 2008, 120f. 
58 Brown, s. 190. 
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Analys 

Magivärldens rashierarkier av över- och underordning  
I Saids Orientalism ställs som tidigare nämnts två poler mot varandra – Österlandet och 

Västerlandet. Medan Västerlandet förknippas med det normala förknippas Västerlandet med 

det annorlunda och avvikande.59 I Harry Potters magiska värld finns det däremot olika 

hierarkier av över- och underordning, vilka går in i varandra och ibland samspelar.  

     Den kategori av över- och underordning som till störst del liknar den rasism som vi känner 

igen från vår egen värld är en traditionell rasism mot andra nationaliteter än den egna. Denna 

rasism handlar i böckerna om en misstro mot icke-brittiska individers tillförlitlighet.60   

     I den magiska världen finns vidare en motsättning mellan mänskliga magiker och 

magiska, icke-mänskliga varelser. Det tydligaste exemplet på över- och underordning utifrån 

denna rashierarki utgör husalferna som är magikernas slavar. Övriga magiska varelser som 

också betraktas som underordnade magikerna är bland annat varulvar, kentaurer, jättar och 

svartalfer (goblins på engelska).  

     Fortsättningsvis finns det en mycket markant gräns mellan magikerna och icke-magikerna, 

mugglarna. Mugglarna lever i sin värld, vilken liknar vår värld. De vet inte om att det i 

Storbritannien, där böckerna utspelar sig, finns ett stort antal magiker som använder magi för 

att transportera sig, för att kommunicera med varandra och till och med för att döda varandra. 

Magikerna kan däremot röra sig fritt i mugglarnas värld. Harry Potter återvänder varje 

sommar till mugglarnas värld för att bo med sin mosters familj och den ondskefulla 

trollkarlen Voldemort dödar mugglare och skapar allmänt kaos i mugglarnas värld. Många 

magiker är fördomsfulla mot mugglarna.  

     I magivärlden finns det dessutom magiker som har en släkt som helt består av magiker och 

kallas renrasiga eller fullblod (pure-blood på engelska), magiker som har någon släkting som 

är mugglare och kallas för halvblod samt magiker som har två muggelföräldrar och kallas för 

muggelfödda. Dessa termer, vilka återspeglar en hierarki som placerar de renrasiga magikerna 

överst och de muggelfödda magikerna nederst, används inte av alla magiker. Det finns dock 

individer, främst Voldemort och hans tjänare, dödsätarna, som anser att de renrasiga 

magikerna är mer värda än halvbloden och speciellt mer värda än de muggelfödda magikerna.  

     Utifrån ovanstående är det tydligt att den rasistiska diskursen i Harry Potters värld är 

mycket komplex. Samma individ kan samtidigt vara underordnad i en rashierarki och 

                                                
59 Said, s. 112. 
60 Jmf Said, s. 111. 
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överordnad i en annan. Det tydligaste exemplet på detta är de muggelfödda magikerna. 

Samtidigt som de tillhör den överordnade gruppen magiker i hierarkierna magiker-mugglare 

och magiker-magiska varelser, tillhör de den underordnade gruppen i hierarkin renrasig-

halvblod-muggelfödd. Magivärldens rasistiska diskurs är centrerad kring fyra rashierarkier, 

vilka enskilda karaktärer anammar i olika omfattningar. 

 

Gränsupplösning och gränsförsvar mot icke-brittiska magiker  
I Harry Potter and the Goblet of Fire besöker Harry och hans vänner världscupen i Quidditch, 

magivärldens främsta sport, och deltar i Triwizard Tournament som är en tävling där 

representanter från tre olika magikerskolor från tre olika länder möts. Det är först under 

Quidditchvärldscupen som Harry kommer i kontakt med magiker från andra nationer med 

annan klädsel och andra vanor än de brittiska. Till sin egen förvåning inser Harry att han 

aldrig under sina tre år i magivärlden har tänkt på att det kanske finns magiker i andra länder. 

Hermione, däremot, är högst medveten om vilka andra magiskolor som finns, tack vare att 

hon läser otroligt många böcker.61 Skillnaden mellan Harry och Hermione är kunskap. Medan 

Hermione besitter en kunskap som gör att hon betraktar magivärlden som en global företeelse, 

är Harry länge enfaldigt ovetande om resten av magivärlden.62 

     Målet med Triwizard är att skapa vänskapsband över nationsgränserna. Tävlingen hålls på 

Hogwarts, och studenter från Durmstrang som har bulgariska elever och Beauxbatons som 

ligger i Frankrike lever på Hogwarts under ett helt år.63 Kärlek uppstår mellan elever från de 

olika skolorna, men Ron anser att turneringen inte handlar om att bli vän med magiker från 

andra länder, utan om att vinna. Det finns ett motstånd mot de andra skolornas mat och vanor, 

och efter det att Harrys vän Hagrid, som är trädgårdsmästare på Hogwarts, blivit kär i 

Beauxbatons rektor och råkat i gräl med henne, är han inte alls positiv till gästerna: ”The less 

you lot ´ave ter do with these foreigners, the happier yeh´ll be. Yeh can´t trust any of them.”64 

Hagrids uttalande är fällt i ilska över en personlig dispyt, men visar likväl att Hagrid är en del 

av den rasistiska diskursen utifrån hierarkin brittiska magiker-icke-brittiska magiker. 

Uttalandet om att ”utlänningarna” inte går att lita på känns igen från Saids beskrivning av 

Orientalismen, vilken innehåller anklagelser om att orientalerna är sluga och lögnare.65 

Således bär motsättningen mot det icke-brittiska i magivärlden klara likheter med den 

rasistiska diskursen i vår värld. Ett annat exempel är franska Fleur Delacour som blir kär i 

                                                
61 J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, London 2000, s. 76, 78, 165. 
62 Brown, s. 61 uppger att en generell anledning till fördomar är just bristande kunskap. 
63 Se Rowling, Goblet of Fire, s. 95, 214-222.  
64 Rowling, Goblet of Fire, s. 165, 368, 223, citat s. 489. 
65 Said, s. 111f. 



 13 

Rons bror Bill och ska gifta sig med honom. Detta är Rons mamma mycket negativ till, 

eftersom hon anser att Fleur är snobbig. När Bill blir attackerad av en varulv och får sitt 

ansikte fördärvat, är hon säker på att Fleur inte längre vill gifta sig, men det visar sig att hon 

har fel; Fleur bryr sig inte om att Bills utseende har förändrats.66 Den förväntade snobbigheten 

kan tolkas som en stereotyp uppfattning om hur fransmän är. 

     Dumbledores tal vid skolårets slut betonar istället likheterna mellan individer från olika 

nationer: ”Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and 

our hearts are open.”67 Eftersom denna antirasistiska ståndpunkt framhålls av en 

auktoritetsfigur i form av Harrys rektor, signalerar boken att rasism som placerar den egna 

nationen framför andra är fel. Detta antyder bokens antirasistiska didaktiska projekt.      

     Vid en jämförelse med Baumans skildring av judarnas situation under 1800-talet står det 

klart att det finns en del likheter med tveksamheten till de icke-brittiska gästernas visit på 

Hogwarts. Judarna sågs enligt Bauman som individer som överskred gränserna mellan 

nationerna genom att de antogs ha starkare sympatier till judar i andra nationer än till 

landsmännen.68 De betraktades alltså som en inre fiende, vilken inte gick att lita på beroende 

på sina påstådda utomnationella sympatier. På samma sätt kan de icke-brittiska gästernas visit 

på Hogwarts tolkas som ett överskridande av nationsgränserna; gästerna antas ha kvar sina 

nationella sympatier samtidigt som de bor inom den brittiska gemenskapen och blir således 

gränsöverskridare som antas ha dubbla sympatier. Sätter de gemenskapen med eleverna från 

andra nationer främst eller prioriterar de gemenskapen med sina landsmän? Denna osäkerhet 

väcker ett gränsförsvar i form av olika fördomar mot de icke-brittiska magikerna. 

 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ställs brittiska magiker mot magiker av andra nationaliteter. Det finns 

exempel på fördomar mot de icke-brittiska magikerna, och med hjälp av dessa upprätthålls 

gränserna mellan nationaliteterna när de fysiska gränserna tillfälligt suddas ut. Ron verkar ha 

rätt i att turneringen inte uteslutande leder till vänskap över nationsgränser, utan istället bidrar 

till att skapa tävlingskonkurrens mellan de olika magiskolorna och i förlängningen mellan de 

olika nationaliteterna. Skildringen av rasism mot icke-brittiska magiker följer hur rasism 

brukar se ut i vår värld och kräver därför ingen allegorisk läsning.  

 

                                                
66 J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, London 2005, s. 91f, 580f. En alternativ tolkning är att 
motsättningen mot Fleur beror på att hon är delvis vilier, en magisk varelse. Se Rowling, Goblet of Fire, s. 270. 
67 Rowling, Goblet of Fire, s. 627. 
68 Bauman, s. 85f, 102. 
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Magikernas underordning av olika magiska varelser 
I Harry Potter-böckerna finns det en mängd magiska varelser som på olika sätt definieras som 

annorlunda än de mänskliga magikerna. I detta avsnitt kommer jag att belysa husalfernas, 

varulvarnas, jättarnas, kentaurernas och svartalfernas underordnade position i förhållande till 

de mänskliga magikerna. Som en symbol för hierarkin för över- och underordning står en 

staty på magiministeriet. Statyn innehåller en trollkarl och en häxa som stoltserar över en 

kentaur, en svartalf och en husalf. De magiska varelserna är alla porträtterade som om de ser 

upp till trollkarlen.69 Statyn heter Fountain of Magical Bretheren, men som Sterling-Folker 

och Folker påpekar är det inte ett gemensamt magiskt ursprung som hyllas utan magikernas 

underordning av magiska varelser.70 Att statyn står i den officiella maktens högborg visar att 

underordningen av magiska varelser ses som legitim. Underordningen legitimeras genom 

statyn med att de underordnade uppskattar magikernas förmyndarskap.  

 
Kentaurer 
Kentaurerna är varelser med hästunderkropp och människoöverkropp som betraktar de 

mänskliga magikerna som underordnade dem själva. När kentauren Firenze börjar undervisa 

på Hogwarts, blir han brutalt attackerad och utstött av de övriga kentaurerna. ”Firenze has 

entered into servitude to humans [...]. [---] He is peddling our knowledge and secrets among 

humans [...]. There can be no return from such disgrace.”, lyder motiveringen.71 Statyn i 

magiministeriet är alltså missvisande- en kentaur skulle aldrig ohämmat beundra en magiker. 

Läraren och ministeriearbetaren Umbridge anser däremot att kentaurerna är lägre stående än 

de mänskliga magikerna. Hon kallar dem för ”filthy half-breeds”, ”beasts” och ”uncontrolled 

animals”. De definieras enligt henne som tillhörande en lag gällande varelser med 

närmänsklig intelligens. Enda anledningen till att kentaurerna får lov att leva i skogen vid 

Hogwarts är enligt Umbrige att magiministeriet givit dem tillåtelse.72 Utifrån dessa uttalanden 

kan konstateras att kentaurernas annorlundahet jämfört med magikerna är inskriven i lagen.   

     Umbridges hat mot kentaurerna beror på hennes hat mot ”halfbreeds”. Kentaurerna är per 

definition gränsöverskridande varelser, eftersom de i sin kropp innehyser både människa och 

magisk varelse. Det hat de väcker hos Umbridge uppvisar likheter med det hat som enligt 

Bauman riktades mot judarna vid modernitetens intåg. De gränser som upprättats mellan olika 

nationaliteter och identiter ansågs nämligen behöva försvaras.73 Umbridges hat mot 

                                                
69 J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, London 2003, s. 117. 
70 Sterling-Folker & Folker, s. 109. 
71 Rowling, Order of the Phoenix, s. 615. 
72 Rowling, Order of the Phoenix, s. 665. 
73 Bauman, s. 85f, 102. 
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kentaurerna kan på samma sätt härledas till ett behov av att upprätthålla gränsen mellan 

mänskliga magiker och magiska varelser. Även de övriga kentaurernas avsky mot Firenze kan 

utifrån Baumans teori betraktas som ett försvar av gränsen mellan kentaurer och människor, 

eftersom Firenze överskrider gränserna för hur kentaurer brukar agera. 

     Sammanfattningsvis definieras kentaurerna som icke-mänskliga och tillhörande de 

magiska varelserna. Definitionen är till och med inskriven i lagen och det handlar således om 

en lagstiftad underordning och rasism. Att det är rasism tydliggörs av att det inte är 

kentaurerna själva som definierar sig som varelser med närmänsklig intelligens, utan 

magikerna. Endast på grund av att de är kentaurer anses de ha lägre intelligens än 

människorna, vilket känns igen från rasismdefinitionen. Det är vidare inte möjligt för en 

kentaur att bli mänsklig så länge lagen är i kraft. Magikernas underordning av kentaurerna 

legitimeras dessutom med att de tillhör en underlägsen ras. Kentaurernas aversion mot Firenze 

kan ses som ett försvar mot beblandning med människor, mot rasbeblandning. Gränserna 

mellan de olika grupperna upprätthålls genom att de bor på olika platser och inte träffar 

varandra i någon större grad. Denna fysiska gräns överträder Firenze, vilket aktiverar ett 

psykiskt gränsförsvar. Umbridge avfärdar kentaurerna direkt som en annan ras. Detta liknar 

Saids påpekande om att orientalen först och främst se som oriental och först därefter som 

människa.74 Umbridge ser inte individen utan dennes rastillhörighet och på detta sätt agerar 

hon utifrån de gränser som stipuleras av magivärldens rasistiska diskurs. 

 
Svartalfer 
Svartalferna har genom historien gjort otaliga uppror mot magikerna. Statyn i magiministeriet 

som skildrar en svartalf som ser upp till en magiker kunde således inte vara mer felvisande.75 

Fenixorden, en motståndsrörelse som bekämpar Voldemort, diskuterar om Voldemort 

kommer att lyckas få över svartalferna på sin sida. Medan Mr Weasley, Rons far, är övertygad 

om att de aldrig kommer att gå över till Voldemorts sida, eftersom en hel svartalffamilj 

mördades under Voldemorts tidigare regim, är ordenmedlemmen Remus Lupin inte 

övertygad: ”I think it depends what they´re offered, said Lupin. And I´m not talking about 

gold. If they´re offered the freedoms we’ve been denying them for centuries they´re going to 

be tempted”.76 Lupin visar insikt i att underordningen av svartalferna riskerar att driva dem till 

Voldemorts sida i hopp om ett liv i frihet. Svartalferna är lagstiftat underordnade magikerna, 

                                                
74 Said, s. 191. 
75 Rowling, Goblet of Fire, s. 390; Rowling, Order of the Phoenix, s. 117. 
76 Rowling, Order of the Phoenix, s. 81. 
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eftersom de, i likhet med övriga magiska varelser, inte får lov att bära en trollstav.77 På detta 

sätt befäster magikerna sin dominans. 

     Svartalfen Griphook ger sin egen syn på vad Voldemorts återtagande av makten har 

inneburit för svartalferna: ”As the Dark Lord becomes even more powerful, your race 

[magikerna] is set still more firmly above mine! Gringotts [magikerbanken som tidigare 

drivits av svartalferna] falls under wizarding rule, house-elves are slaughtered and who 

amongst the wand-carriers protests?”78 Gränsen mellan magiker och magiska varelser befästs 

således när Voldemort tagit över makten. Den goda sidan accepterar dock inte 

underordningen av de magiska varelserna i dess extrema varianter. På Griphooks fråga svarar 

Hermione: ”We do! [---]. We protest! And I´m hunted as much as any goblin or elf, 

Griphook! I´m a Mudblood!”79 Uppenbarligen går de olika hierarkierna av över- och 

underordning in i och överlappar varandra. Hermione känner utifrån sin egen position som 

underordnad muggelfödd sympati med de magiska varelserna och vägrar acceptera deras 

underordning. Orientalismens uppdelning mellan ett västerländskt vi och ett österländskt de, 

kompliceras således ytterligare i Harry Potter-böckerna. Att svartalferna inte riktigt anses gå 

att lita på antyds av att en dödsätare kallar dem för ”our long-fingered friends”.80 Samma 

anklagelse om slughet återfinns i Orientalismens beskrivning av orientalisten, samt i den 

antisemitiska diskursen.81 Att alla svartalfer anses vara på ett visst sätt, endast på grund av att 

de är svartalfer, visar tydligt att det är rasism de utsätts för. Det svenska ordet svartalf innehar 

en association till färgen svart, en färg som historiskt förknippats med död, ondska, kaos, 

galenskap och ilska. I rasismen har dessa egenskaper överförts till mörkhyade individer.82 

Beteckningen svartalf signalerar samma negativa associationer.  

 
Jättar 
Harrys vän Hagrid är en halvjätte och när en illvillig journalist publicerar en artikel där detta 

avslöjas, får han hatbrev och tänker säga upp sig. Den magiska världen är nämligen rädd för 

jättarna. Madame Maxime, rektor vid Beauxbatons, är även hon halvjätte, men vägrar erkänna 

detta för Hagrid. Hermione har full förståelse för henne, eftersom det finns så många 

fördomar mot jättar. ”But honestly, all this hysteria about giants. They can’t all be horrible... 

it’s the same sort of prejudice that people have towards werewolves... it’s just bigotry, isn’t 

                                                
77 Rowling, Deathly Hallows, s. 395. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Rowling, Deathly Hallows, s. 426. 
81 Said, s. 111.  
82 The Oxford Companion to the English Language, Red: Tom McArthur, New York 1992, “black”; Toni 
Morrison, Playing in the dark- whiteness and the literary imagination, Cambridge m. fl. 1992, s. 80f. 
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it?”, utbrister hon.83 I fördomarna ses Hagrid i första hand som en jätte och inte som en 

person.84 För Harry spelar det ingen roll att Hagrid är en halvjätte. Han ser personen, inte 

arvet, och han vet att Hagrid är en omtänksam person. Enligt Dumbledore är det magikernas 

fel att jättarna håller på att dö ut, eftersom de jagats iväg från magikernas boplatser och måste 

bo så tätt tillsammans att de börjat döda varandra. Vid det slutgiltiga slaget mellan Harry och 

Voldemort går jättarna över på Voldemorts sida,85 kanske i hopp om att få ett bättre liv.  

     Jätteursprung betraktas som något som gör individen otillförlitlig och farlig, vilket 

påminner om Orientalismens beskrivning av orientalen samt Baumans skildring av 

fördomarna mot judar.86 Hagrid utgör en gränsöverskridare mellan magiker och jätte, 

eftersom han lever bland magikerna, och han utsätts för illvilliga rykten och hatbrev som i 

grunden beror på ett gränsförsvar som liknar det Bauman beskriver. Om en halvjätte får bo 

bland magikerna, kommer då alla jättar att få bo i magikernas värld igen? Segregeringen av 

jättarna är fysisk, eftersom de fördrivits, och den legitimeras med hjälp av en rasistisk retorik 

som pekar ut jättarna som farliga.87 Hagrid kan aldrig undfly sitt arv och är därmed dömd att 

betraktas som farlig. Som Brown påpekar vill både den onda och den goda sidan ha jättarna 

på sin sida i konflikten,88 vilket visar att deras påstådda farlighet i krigstider faktiskt ses som 

en tillgång som kan utnyttjas till magikernas fördel.  

 
Varulvar 
En varulv är en människa som blivit biten av en varulv, transformeras vid nymånen och antar 

en varulvspersonlighet som letar efter mänskliga byten. Varulvarna är alltså liksom 

kentaurerna gränsöverskridare, eftersom de hyser två personligheter inom sig – människan 

och varulven. Varulven Remus Lupin undervisar Harry under hans tredje skolår och Harry 

skapar en nära relation till honom. Vid årets slut avslöjar dock en annan lärare att Lupin är 

varulv. Samma lärare har tidigare givit eleverna i uppgift att skriva en uppsats om sätt att 

upptäcka och döda en varulv, vilket visar att varulvarna ses som en fara för samhället. Lupin 

måste säga upp sig, eftersom han inte vill skada eleverna samt eftersom föräldrarna inte vill 

låta en varulv undervisa deras barn.89 Det finns alltså en rädsla för varulvar i magivärlden. När 

Ron får veta att Lupin är en varulv flämtar han ”Get away from me, werewolf!”, trots att han 
                                                
83 Rowling, Goblet of Fire, s. 527, citat s. 377. 
84 Jmf Said, s. 191. 
85 Rowling, Goblet of Fire, s. 391, 614; Rowling, Order of the Phoenix, s. 377f; Rowling, Deathly Hallows, s. 
587. 
86 Se Said, s. 111f; Bauman kapitel 2-3. 
87 Som Hagrid visar genom sin halvbror Grawp går det faktiskt att socialisera jättar, att lära dem prata och att 
lära dem att gå på bröllop. Rowling, Half-Blood Prince, s. 600. De är alltså inte hopplöst våldsamma av naturen.  
88 Brown, s. 27. 
89 J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, London 1999, s. 129, 309, 258. 
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känner Lupin väl. Ron blir också chockad över att Dumbledore anställde Lupin när han visste 

om att Lupin var en varulv.  Lupin svarar att det inte var lätt att övertyga vissa lärare om att 

han gick att lita på.90 Återigen ser vi hur opålitlighet är något som förknippas med en del 

magiska varelser i likhet med Orientalismens beskrivning av orientalen.91 Lupin blev biten 

som liten och att det var endast tack vare Dumbledore som han fick komma till Hogwarts. 

”[Dumbledore] let me into Hogwarts as a boy and he gave me a job, when I have been 

shunned all my adult life, unable to find work because of what I am.”, sammanfattar Lupin.92 

Uppenbarligen brukar inte varulvar vara delaktiga i magikernas gemenskap. 

     Med all önskvärd tydlighet framgår det snart att livet som varulv är ett liv i misär. Harrys 

gudfar Sirius Black förklarar varför Lupin verkat allt mer fattig och blek på sistone: 

”[Umbridge] drafted a bit of anti-werewolf legislation two years ago that makes it almost 

impossible for [Lupin] to get a job. [---] What’s she got against werewolves, said Hermione. 

Scared of them I expect, said Sirius […].”93 Återigen polariseras magiker mot magiska 

varelser och ”part-humans”. Liksom i fallet med jättarna är det en rädsla som ligger bakom 

fördomarna mot varulvarna. Lupin försöker efter Voldemorts återkomst få över varulvarna på 

sin sida. ”However, it has been difficult gaining their trust.”, berättar Lupin. ”I bear the 

unmistakeable signs of having tried to live among wizards, you see, whereas they have 

shunned normal society and live on the margins, stealing – and sometimes killing -  to eat.”94 

Uppenbarligen är Lupin en gränsöverskridare. Han har försökt leva med magikerna, medan de 

flesta varulvar håller sig utanför samhället, eftersom de inte är accepterade av magikerna. 

Lupin avslöjar att varulvarna tror att de kan få ett bättre liv om de väljer Voldemorts sida. Det 

underlättar inte heller att varulven Fenrir Greyback försöker få varulvarna att överta 

magikernas styre genom att bita så många som möjligt och på så sätt göra gruppen varulvar 

ännu större samt ta ut hämnd på ”normal people”. Harry anser dock att Lupin är normal,95 

vilket är intressant eftersom det visar att han inte betraktar Lupin som onormal endast på 

grund av att han är en varulv. Liksom i fallet med Hagrid ser han personen framför 

varulvspersonligheten. Vad Harry betraktar som normalt i det här uttalandet är troligtvis 

mänskliga magiker, och eftersom Lupin är en sådan, med en extra varulvspersonlighet, blir 

han också normal i Harrys ögon.  

                                                
90 Rowling, Prisoner of Azkaban, s. 253f 
91 Jmf Said, s. 111. 
92 Rowling, Prisoner of Azkaban, s. 261. 
93 Rowling, Order of the Phoenix, s. 271. 
94 Rowling, Half-Blood Prince, s. 313. 
95 Rowling, Half-Blood Prince, s. 313f. 
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     När Lupin inleder ett förhållande med en magiker hamnar han i en svår situation. Han vill 

inte göra henne till en utstött person, men väljer ändå slutligen att gifta sig och få barn med 

henne.96 Lupin är dock rädd för hur barnet kommer att bli bemött om det blir en varulv. ”You 

don´t know how most of the wizarding world sees creatures like me!”, förklarar han för 

Harry. ”When they know of my affliction, they can barely talk to me! Don’t you see what I’ve 

done? Even her own family is disgusted by our marriage […].”97 Äktenskap mellan olika 

raser brukar bemötas med rädsla inom en rasistisk diskurs, 98 vilket också sker här. Citatet 

förstärker dessutom skildringen av varulvar som magivärldens utbölingar. Även Voldemorts 

sida behandlar varulvarna som mindre värda än magikerna. De är helt enkelt goda allierade, 

eftersom de är goda soldater, men inget mer.99 Det är oklart om varulvspersonligheten kan gå 

vidare genom arvet, vilket gör varulvarna speciella. De är inte födda som varulvar, men när de 

väl har blivit det har de ingen möjlighet att undfly sin varulvspersonlighet. Därför anser jag att 

det ändå är relevant att betrakta detta som rasism, eftersom motsättningarna mot varulvar i 

övrigt uppfyller alla kriterier i rasismdefinitionen. Speciellt det faktum att Lupin ses som 

otillförlitlig just för att han är en varulv, trots att han konstant bevisar motsatsen, ser jag som 

ett bevis för att Lupin aldrig kan välja bort sin varulvsposition. Brown förklarar 

motsättningarna mot varulvar med att de ses som handikappade, men jag anser att hon därmed 

missar det faktum att varulvar kan vara enastående magiker.100   

     Sammanfattningsvis är rasismen mot varulvarna mycket utbredd. De får inte vanliga jobb 

på grund av lagstiftad rasism, de måste leva på samhällets marginaler, de möter fördomar och 

hat och de kan inte utan vidare gifta sig med vem de vill. Gränsöverskridaren Lupin betraktas 

med rädsla av både magikerna och varulvarna själva. Han är en en utböling som varken är 

hemma här eller där. Gränsskyddsmekanismerna som Bauman analyserat i förhållande till 

1800-talets judar aktiveras på ett liknande sätt för att upprätthålla hierakin magiker-

varulvar.101 Gränsen upprätthålls både fysiskt genom att varulvarna bor på en plats avskild 

från magikerna, psykiskt med hjälp av fördomar samt via lagar, vilket liknar judarnas 

situation före deras emancipation.102 Lupin överskrider den fysiska gränsen som etablerats 

mellan magikerna och varulvarna och bemöts därför med gränsförsvarsmekanismer.  

                                                
96 Rowling, Half-Blood Prince, s. 582; Rowling, Deathly Hallows, s. 175. 
97 Rowling, Deathly Hallows, s. 175f.  
98 Jmf Bauman, s. 65 som framhåller att äktenskap mellan judar och den övriga befolkningen inte var tillåtna före 
judarnas emancipation. Detta var kontrollerat via lagar som förbjöd så kallade blandäktenskap. 
99 Rowling, Deathly Hallows, s. 368. 
100 Brown, s. 120f. 
101 Bauman, s. 69, 71f, 86.  
102 Se Bauman, s 65. 
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Husalfer 

-Dobby is a house-elf – bound to serve one house and one family for ever… [---] Dobby will have 
to punish himself most grievously for coming to see you, sir. Dobby will have to shut his ears in 
the oven door for this. […]  
-But won´t they notice if you shut your ears in the oven door?  
-Dobby doubts it, sir. Dobby is always having to punish himself for something, sir. They lets 
Dobby get on with it, sir. Sometimes they reminds me to do extra punishments…  
-But why don’t you leave? Escape?  
-A house-elf must be set free, sir. And the family will never set Dobby free… Dobby will serve 
the family until he dies, sir…103  

 
Citatet ovan skildrar Harry Potters första möte med husalfen Dobby, i vilket Dobby förklarar 

att husalferna är magikernas slavar. En slav definieras enligt Gupta av att inte själv ha fri vilja 

och av att inte få lön. Som Dobby påpekar måste husalferna lyda order och de är bundna till 

en familj för alltid. Det enda sättet en husalf kan befrias på är om dess härskare ger henne 

eller honom riktiga kläder. Vid ett senare tillfälle lyckas Harry få Dobbys ägare att kasta en 

strumpa till Dobby och därmed blir Dobby fri. Från det ögonblicket är Harry Dobbys vän.104  

     Medan Dobby anammar sin frihet, blir en annan husalf vid namn Winky helt förkrossad då 

hennes härskare ger henne kläder som straff för att hon inte lyckats lyda hans order. Trots att 

Dobby tar henne i sitt beskydd, vänjer hon sig aldrig vid sin frihet utan ser den som en skymf 

och blir alkoholist. Winky oroar sig för hur hennes härskare ska kunna klara sig utan henne.105  

     Livet som fri husalf är allt annat än lätt. Dobby berättar att han har letat jobb i hela landet 

under två års tid och att det är omöjligt att få ett jobb, eftersom han kräver betalning. 

Magikerna som avvisat honom har sagt att poängen med en husalf är just att den ska jobba 

gratis. ”Dobby likes work, but he wants to wear clothes and he wants to be paid”, förklarar 

Dobby. ”Dobby likes being free.”106 Både Dobby och Winky har dock fått jobb av 

Dumbledore på Hogwarts som i sitt kök har ett hundratal husalfer. Dobby får betalt och en 

dag ledigt i månaden. När Hermione blir upprörd över dessa högst blygsamma rättigheter, 

berättar Dobby förskräckt att han blivit erbjuden tio gånger mer betalt och lediga helger, men 

tackat nej; ”Dobby likes freedom, miss, but he isn´t wanting too much, miss, he likes work 

better.”107 Winky, däremot, vill inte ha betalt: ”Winky is a disgraced elf, but Winky is not yet 

getting paid! […]. Winky is not sunk so low as that. Winky is properly ashamed of being 

freed.”108 Den högsta dygden är enligt henne och övriga husalfer att lyda.109 Observera att 

                                                
103 J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, London 1998, s. 16f. 
104 Rowling, Chamber of Secrets, s. 133, 248; Rowling, Half-Blood Prince, s. 394; Gupta, s. 116. 
105 Rowling, Goblet of Fire, s. 124, 332, 466,  
106 Rowling, Goblet of Fire, s. 330. 
107 Rowling, Goblet of Fire, s. 161, citat s. 330f. 
108 Rowling, Goblet of Fire, s. 331. 
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Dobby talar om sig själv som fri, medan Winky benämner sig själv befriad. Detta återspeglar 

Dobbys aktiva anammande av sin frihet och Winkys passiva lidande över sin befrielse. Ostry 

framhåller att husalfernas tal liknar Hollywoods uppfattning under 1930- och 40-talet om hur 

afroamerikaner talar.110 Språket signalerar husalfernas underordning.      

     Snart visar det sig att de flesta husalfer delar Winkys åsikt att frihet är ett straff. Hermione, 

som omedelbart blir mycket upprörd då hon ser hur illa Winky behandlas av sin härskare, 

utbrister: ”You know, house-elves get a very raw deal! […]. It’s slavery, that’s what it is! [---] 

Why doesn’t anyone do something about it?”.111 Hon startar en organisation vid namn The 

Society for the Promotion of Elfish Welfare med målet att se till så att husalferna får rättvisa 

löner och arbetsförhållanden, att husalferna får rätt att använda trollstavar, vilket nu endast 

mänskliga magiker får, samt att få en husalf som representant i the Department for the 

Regulation and Control of Magical Creatures.112 Att det finns en politisk institution som 

kontrollerar magiska varelser befäster intrycket av att deras underordning ses som legitim. 

     Hermione försöker väcka andra magikers medvetenhet om husalfernas slaveri och hon 

börjar sticka husalfskläder som alverna kan ta när de städar så att de blir befriade. Trots 

Hermiones goda intentioner uppfattas detta som förolämpande av husalferna. Det ska tilläggas 

att Hermione gömmer kläderna under skräp, vilket antyder hennes medvetenhet om att 

husalferna egentligen inte vill bli befriade. Likväl säger Hermione till Ron att det är självklart 

att de vill bli befriade.113 Detta kan ses som ett exempel på hur goda intentioner som syftar 

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

anammar de underordnades önskemål. För Hermione är frihet något absolut positivt och 

därför kan hon inte förstå husalfernas perspektiv på frihet. Nikolajeva menar att Hermiones 

agerande för husalferna förstärker deras infantalisering, eftersom hon tillhör den dominanta 

kulturen.114 Detta tolkar jag som att Hermione, när hon gör sig till husalvernas röst, samtidigt 

visar att hon inte tror att de inte kan stå upp för sig själva, vilket befästs av att Hermione 

förklarar husalfernas tillfredsställelse med att vara slavar med att de är hjärntvättade och inte 

har tillräcklig utbildning.115  

     Husalfernas slaveri ses som framgått inte som ett slaveri av husalferna själva. De tycker 

om att vara till lags och de gör allt för sin härskare så länge denne är vänlig mot dem. Här kan 

                                                                                                                                                   
109 Rowling, Goblet of Fire, s. 90; Rowling, Deathly Hallows, s. 161. 
110 Ostry, s. 103. 
111 Rowling, Goblet of Fire, s. 112. 
112 Rowling, Goblet of Fire, s. 198. 
113 Rowling, Goblet of Fire, s. 198, 230, 342. 
114 Nikolajeva 2009, s. 245. En invändning är att Hermione är överordnad i denna hierarki, men inte i alla.  
115 Rowling, Goblet of Fire, s. 211. 
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vi enligt min tolkning tala om en objektiv diskurs, det vill säga en diskurs som blivit så 

självklar att den inte ifrågasätts.116 Husalferna är så vana vid sin underordnade position att de 

själva ser den som självklar och positiv. Som Brown påpekar har slaveriet förts vidare genom 

generationer, vilket gjort att husalferna inte längre ser sig som värda frihet.117 Dobby kan se 

bortom den underordnande diskursen och han försöker anamma livet som fri alf. Likväl har 

hans vana av att bestraffa sig själv när han talar illa om sin förra familj eller inte lyckas lyda 

en order bestått,118 vilket visar att det inte är lätt att frigöra sig från ett mentalt slaveri. 

Hierarkin mänskliga magiker-magiska varelser uppfattas som så självklar av de underordnade, 

husalferna, att majoriteten inte ens försöker motsätta sig den. Carey framhåller likaledes att 

husalferna utsatts för ett psykiskt slaveri så länge att de inte kan se sig själva som fria, samt att 

detta är den svåraste barriären att bryta för Hermiones organisation.119  

     Hermione är en av få individer som ser husalfernas underordning som en orättvisa. 

Eftersom Hermione är uppvuxen med mugglare har hon inte vuxit upp med den rasistiska 

diskurs som legitimerar husalfernas underordning och när hon kommer i kontakt med den 

vägrar hon acceptera den. Medan Dumbledore stödjer henne, ser Ron och Harry samt de 

övriga eleverna på Hogwarts Hermiones organisation som närmast löjlig. Ron, som är 

uppvuxen i magivärlden, anser att husalferna tycker om att vara slavar. När Hermione 

förskräcks över att en myndighetsperson adresserar Winky Elf och utbrister ”[I]t was like she 

wasn´t even human!”, svarar Ron ”Well, she´s not.”120 Med andra ord betraktar Ron 

husalfernas underordning som naturlig och det är han inte ensam om. Hagrids ståndpunkt är 

följande: ”It’s in their nature to look after humans, that’s what they like, see? Yeh´d be 

making them unhappy ter take away their work, an´ insultin´ ´em if yeh tried ter pay ´em.”121 

En lärare på Hogwarts använder också en husalf för att testa om hans vin är förgiftat, vilket 

signalerar husalfernas tjänarposition.122 Harry är även han avvaktande till Hermiones 

organisation, men efterhand som han får större insikt i hur husalfer blir dömda för brott som 

de inte begått endast för att de är husalfer och därför inte anses tillförlitliga123, får han sympati 

för husalfernas situation.124  

     För Dobby är Harry de magiska varelsernas befriare:  

                                                
116 Se Winther Jörgensen & Phillips, s. 43. 
117 Brown, s. 90ff. 
118 Rowling, Goblet of Fire, s. 332, 395. 
119 Carey, s. 104f, 110. 
120 Rowling, Goblet of Fire, s. 198, citat s. 124f ; Rowling, Order of the Phoenix, s. 733 
121 Rowling, Goblet of Fire, s. 233. 
122 Rowling, Half-Blood Prince, s. 454.  
123 Jmf Said, s. 111 om att orientalen inte ansågs gå att lita på. 
124 Rowling, Half Blood Prince, s. 410f. 
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Ah, if Harry Potter only knew! […]. If he knew what he means to us, to the lowly, the enslaved, us 

dregs of the magical world! Dobby remembers how it was when He Who Must Not Be Named 

[Voldemort] was at the height of his power, sir! We house-elves were treated like vermin, sir! [---] 

Harry Potter survived, and the Dark Lord’s power was broken, and it was a new dawn, sir, and 

Harry Potter shone like a beacon of hope for those of us who thought the dark days would never 

end, sir… 125 

 
Av detta citat förstår vi också hur illa husalferna behandlas av Voldemort. Ett exempel på 

detta är att Voldemort lånade husalfen Kreacher för att testa försvaret runt en av sina mest 

värdefulla ägodelar. Kreacher tvingades dricka en trolldryck som torterade honom och 

lämnades därefter att dö. Kreacher använde dock sin egen alfmagi och återvände hem. Att 

Voldemort inte tänkte på detta förklarar Hermione enligt följande: ”Of course, Voldemort 

would have considered the ways of house-elves far beneath his notice, just like all the pure-

bloods who treat them like animals…”126 Voldemort undervärderar således husalferna. Även 

Harrys gudfar Sirius behandlar sin egen husalf illa.127  

     Sammanfattningsvis är husalferna slavar i lagens namn. De flesta vill fortsätta att ta hand 

om sina härskare och Dobby, som överskrider gränsen för vad en husalf normalt är, uppfattas 

som en skam av de andra husalferna. Av de flesta magiker avfärdas han, eftersom han inte 

följer de regler som normalt gäller för husalfer. De som däremot är snälla mot honom, som 

Harry, väljer han att hjälpa och rädda av egen fri vilja. Han dödas slutligen när han räddar 

Harry och hans vänner från Voldemorts anhängare.128 Dobby får möta många motsättningar, 

eftersom han överskrider gränser som definierar vad en husalf är och vad en mänsklig 

magiker är. Fördomar mot honom aktiveras av både den egna gruppen, husalferna, och av 

magikerna. Precis som Hagrid, Lupin och Firenze utmanar han fasta identiteter och alla dessa 

gränsöverskridare bemöts med aversioner som liknar dem som väcktes då 1800-talets judar 

inte längre urskiljdes från den vanliga befolkningen med hjälp av fysisk segregering och 

lagar.129 Husalfernas underordning är både fysisk, då de på grund av stark magi inte kan 

lämna sin härskares hem utan tillåtelse och psykisk, eftersom de inte ser sin position som 

orättvis. Sammantaget är husalferna dock de enda magiska varelser som ser upp till 

magikerna så som de porträtterats i statyn i magiministeriet. Exemplet Dobby visar att 
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husalfernas slaveri är baserat på en rasistisk diskurs. Det faktum att han aldrig accepteras som 

fri klargör att husalferna ses som en egen ras, oavsett om de är fria eller ej. 

 
Sammanfattning av hierarkin magiker-magiska varelser 
De gränsöverskridare som vi mött i detta avsnitt bemöts alla med misstro och fördomar, 

eftersom de överskrider de gränser som stipulerats av hierarkin magiker-magiska varelser, 

vilken är en del av magivärldens rasistiska diskurs. Bauman framhåller att ”[`den inre 

fienden´] utlöser en våldsam gränsdragningsverksamhet, som i sin tur alstrar ett mäktigt 

utbrott av motsättningar och hat gentemot dem som befinns eller misstänks vara skyldiga till 

dubbla lojaliteter”.130 Genom att överskrida gränsen mellan magiker och magiska varelser 

aktiverar gränsöverskridarna ett gränsförsvar som tar formen av rasism. Rasismen mot de 

magiska varelserna kan, såsom de kopplingar som jag gjort till vår världs rasism visar, läsas 

som en allegori över rasism mot olika grupper i vår värld.  

 

Magikernas underordning av mugglare 
I detta avsnitt kommer jag att belysa hur magikerna underordnar mugglarna. Deras 

underordning motiveras med att de saknar magisk förmåga och vetskap om den magiska 

världens existens. Mugglarna är alltså underordnade utan att veta om det. Således har de 

heller ingen möjlighet att ta sig ur sin underordning. Harrys styvfamilj familjen Dursley 

känner till magikerna och de ser istället magikerna som underordnade. De gör allt för att dölja 

att Harry är en magiker och anser att Harry aldrig går att göra normal, eftersom han är rutten 

på insidan.131 Familjen ser Harrys magi som något ärvt, något medfött och dömer ut 

magikerna som grupp när de endast träffat ett fåtal, vilket visar att de ser magikerna som 

tillhörande en väsensskild ras. Detta liknar kentaurernas framhållande av sig själva som 

överordnade magikerna, och visar att vad olika grupper betraktar som normalt skiljer sig åt.     

 
Magikers attityder till mugglare  
Många magiker har fördomar mot mugglare. Harry, som har levt i mugglarnas värld, vet att 

det finns både goda och onda mugglare, men de magiker som vuxit upp i den magiska världen 

har sällan haft någon mer omfattande kontakt med mugglare. Likväl har de en stereotyp 

uppfattning om hur mugglare är som de fått till sig via en rasistisk diskurs. Detta kan liknas 

vid att en uppfattning om hur judar är genom historien levt kvar även där det inte längre levt 
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några judar.132 När magikerna firar i muggelvärlden att ettåriga Harry har besegrat Voldemort, 

säger en lärare på Hogwarts att det är klart att mugglarna märkt något –”they´re not 

completely stupid.”133 Hagrid definierar familjen Dursley som ”the biggest Muggles [he] ever 

laid eyes on”,134 vilket med tanke på att familjen Dursley behandlat Harry mycket illa blir till 

ett skällsord. Enligt Sterling-Folker och Folker är termen mugglare i sig lika nedsättande som 

”neger”,135 men jag vill framhålla att eftersom även de muggelvänliga magikerna använder 

termen behöver den inte automatiskt vara nedsättande. Att Hagrid betraktar magiker och 

mugglare utifrån ett vi och de-tänkande är dock tydligt när han påpekar att Harry på Hogwarts 

kommer att få umgås med ”youngsters of his own sort”.136       

     Vidare förekommer olika spratt mot mugglare. När Rons bröder ger Harrys kusin Dudley 

godis som gör att hans tunga blir enorm, blir deras far Arthur Weasley mycket upprörd. ”That 

sort of behaviour seriously undermines wizard-Muggle relations!”, utbrister han.137 Han 

framhåller att attityderna bakom skämten mot mugglare är skrämmande, eftersom de 

signalerar något mer illvilligt. Ron har en serietidning vid namn The Adventures of Martin 

Miggs, the Mad Muggle,138 vilket vid första anblicken verkar oskyldigt, men i Lars M. 

Anderssons analys av skämttidningar konstateras att skämt om judar endast är gångbara om 

läsaren känner till den antisemitiska diskursen.139 På samma sätt bör Rons serietidning om 

mugglare anspela på de stereotypa uppfattningar om mugglare som florerar i magivärlden. 

Utan kännedom om dessa hade serietidningens skämt troligtvis gått förlorade, vilket antyder 

att uppdelningen mellan magiker och mugglare är fast rotad i magivärlden. 

     Mugglare betraktas alltså som lite galna, lättlurade och annorlunda av många magiker. Just 

annorlundaheten är den centrala skiljelinjen mellan grupperna, på samma sätt som Österlandet 

definieras som annorlunda inom Orientalismen.140 Mugglare studeras av magikerna i det 

valfria ämnet muggelkunskap och läraren förordar tolerans mot mugglare. Enligt Rons bror 

Percy betraktas ämnet som ett ämne som inte kräver så mycket ansträngningar, men Percy 

framhåller att magiker bör ha en omfattande förståelse för den icke-magiska världen, speciellt 
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om de vill arbeta i muggelrelationer.141 I studiet av mugglarna definieras de som annorlunda 

än magikerna, vilket liknar hur orientalisterna konstruerade Orienten som annorlunda. Precis 

som kontakterna med judar före deras emancipation var ritualiserad för att upprätthålla 

gränser,142 är relationerna till mugglare reglerade av magiminsteriet. För att få arbeta med 

muggelrelationer krävs inte några större kvalifikationer: ”Much more important is your 

enthusiasm, patience and a good sense of fun!”143 Detta citat, vilket är hämtat från en 

broschyr om vidareutbildning, antyder att de påstått konstiga mugglarna behöver hanteras 

med tålamod och entusiasm. Enligt Lacoss behandlas mugglarna som barn som skyddas från 

kunskap om magivärlden, som inte vill se utanför sitt snäva perspektiv och som är mindre 

smarta än magikerna.144 Gupta poängterar att det är magikerna som utan mugglarnas vetskap 

avgör mugglarnas situation. Endast så länge muggelvänliga magiker styr magivärlden sker 

detta på ett sätt som gynnar mugglarna.145 

     Attityderna till mugglare utmynnar även i mer extrema situationer. På världscupen i 

Quidditch används en mugglare som förman för campingen. Han måste hela tiden få sitt 

minne modifierat så att han inte berättar för någon att det finns magiker. En kväll utsätts han 

och hans familj för en misshandel. Några onda magiker låter familjen dingla i luften medan de 

vandrar genom campingen. Efterhand ansluter fler magiker och de skrattar åt upptåget. Ron 

reagerar mycket starkt på händelsen som han ser som ”sick”.146 Misshandeln får ses som ett 

exempel på det Arthur Weasley benämner som det mer ondskefulla som ligger bakom de 

olika muggelspratten. Att så många magiker ansluter i upptåget visar att rasismen mot 

mugglare är vida spridd i den magiska världen. Samma påpekande görs av Westman.147  

     Voldemort och hans anhängare ser mugglare som smutsiga djur som tvingat magikerna att 

gömma sig för mugglarna. När mugglarna attackeras och dödas av Voldemort och dödsätarna, 

ser dessa det som att den naturliga ordningen återställs. De använder ämnet muggelstudier för 

att legitimera sin dominans över mugglarna. Voldemorts släktingar på hans mammas sida såg 

mugglare som smutsiga, med smutsiga vener.148 Detta anspelar på att smutsigheten kopplas 

till blodet.149 Efter Voldemorts maktövertagande reses en ny staty i magiministeriet: 

”[H]undreds and hundreds of naked bodies, men, women and children, all with rather stupid, 
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ugly faces, twisted and pressed together to support the weight of the handsomely robed 

wizards. -Muggles, whispered Hermione. In their rightful place.”150 Vid statyns fot finns en 

skylt som lyder ”Magic is Might”.151 Statyn symboliserar hur Voldemorts ideologi 

underordnar mugglarna. Det är bara magiker som är värda något, och mugglarnas enda 

uppgift är att bära upp magikerna. Att mugglarna avbildas med fula, dumma ansikten antyder 

återigen att den rasistiska diskursen kring mugglare betraktar dem som dumma. På samma sätt 

betraktas orientalen inom Orientalismen som lättlurad.152  

     Dumbledore är på äldre dagar en försvarare av mugglarna, men i sin ungdom umgicks han 

med Gellert Grindelwald som upprättade en regim utanför Storbritannien som dödade 

mugglare. I ett brev skriver Dumbledore: ”Gellert- Your point about Wizard dominance being 

FOR THE MUGGLES OWN GOOD- this, I think is the crucial point. Yes, we have been 

given powers and, yes, that power gives us the right to rule, but it also gives us 

responsibilities over the ruled. [---] We seize control FOR THE GREATER GOOD.”153 

Dumledore blir senare den som år 1945 besegrar Grindelwald. Här ser vi en tydlig parallell 

till Hitlers fall år 1945 som signalerar likheter mellan regimer som underordnar och dödar 

mugglare och Hitlers förintelse av judar. Uppenbarligen har Dumbledore övergett sina tankar 

om dominans över mugglarna senare i livet, men hans vision i unga år liknar Voldemorts 

vision som den presenteras i statyn i magiministeriet. Den liknar också imperialismens tankar 

om the white man´s burden som innebär att erövrandet av olika kolonier sågs som en tjänst 

mot urinvånarna som antogs behöva hjälp med att styras.154  

     Kingsley Schacklebolt, som efter Voldemorts andra fall blir preliminär magiminister, står 

som en motpol till den rasistiska underordningen av mugglare. Till dem som anser att magiker 

borde gå först i svåra tider säger han: ”I’d say it’s one short step from ”wizards first” to ”pure-

bloods first”, and then to ”Death Eaters” [...]. We’re all human aren’t we? Every human life is 

worth the same, and worth saving.”155 Kingsley går här utanför hierarkin mugglare-magiker, 

utanför den rasistiska diskursen, och ersätter ett vi och de-tänkande med en tanke om hela 

mänskligheten som en enhet. Han betraktar således mugglarna i första hans som människor 

och i andra hand som mugglare. Därmed resonerar han tvärtemot Orientalismens och 

rasismens logik som sätter rasen före det allmänmänskliga.156  
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Ynker som gränsöverskridare 
Det finns i den magiska världen individer som föds av magiker, men inte har någon magisk 

förmåga. Dessa kallas för ynker (Squibs på engelska). Som Rons faster Muriel berättar sågs 

ynker i hennes ungdom som något som måste tystas ned: ”Squibs were usually shipped off to 

Muggle shools and encouraged to integrate into the Muggle community... much kinder than 

trying to find them a place in the wizarding world, where they must always be second 

class.”157 Ynker är per definition överskridare av gränsen mellan magiker och mugglare; de 

har vetskap om den magiska världen, men de är handikappade i den eftersom de inte kan 

använda magi. Att ynker tystades ned och sågs som en skam kan förklaras med att de ruckar 

på gränserna mellan magiker och mugglare. Förekomsten av ynker ifrågasätter om det 

verkligen är den magiska förmågan som avgör vem som tillhör magikerna eller om det istället 

borde handla om en kulturell tillhörighet, där de individer som delar magivärldens kunskap 

och traditioner utgör magikerna. Detta ruckande på gränserna bär likheter med hur judarna i 

1800-talets Europa sågs som avvikande från den egna nationen, på grund av att de delade en 

grupptillhörighet med judar i andra länder. Liksom ynker ifrågasatte de vad som egentligen 

definierar en tysk eller en magiker. Är det arvet, valet eller kulturen?158 Att ynker av Muriel 

aldrig anses kunna bli helt accepterade i den magiska världen, beror på en rasism utifrån 

hierarkin magiker-mugglare. I denna rasism är det inte arvet utan den magiska förmågan som 

utgör måttstocken. Magin är uppenbarligen inte uteslutande avhängig arvet, eftersom det finns 

både ynker och muggelfödda magiker. De senare kommer att behandlas i nästa avsnitt.  

 
Sammanfattning 
I detta avsnitt har konstaterats att mugglarna i varierande grad betraktas som underordnade 

magikerna. Aversionen mot mugglare består av allt ifrån omedvetna fördomar till mord. 

Rasismen är speciell, eftersom den inte enkelt kan förklaras med arvet. Den magiska 

förmågan blir istället den linjal som varje enskild individ värderas utifrån. Att det trots allt 

handlar om rasism blir tydligt eftersom en mugglare aldrig själv kan välja att bli en 

magiker.159 Antingen besitter en individ den magiska förmågan eller inte. En magiker kan 

däremot välja att leva som en mugglare, men eftersom denna känner till den magiska världen 

blir de aldrig till fullo mugglare. Ynker överskrider gränsen mellan magiker och mugglare och 

de kan aldrig bli helt hemma i vare sig mugglarnas eller magikernas värld. De uppfattas som 

gränsöverskridare med dubbla lojaliteter på samma sätt som judarna uppfattades på 1800-
                                                
157 Rowling, Chamber of Secrets, s. 110; Rowling, Deathly Hallows, s. 130. 
158 Jmf Bauman, s. 86.  
159 Petunia, Harrys moster, skriver till Dumbledore och vill liksom sin syster gå på Hogwarts, men hon blir 
vänligt nekad på grund av att hon inte har någon magisk förmåga. Se Rowling, Deathly Hallows, s. 537. 



 29 

talet.160 De tillhör samtidigt två raser med skilda kulturer som anses stå emot varandra. Som 

Gupta påpekar kan alltså aversionen mot mugglare inte direkt översättas till vår värld, 

eftersom magikerna faktiskt är mäktigare på grund av sin magi.161 Likväl kan motsättningarna 

läsas som en allegori över vår världs rasism, eftersom samma gränsförsvar aktiveras.  

 

Motsättningar mot muggelfödda magiker 
Det har nu blivit dags att undersöka hierarkin renrasiga-halvblod-muggelfödda magiker. 

Hierarkin grundas på en föreställning om att arvet, blodet, är avgörande för hur värdefull en 

individ är för samhället i stort. De renrasiga magikerna, vars hela släkt består av magiker, 

betraktas av Voldemort och hans anhängare som mer värda än halvbloden som har en 

muggelförälder och framförallt de muggelfödda som är födda av två mugglare och uppvuxna i 

mugglarnas värld. Om vi påminner oss om magiministeriets pamflett med den röda rosen som 

stryps av ogräset,162 blir det uppenbart att de muggelfödda betraktas som skadliga för de 

renrasiga magikerna och för samhället i stort.  

 
Rasistisk underordning av muggelfödda  
Första gången termen Mudblood (smutsskalle på svenska) används i Harry Potter-böckerna är 

när Draco Malfoy, Harrys jämnåriga fiende, kallar Hermione för ”you filthy little Mudblood”. 

Uttalandet möts med en explosion av ilska från flertalet av de närvarande eleverna. Ron 

förklarar reaktionerna: 

 
It’s about the most insulting thing he could think of [...]. Mudblood´s a really foul name for 
someone who was Muggle-born – you know, non-magic parents. There are some wizards – like 
Malfoy’s family – who think they’re better than everyone else because they’re what people call 
pure-blood […]. I mean, the rest of us know it doesn’t make any difference at all. [---] It´s a 
disgusting thing to tell someone […]. Dirty blood, see. Common blood. It’s mad. Most wizards 
these days are half-blood anyway. If we hadn’t married Muggles we´d´ve died out. 163 

 

Termen anspelar således på att de magiker som är födda av mugglare har smutsigt blod, och 

är en lika nedsättande beteckning som ”neger”.164 Termen kan jämföras med att 

afroamerikaner har blivit kallade för mud people.165 Båda dessa termer anspelar på lera som 

något smutsigt och grått. Kopplingar finns dessutom till de utsattas påstådda blandning av 

”hudfärger”, svart och vitt, magiker och mugglare. Rons förklaring tydliggör att en del 

renrasiga magiker betraktar sig som bättre än andra på grund av sitt rena magiska arv. Ron 
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avfärdar dock denna rasistiska diskurs med att magin inte är beroende av arvet. Det visar sig 

också att Rons uppväxt i magivärlden inte ger honom ett försprång i magistudierna. Istället är 

det muggelfödda Hermione som briljerar.166 

     Dracos antipatier mot muggelfödda beror förutom på deras arv på att de inte blivit 

uppfostrade så att de lärt känna magivärldens seder. Han anser därför inte att de bör få lov att 

gå på Hogwarts.167 Liksom judarna av adeln sågs som okunniga och okultiverade,168 anser 

Draco att de muggelfödda inte vet tillräckligt mycket om magivärlden. Rasismen är i Dracos 

fall alltså både biologisk och kulturell. Han beskriver muggelfödda som ”slime” och ”filth”,169 

vilket anspelar på de muggelföddas påstådda smutsighet. Arthur Weasley, Rons far, arbetar på 

ministeriet med muggelartefakter. Hans familj är renrasig, men Draco tycker att han borde 

bryta sin trollstav och ansluta sig till mugglarna, eftersom han tycker så mycket om dem. Han 

anser inte att familjen Weasley beter sig som renrasiga,170 vilket ger stöd för att han anser att 

renrasigheten hör ihop med ett avståndstagande från mugglarna. Likaså upprörs han över 

Harrys vänskap med Hermione, vilken han ser som ett bevis på att Harry inte har en ”proper 

wizard feeling”. För Draco och hans familj är de muggelfödda för alltid andra klassens 

individer.171  

      Draco är långt ifrån den enda som har fördomar mot de muggelfödda. När en artikel som 

påstår att Harry har ett kärleksförhållande med muggelfödda Hermione publiceras, får 

Hermione hatbrev som lyder ”Go back where you came from Muggle.” Läraren Slughorn 

uttrycker vidare stor förvåning över att Harrys mamma var så talangfull, trots att hon var 

muggelfödd.172 Detta visar att Slughorn tänker enligt den hierarki som definierar muggelfödda 

som andra klassens magiker. Harrys gudfar Sirius berättar att hans föräldrar såg sig själva som 

kungliga på grund av sin renrasighet. ”They thought Voldemort had the right idea, they were 

all for the purification of the wizarding race, getting rid of Muggle-borns and having pure-

bloods in charge.”, berättar han. “They weren’t alone, either, there were quite a few people, 

before Voldemort showed his true colour, who thought he had the right idea about things… 

they got cold feet when they saw what he was prepare to do to get power, though.”173 

Uppenbarligen hade Voldemorts tankar redan vid hans första regim en bred uppslutning.  
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     Hittills kan vi konstatera att det i magivärlden finns fördomar mot muggelfödda magiker 

som är väl spridda inom de renrasiga släkterna. När Voldemort tar över makten för andra 

gången sker det en slående radikalisering av denna rasism. Voldemorts mål är att dominera 

mugglarna och låta magikerna leva öppet, istället för som nu när de gömmer sig för 

mugglarna. För sina dödsätare orerar han om hur viktigt det är att hålla samhället rent från så 

kallade smutsskallar: ”Many of our oldest family trees become a little diseased over time [...]. 

You must prune yours, must you not, to keep it healthy? Cut away those parts that threaten the 

health of the rest. [---] And in your family, so in the world… we shall cut away the canker that 

infects us until only those of the true blood remain…”.174 Precis som i den pamflett som 

magiministeriet senare trycker upp på Voldemorts order, betraktar Voldemort här de 

muggelfödda som en sjukdom och en fara för samhället, vilken måste skäras bort så att de 

renrasiga kan leva vidare. Enligt Bauman är rasismens mål att ”konstruera en artificiell 

samhällsordning genom att skära bort de beståndsdelar […] som varken passar in i den 

perfekta verklighet man föreställer sig eller kan förändras så att de gör det.”175 På samma sätt 

måste det muggelfödda ogräset enligt Voldemort skäras bort så att det inte infekterar 

samhället, eftersom de muggelfödda aldrig kan bli renrasiga. Utrensning är det enda 

alternativet.   Intressant nog är Voldemort själv ett halvblod. Hans far var en mugglare, och 

mycket av Voldemorts hat mot allt som har med mugglare att göra kan förklaras med hans 

bitterhet över att fadern övergav modern före Voldemorts födsel på grund av att hon var en 

magiker. På samma sätt framhåller Hermione att alla dödsätare knappast kan vara renrasiga, 

eftersom det finns så få kvar.176 Detta visar att förutom ens blod avgör ens sociala situation 

och makt om man tillåts vara en del av Voldemorts närmaste cirkel genom att definiera sig 

själv som renrasig. Detta gör Voldemort trots att han i själva verket är ett halvblod. Westman 

poängterar likaledes att renrasigheten inte innebär att vara de facto renrasig, utan att ansluta 

sig till en uppsättning ideologiska åsikter som baseras på klass och makt.177  

     Voldemort använder drastiska metoder för att befria magisamhället från de muggelfödda. 

Han mördar läraren i muggelstudier, efter det att hon har skrivit en artikel där hon uppmanat 

till tolerans med mugglare. Att hon dessutom lärt ut att mugglare inte är så olika magiker i sitt 

läraryrke ser Voldemort som ett grovt brott. Vidare tar Voldemort över magiministeriet och 

inför ett krav på att alla muggelfödda ska registrera sig vid ministeriet. I en artikel i 
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magivärldens främsta dagstidning, vilken tagits över av Voldemort, motiveras denna åtgärd 

enligt följande:  

The Ministry of Magic is undertaking a survey of the so-called178 Muggle-borns, the better to 
understand how they came to possess magical secrets. Recent research undertaken by the 

Department of Mysteries reveals that magic can only be passed from person to person when 

wizards reproduce. Where no proven wizarding ancestry exists, therefore, the so-called Muggle-

born is likely to have obtained magical power by theft or force. The Ministry is determined to root 
out such usurpers of magical power, and to this end has issued an invitation to every so-called 

Muggle-born to present themselves for the newly appointed Muggle-born Registration 

Commission.179  
 
Här använder Voldemort således vetenskapliga anspråk för att legitimera sin rasism mot 

muggelfödda. Att vetenskapen är en lögn, eftersom magi kan uppstå hos mugglares barn, 

spelar ingen roll för Voldemorts syften, så länge hans propaganda ger honom ett bredare stöd 

bland allmänheten. Att rasismen i böckerna är ologisk har av författarinnan J.K. Rowling själv 

jämförts med nazismens ologiska retorik.180 Vidare måste studenter vid Hogwarts uppge 

blodstatus, det vill säga visa för ministeriet att de tillhör en magikersläkt, innan de blir 

antagna. Alla brittiska magiker måste nu gå på Hogwarts, medan det tidigare var frivilligt, och 

alla elever måste studera muggelkunskap, vilket tidigare var ett frivilligt ämne.181 Med hjälp 

av dessa lagar och regler får Voldemort kontroll över alla magiker och kan utnyttja skolämnet 

muggelstudier för att legitimera underordningen av de muggelfödda magikerna. Likheterna 

med nazisternas förfarande under förintelsen är slående. Enligt Bauman började byråkratin 

med ”att formulera en exakt definition av objektet, därefter registrera dem som passade in i 

denna definition och upprätta en personakt över var och en. Den gick vidare genom att isolera 

dem som fanns i registren från den övriga befolkningen.”182 Allt detta gör även Voldemort. 

     Harry, Ron och Hermione bevittnar hur utfrågningen av muggelfödda går till i praktiken. 

De anklagade kedjas fast och om de inte kan visa att de har åtminstone en nära släkting som 

är magiker blir de deporterade till magikernas fängelse Azkaban. En kvinna blir tillfrågad från 

vem hon har stulit sin trollstav. När hon svarar att hon köpt den när hon var elva år, accepterar 

utfrågaren inte hennes svar utan säger: ”You are not a witch.”183 Det är alltså de överordnade 

som definierar vem som är magiker.184 Istället för att använda måttstocken magisk förmåga, 

definierar Voldemorts regim magikerna utifrån sitt blod, sitt arv. Många muggelfödda tvingas 

                                                
178 Att termen muggelfödd ifrågasätts kan tolkas som ett försök att befästa teorin om att de stulit sin magi.  
179 Rowling, Deathly Hallows, s. 18, citat s. 172. 
180 Återgivet i Sterling-Folker & Folker, s. 118. 
181 Rowling, Deathly Hallows, s. 173. 
182 Bauman, s. 152. 
183 Rowling, Deathly Hallows, s. 211f, 214. 
184 Jmf Said, s. 113 om att Västerlandet avgör vem som tillhör Österlandet och Bauman, s. 84 som framhåller att 
det var staten som definierade vem som var en jude.  
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tigga på gatan, efter det att de fråntagits sin trollstav, och de försöker övertala de 

förbipasserande om att de verkligen är magiker. En dödsätare kallar en muggelfödd för it,185 

vilket exemplifierar hur de muggelfödda dehumaniseras inom Voldemorts retorik. Brown 

framhåller att nazisterna gjorde detsamma mot judarna.186 Sammanfattningsvis består 

Voldemorts rasism mot muggelfödda av retorik, lagstiftning, registrering och deportationer. 

Dessutom utfärdas hittelöner till dem som fångar en muggelfödd eller en blodsförrädare.187 

Med blodsförrädare avses individer av renrasig släkt som umgås med och hjälper 

muggelfödda, såsom familjen Weasley. Umgänget med muggelfödda ses som ett förräderi. 

     Det är långt ifrån alla magiker som accepterar den rasistiska diskurs som underordnar de 

muggelfödda. Dumbledore framhåller att det inte spelar någon roll vad någon är född som 

utan vad denna växer upp till att bli. Harry, som inte vuxit upp med kännedom om den 

rasistiska diskurs som underordnar de muggelfödda, har ingen acceptans för fördomarna. Han 

har på nära håll sett att magin inte är avhängig arvet, eftersom muggelfödda Hermione är den 

främsta studenten i deras årskurs. När Harry, Ron och Hermione får höra talas om 

registreringen av muggelfödda, kan Ron inte tro att det är sant. Han utbrister att folk inte 

kommer att tillåta detta, men då påpekar Lupin att det redan sker. Ron avfärdar Voldemorts 

teori om att de muggelfödda skulle ha stulit sin magi. Eftersom det finns ynker, är det enligt 

honom uppenbart att magi inte kan stjälas. Då hade det ju inte funnits några ynker. Det finns 

vidare en motståndsradio som lyfter fram de nyheter som tystas ned av de formella medierna 

som Voldemort tagit makten över. Fenixorden verkar fortsatt, liksom Ron, Hermione och 

Harry, för att störta Voldemorts rasistiska regim. Ron, Hermione och Harry lyckas även rädda 

en grupp muggelfödda när de maskerade till anställda besöker ministeriet.188  

     Motståndet mot underordningen av muggelfödda visar att det går att agera utanför 

Voldemorts rasistiska diskurs. Till skillnad från underordningen av mugglare och magiska 

varelser är de flesta magiker medvetna om hierarkin renrasiga-halvblod-muggelfödda magiker 

och kan välja att ta avstånd från den. Voldemort och dödsätarna är dock fast i denna 

diskurs.189 Den extrema rasismen är lättare att ta avstånd från, då den är lättare att upptäcka. 

 
De muggelföddas position som gränsöverskridare 
Precis som ynkerna utgör de muggelfödda magikerna överskridare av gränsen mellan magiker 

och mugglare. Det som gör de muggelfödda speciella är att en hel hierarki av underordning 

                                                
185 Rowling, Deathly Hallows, s. 424f. 
186 Brown, s. 173. 
187 Rowling, Deathly Hallows, s. 311. 
188 Rowling, Goblet of Fire, s. 614f; Rowling, Half-Blood Prince, s. 71; Rowling, Deathly Hallows, s. 172, 356. 
189 Det är dock möjligt att Voldemort själv inte tror på sin propaganda, utan endast använder den för sina syften.  
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fokuserar på just dem. Med andra ord utgör de muggelfödda ett specialexempel på magikers 

motsättningar mot mugglare. Vad är då förklaringen till att det är de muggelfödda, inte 

mugglarna, som utsätts för de största påhoppen från Voldemort?190 Om vi vänder oss till 

Baumans teori om gränsdragning, får vi en förklaring. Liksom judarna efter sin lagliga 

emancipation uppgick i det övriga samhället,191 lever de muggelfödda som en integrerad del 

av magisamhället. De går i samma skola, de bär samma kläder och de har samma möjligheter 

att göra karriär som de renrasiga magikerna. Det finns före Voldemorts återtagande av makten 

inga lagar som skiljer dem från de renrasiga magikerna, utan de är integrerade i 

magisamhället. De blir i Voldemorts perspektiv därför en inre fiende som antas fördärva 

magisamhället inifrån. På samma sätt sågs judarna under 1800-talet som inre hot, eftersom de 

suddade ut nationsgränserna genom att de antogs ha sympatier till judar i andra länder.192 

Precis som Bauman framhåller i förhållande till 1800-talets judar, är det inte längre arvet som 

avgör vem som lyckas i magisamhället utan förmågan, vilket i sin tur skapar ett behov av att 

skapa nya gränser i en tid när gamla gränser suddas ut.193 

     I magivärlden befinner de renrasiga magikerna sig i en tid när de håller på att dö ut. Det 

finns, som Sirius påpekar, få val av partner om de renrasigas barn endast får gifta sig med 

andra renrasiga magiker.194 Därmed befinner sig magivärlden i en situation som kan liknas 

vid den som enligt Bauman fanns vid modernitetens intåg. Moderniteten ifrågasatte gamla 

hierarkier av status och förutom social klass blev förmåga en statussorterare.195 På samma sätt 

är det i den magiska världen inte längre självklart att renrasighet avgör ens sociala position. 

Att de renrasiga magifamiljerna har hög social status och stora rikedomar antyder dock att det 

var så tidigare. Dumbledores tolerans för muggelfödda innebär en form av emancipation för 

dem. Det är inte självklart att de ska bli antagna till Hogwarts, vilket visas av att magiskolan 

Durmstrang inte antar muggelfödda magiker.196 Som Brown framhåller betraktas 

Dumbledores tolerans snarast som revolutionär i magisamhället.197 Allt detta antyder att 

toleransen mot muggelfödda är ett relativt nytt fenomen. Situationen kan jämföras med 

modernitetens intåg. Gamla positioner och gränser är inte längre självklara och för att de 

gamla renrasiga släkterna, vilka hittills utgjort en aristokrati, ska återfå sin maktposition 

fungerar Voldemorts retorik mycket väl. Den motiverar deras rätt att härska, och den 
                                                
190 Frågan väcks av Sterling-Folker & Folker, s. 118. 
191 Bauman, s. 70f. 
192 Bauman, s. 85f.  
193 Se Bauman, s. 72, 98. 
194 Rowling, Order of the Phoenix, s. 105. 
195 Bauman, s. 77. 
196 Rowling, Goblet of Fire, s. 147. 
197 Brown, s. 201. 
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förstärker deras position och deras möjlighet att utöka mängden renrasiga magiker. Genom att 

nedvärdera de muggelfödda kan de renrasiga enligt Westman göra sig själva till medlemmar i 

en exklusiv grupp.198 Därmed fyller Voldemorts retorik samma behov som den fyllde för de 

härskande klasserna som anammade antisemitismen för att förklara den oro som väcktes då 

världen förändrades med modernitetens intåg.199 Gränserna återupprättas, de renrasigas status 

återställs och samhället blir återigen de renrasigas. Slutsatsen blir att hierarkin som 

underordnar de muggelfödda magikerna uppfyller ett behov av återinrättande och försvar av 

gränser för den dominerande gruppens identitet och status. De muggelfödda bemöts i 

egenskap av sin position av gränsöverskridare av fördomar, lagar, registrering, deportation, 

inlåsning och mord. Muggelföddheten ses, liksom judiskheten enligt Bauman gjorde, som ”en 

rasbunden och fördärvlig defekt som är i princip obotlig och dessutom förmögen att fortplanta 

sig själv om den inte kontrolleras.”200  

 
Sammanfattning 
Likheterna mellan Voldemorts rasistiska retorik och praktik och vår världs rasism är 

sammanfattningsvis många. Därmed kan även denna hierarkiska indelning i en förment 

överlägsen och en förment underlägsen ras läsas som en allegori över den rasistiska diskursen 

i vår värld. Parallellerna är tydligast i just denna hierarki, eftersom den skildrar ett 

rastänkande om olika mänskliga raser.  

 

Harry Potter-böckerna lästa som en allegori över vår världs rasism 
Harry Potter-böckerna belyser som vi sett vår världs rasism genom sin skildring av rasism 

mellan olika raser i magivärlden. På detta sätt för böckerna fram ett moraliskt och didaktiskt 

budskap, vilket också är målet med en allegori.201 Budskapet tolkar jag som att rasism i alla 

dess former är fel och förkastligt, men likväl svårt att värja sig ifrån. Hur framförs då detta 

antirasistiska budskap? I Hjältens smala väg – Hjältediskursen i Harry Potter-böckerna och 

dess likheter med Jesusberättelsen konstaterade jag att en viktig del av hjälteskapet är att 

hjälten är antirasistisk, till skillnad från fienden som är rasistisk. På detta sätt framhålls att 

rasismen är förkastlig.202 Nu kan jag dock konstatera att skildringen av rasismen är långt mer 

komplex. Som vi sett tar hjältarna avstånd från rasism i dess extrema former, samtidigt som 

de är fördomsfulla mot andra raser i någon mån och exempelvis betraktar mugglarna som 

                                                
198 Westman, s. 187.  
199 Bauman, s. 77 
200 Bauman, s. 112. 
201 Nationalencyklopedins Internettjänst, ”allegori”. 
202 Alkestrand, s. 14f. 
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mindre vetande. Efterhand som Voldemort driver igenom sin radikala rasism, blir dock deras 

fördomar medvetandegjorda för dem och de tar avstånd från dem. Detta antirasistiska 

uppvaknande är således beroende av att hjältarna får mer kunskap om rasrelationerna i 

magivärlden. Medan Hermione tidigt inhämtar denna kunskap via böcker, är det för Harry och 

Ron först när de får ta del av enskilda livsöden som deras ögon öppnas för magivärlden 

orättvisor. För fienden är dock rasismen en självklarhet och detta signalerar att rasismen är 

förkastlig. Vi får dock en förklaring till varför Voldemort blivit rasist, vilket jag ser som ett 

bevis för att böckerna inte endast vill avfärda rasismen – de vill förklara den.     

     På flertalet punkter misslyckas dock böckerna att till fullo ta avstånd från vår världs 

rasism. Diskursanalysen poängterar att diskurser styr hur vi tänker om olika fenomen. Detta 

innebär i Harry Potter-böckernas fall att de inte till fullo lyckas gå utanför den rasistiska 

diskurs de försöker problematisera och avfärda. Istället är böckerna skrivna från en 

brittisk/västerländsk horisont som utgår från att det brittiska/västerländska är normen och 

detta får konsekvenser för skildringen av rasismen.203 Både Pugh och Wallace samt Anatol 

framhåller att J.K. Rowling på ett underliggande plan bifaller många av de värden som hon 

försöker avfärda, såsom normalitet och etnocentrism, och Ostry ser böckerna som ett exempel 

på att den medvetna ytideologin och den omedvetna passiva ideologin i böckerna motsäger 

varandra.204 Likaså menar Gupta att rasism smyger sig in i i böckerna trots att deras ambition 

är att vara liberala och trots att de framhåller relationer över rasgränserna som önskvärda.205 

     Till att börja med beskrivs mörkhyade karaktärer med ordet black, vilket i sig har en 

rasistisk laddning.206 Det faktum att de vita karaktärernas hudfärg däremot inte nämns, 

tydliggör att det vita utgör normen och det svarta det avvikande. Vidare finns det i böckerna 

visserligen individer av asiatiskt, afrikanskt och indianskt ursprung, vilket visar att böckerna 

har ambitionen att beskriva ett multietniskt Hogwarts, men endast en av dessa individer har en 

framstående roll i böckerna, nämligen Kingsley Shacklebolt som blir temporär magiminister 

efter Voldemorts fall.207 Således är individer med andra etniska ursprung än det brittiska till 

övervägande del bikaraktärer, vilket visar att böckerna trots allt är präglade av en etnocentrisk 

diskurs där de brittiska ungdomarna med självklarhet är mer framstående.208 Fortsättningsvis 

skildras andra nationaliteter stereotypt i böckerna. Medan fransmännen skildras som snobbiga 

och hetlevrade, skildras bulgariern Viktor Krum som butter och tystlåten. Antingen kan detta 
                                                
203 Jmf Said s. 76 som betonar att en europé som studerar Orienten gör det som europé resp. Anatol, s. 165.  
204 Pugh & Wallace, s. 276; Anatol, s. 168; Ostry, s. 98. 
205 Gupta, s. 108f. 
206 The Oxford Companion to the English Language, ”black”. 
207 Rowling, Deathly Hallows, s. 596; jmf Anatol, s. 173.  
208 Ostry, s. 93f. 



 37 

tolkas som att böckerna stödjer de stereotypa uppfattningarna, eller så kan det tolkas som att 

böckerna genom att presentera läsaren inför sina egna fördomar vill visa att de är felaktiga. 

Ett stöd för den senare tolkningen är att det efterhand visar sig att franska Fleur inte alls är så 

snobbig som brittiska Molly Weasley trott. Likväl finns det en risk i det senare 

tillvägagångssättet, eftersom det förutsätter att läsaren förstår att den bör ta avstånd från 

stereotypa uppfattningar om andra nationaliteter. En hint i denna riktning ges dock av att 

Dumbledore framhåller samarbete över nationalitetsgränser som önskvärt. Slutligen har 

husalfernas motvilja mot att bli befriade tagits som ett bevis för att böckerna bifaller 

slaveri.209 Denna slutsats avfärdar jag, eftersom hjältarna efterhand som serien fortgår inser 

slaveriets förkastlighet. Som Ostry påpekar motsäger sig Rowling genom Hermione 

slaveriet.210 Att böckerna har tolkats som stödjande av slaveriet, beror återigen på att 

böckernas moraliska och didaktiska antirasistiska budskap, med undantag för Dumbledores 

olika inlägg, inte skrivs rakt ut. Polly Schulman framhåller likaledes att Rowlings böcker ”get 

their depth from a combination of allegory and genuine human interactions that haven’t been 

pre-chewed. She lets her characters learn from their mistakes (or fail to do so).”211 

     Att läsa Harry Potter-böckerna är en resa in i förståelse av att magivärldens underordning 

av olika raser är förkastlig. Det finns en vinst i seriens allegoriska skildring av rasismen, 

eftersom den gör vår världs rasism tydligare. Genom att skapa avstånd till rasismen och inte 

låta läsaren få veta allt om de olika rasernas underordning från början, visar böckerna att det 

är svårt att lägga märke till rasismen i dess vardagliga former. Böckerna utgör själva ett 

exempel på hur den rasistiska diskursen styr vårt tänkande mer är vi anar. Genom att framföra 

ett antirasistiskt budskap med hjälp av en allegorisk skildring av vår världs rasim, samtidigt 

som böckerna själva hemfaller åt en rasistisk diskurs på flertalet punkter, utgör de en 

metakommentar till det rasismens väsen de själva skildrar: Vi kan försöka frigöra oss från den 

rasistiska diskursen och ta aktivt avstånd från den, samtidigt som vi på ett omedvetet plan 

fortfarande styrs av den i viss mån.212  

 
 
 
 

                                                
209 Jonathan Levi citerad i Nel, s. 80. 
210 Ostry, s. 96. 
211 Polly Schulman citerad i Nel, s. 63. 
212 Jmf Said, s. 66 som framhåller att Orienten, på grund av Orientalismen, inte var ett ämne där fritt tänkande 
var möjligt. 



 38 

Avslutning 
I föreliggande uppsats analyseras Harry Potter-böckernas skildring av hur det dras upp 

gränser mellan olika raser inom magivärlden i förhållande till Zygmunt Baumans teori om hur 

judarna under 1800-talet utsattes för antisemitism på grund av att de antogs överskrida 

nationalitetsgränserna. Dessutom förs en argumentation för att böckerna kan läsas som en 

allegori över vår världs rasism.  

     Magivärldens rasism kan delas in i fyra olika hierarkier av över- och underordning utifrån 

variabeln ras. Hierarkierna ingår alla i magivärldens rasistiska diskurs, men olika individer 

anammar olika många av hierarkierna. Den första hierarkin utgörs av brittiska magiker i 

förhållande till icke-brittiska magiker. Olika fördomar mot de icke-brittiska magikerna, som 

exempelvis att de inte anses vara tillförlitliga, upprätthåller psykiska gränser mellan 

motpolerna när de fysiska nationsgränserna tillfälligt suddas ut genom att magiker från två 

andra magikerskolor bor på brittiska Hogwarts under ett helt år. Visserligen uppstår kärleks- 

och vänskapsrelationer över nationalitetsgränserna, men uppfattningen om de icke-brittiska 

magikerna som annorlunda består likväl. Denna hierarki speglar vår världs rasism direkt, 

eftersom den skildrar hur individer från olika nationer innehar fördomar mot varandra.  

     Fortsättningsvis finns en hierarki som placerar de mänskliga magikerna ovanför olika 

magiska varelser. Genom lagstiftning som förbjuder de magiska varelserna att använda en 

trollstav, befäster magikerna sin dominans. Bland magikerna finns många fördomar mot de 

magiska varelserna och de behandlas ofta illa för att de anses vara lägre stående. Under den 

onde magikern Voldemorts regim mördas de till och med. I uppsatsen har vi mött kentauren 

Firenze, halvjätten Hagrid, varulven Lupin och husalfen Dobby som alla överskrider 

gränserna för hur deras ras förväntas agera. Exempelvis bor Hagrid mitt bland magikerna trots 

att jättarna i övrigt fördrivits av magikerna. Alla dessa gränsöverskridare bemöts med misstro 

och hat.  

     Vidare underordnar magikerna mugglarna, icke-magikerna. Detta innebär att mugglarna 

betraktas som dumma och annorlunda, att de utsätts för olika spratt och misshandel, samt att 

Voldemorts regim mördar mugglare för nöjes skull. Mugglarnas enda brott är att de inte 

besitter magi. 

     Slutligen betraktas de muggelfödda magikerna av en del renrasiga magiker, vilka endast 

har magiker i släkten, som mindre värda och till och med skadliga för samhället. I Voldemorts 

retorik blir de ett ogräs som riskerar att strypa de renrasiga magikerna och fördärva samhället. 

De muggelfödda bemöts av allt från fördomar, hån, lagstadgad rasism, registrering, 

deportation och mord. Att Voldemort riktar kampen främst mot de muggelfödda och inte mot 
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mugglarna har jag förklarat med att de muggelfödda magikerna utgör gränsöverskridare 

mellan mugglare och magiker. De ifrågasätter därmed om det verkligen är arvet, och inte den 

magiska förmågan, som avgör vem som är en magiker. De renrasiga magikerna befinner sig i 

en tid där deras makt och status riskerar att minska, eftersom det numera är förmågan som 

avgör vem som lyckas i samhället och inte arvet. Rasismen mot de muggelfödda har 

följaktligen tolkats som ett försvar av den gamla aristokratins status.  

     Baumans teori förklarar antisemitism som ett gränsförsvar av gamla identiteter. På samma 

sätt har jag i denna uppsats tolkat misstron och hatet mot olika gränsöverskridare som uttryck 

för ett gränsförsvar. När en individ agerar utanför hierarkierna för över- och underordning 

utifrån ras, ifrågasätter de samtidigt hierarkiernas självklarhet. När de muggelfödda 

exempelvis ges samma möjligheter i magisamhället som de renrasiga, kliver de ur den 

underordning som stipuleras av rashierarkin renrasiga-halvblod-muggelfödda. För att 

återupprätta gränserna används en rasistisk retorik och praktik av de överordnade, vilken 

syftar legitimera underordningen av de underordnade. På så sätt legitimeras husalfernas 

position som magikernas slavar med att de tycker om att vara slavar. Genom detta förfarande 

befästs hierarkierna och den rasistiska diskursen tillåts fortsätta stipulera tänkandet.  

     Edward Saids analys av Orientalismen har i uppsatsen utgjort en jämförelsepunkt, genom 

vilken magivärldens rasism har jämförts med vår världs rasism. Liksom orientalisten inom 

Orientalismen utmålas som lättlurad och slug, finns samma anklagelser mot mugglare samt 

olika magiska varelser. Framförallt definieras de underordnade i de olika hierarkierna som 

annorlunda, medan de överordnade definieras som normen. På samma sätt utgör Västerlandet 

normen och Österlandet det avvikande inom Orientalismen.  

     Klara likheter med vår världs rasism har således kunnat klarläggas, vilket leder över till 

frågan hur Harry Potter-böckernas skildringar av rasism kan läsas som en allegori över vår 

världs rasism. De tre senare hierarkierna av över- och underordning skildrar alla fiktiva raser 

inom magivärlden, men underordningen av magiska varelser, mugglare och muggelfödda 

upprättas och upprätthålls genom samma mekanismer som vår världs rasism. Voldemort 

använder exempelvis vetenskapliga anspråk för att legitimera sin registrering och deportation 

av muggelfödda magiker, vilket direkt återspeglar hur nazismen legitimerade deportationen av 

judar under förintelsen. Därför kan böckernas skildring av rasmotsättningar mellan fiktiva 

raser läsas som en allegori över rasismen i vår värld. En allegori har ett moraliskt och 

didaktiskt syfte, vilket i Harry Potter-böckernas fall är antirasistiskt. Genom att efterhand låta 

hjältarna ta avstånd från magivärldens olika hierarkier av över- och underordning, signalerar 

böckerna att rasism är förkastligt. Likväl är böckerna skrivna utifrån en brittisk och 
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västerländsk horisont, vilket bland annat resulterar i att de skildrar mörkhyade individer som 

avvikare och bikaraktärer. De ljushyade karaktärerna beskrivs inte ens som vita, utan det är 

endast avvikarna, de mörkhyade, som får sin hudfärg beskriven. Därmed blir Harry Potter-

böckerna i min tolkning en allegori med ett antirasistiskt mål som dock hemfaller till den 

rasistiska diskursen på ett antal punkter. Detta visar, tillsammans med böckernas skildring av 

hur rasism inte alltid betraktas som rasism förrän den antar extrema former, att den rasistiska 

diskursen styr vårt tänkande i större grad än vi är medvetna om, samt att även medvetna 

försök att frigöra sig från den kan misslyckas. Genom att betrakta rasismen som en diskurs, i 

enlighet med Marianne Winther Jörgensens och Louise Phillips definition, har jag således 

lyckats ta ställning till hur en bok med ett antirasistiskt budskap som samtidigt är präglad av 

vår världs rasistiska diskurs kan förstås. 

      Karin E. Westman menar att böckerna kan läsas som ett eko av det brittiska samhällets 

rasorättvisor, medan Peter Appelbaum framhåller att böckerna är en allegori över 

Nazityskland. Själv menar jag att böckernas skildring av rasism kan läsas bredare än det smalt 

brittiska och Nazityska. Visserligen bär Voldemorts förfarande slående likheter just med 

Hitlers, men de omedvetna fördomar som florerar i magivärlden har motsvarigheter i de flesta 

samhällen, även det svenska. Därmed läser jag böckernas skildring av rasism som en allegori 

över rasismens innersta väsen, vilket gör att den kan jämföras med många olika 

samhällskontexter i olika tider. Elaine Ostry anser att Harry Potter-böckerna på grund av sin 

skildring av fördomar mot mugglare misslyckas med att framföra sitt antirasistiska budskap. 

Jag delar inte denna åsikt. Fördomar mot olika raser är så vanligt förekommande i vår värld, 

och jag anser att böckerna lyckas skildra just hur mycket rasismen faktiskt styr vårt tänkande 

även om vi vill frigöra oss från den. Trots att böckerna stundtals hemfaller till den rasism de 

försöker avfärda, menar jag således att de vid en kritisk läsning utgör en mycket nyanserad 

skildring av rasismens väsen.  

     Föreliggande uppsats har bidragit till forskningen genom att skildra magivärldens olika 

fördomar mot andra raser i ett helhetsperspektiv, genom att anlägga ett diskursanalytiskt 

perspektiv på böckernas rasism samt genom att använda Baumans teori för att förklara varför 

gränsöverskridarna möts av den största misstron i böckerna. I vidare forskning skulle det vara 

givande att analysera Harry Potter-böckernas diskussion av norm och avvikare utifrån ett 

intersektionellt perspektiv som innefattar ras, genus, klass och magisk förmåga. Då hade 

bilden av magivärldens fördomar kunnat nyanseras ytterligare. Baumans teori har visat sig 

vara fruktbar i litterära analyser och jag ser därför möjligheter att använda den i analysen av 

rasmotsättningar i andra litterära verk som till exempel Sagan om ringen-trilogin. 
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