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INLEDNING 

"En av mina slutsatser är nämligen att det finns lika många maskuliniteter som det finns män. 

Det finns ingen evig sanning om mannen".
1
 Citatet är hämtat ur Daniel Ekmans En mans bok 

- om manlig identitet - teorier, ideal, verklighet, (1995). Ekman är en av flera forskare som 

har försökt nyansera mansforskningen och botaniserat i begreppet maskulinitet.
2
 Ekmans 

påstående passar väl in på min uppsats syfte, jag ska undersöka om detta stämmer överens 

med hur mannens maskulinitet konstrueras i skönlitteraturen. Håller Ekmans resonemang 

även inom skönlitteraturen eller matas vi med stereotyper? En bokserie som har många läsare  

och är populär speciellt bland ungdomar men även hos äldre är Harry Potter-böckerna.
3
  

Maria Nilson skriver i Från Gossip Girl till Harry Potter, (2010) att "Det idag är 

omöjligt att skriva om fantasy utan att i alla fall nämna Harry Potter." Hon konstaterar vidare 

att Rowlings böcker är ett fenomen som trots en flera år tillbaka avslutad bokserie och en 

fullbordad filmatisering, fortfarande är populära och debatteras och diskuteras flitigt. På grund 

av den stora läsargrupp de når ut till tycker jag därför, precis som Maria Nilson påpekar, att de 

är passande att använda för analys av genus, i mitt fall med fokus på maskulinitet och den 

maskulina skildringen.
4
 

Joanne Kathleen (allmänt kallad J.K.) Rowling är författaren bakom världssuccén och  

bakgrunden till de fantastiska historierna är likt böckerna, häpnadsväckande. Rowling kom på 

historien om Harry Potter under en försenad tågresa mellan Manchester och London. För 

Rowling som var nyinflyttad i Edinburgh, arbetslös, pank, nyskild och ensamstående mamma 

blev skrivandet om Harry Potter en hobby. Hobbyn som utövades på olika caféer utvecklades 

så småningom till ett manus som sedermera blev den framgångssaga som gjort Rowling till 

allt annat än barskrapad idag. Harry Potter böckerna har sedan utgivningen översatts till 64 

olika språk och sålts i över 325 miljoner exemplar världen över. Utöver detta har Harry Potter 

böckerna via filmatiseringarna spelat in 3,5 miljarder dollar. Detta har gjort att Rowling fått 

en förmögenhet som hon i dagsläget frikostigt delar med sig av till välgörenhet med barn och 

unga i fokus. Hennes till en början primära läsargrupp, barn och unga, har expanderat och 

idag läses Harry Potter ofta som del av vårt västerländska kanon av såväl gammal som ung.
5
  

                                                 
1
 Daniel Ekman, En mans bok - om manlig identitet - teorier, ideal, verklighet, Stockholm 1995, s. 16. 

2
 Ekman 1995, s. 6 ff.  

3
 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vad-ar-du-hungrig-pa-lilla-van?rm=print 16.00, 21/1 - 2013. 

4
 Maria Nilsson, Från Gossip Girl till Harry Potter, Lund 2010, s. 96 f. 

5
 http://www.harrypotter.nu/ 16.00, 20/1 - 2013, http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vad-ar-du-hungrig-pa-

lilla-van?rm=print 16.00, 21/1 - 2013. 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vad-ar-du-hungrig-pa-lilla-van?rm=print
http://www.harrypotter.nu/
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vad-ar-du-hungrig-pa-lilla-van?rm=print
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vad-ar-du-hungrig-pa-lilla-van?rm=print
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur maskulinitet skildras i Harry Potter and the 

Half-Blood Prince (2005).
6
 Mina frågeställningar är följande: Hur skildras tre manliga 

romankaraktärer? Vad förenar männen och vad skiljer dem åt? Hur förhåller sig personer i 

männens närhet till dem? 

Valet av karaktärer är baserat på deras ålder. Snape är en man i medelåldern, 

Dumbledore är en gammal man och Ron är en pojke på väg att bli en ung vuxen man. Detta 

gör analysen bredare då flera generationers maskulinitet analyseras. Boken jag valt är också 

väl lämpad för analysen då den kretsar kring en manlig persons utveckling (Harry Potter).  

 

Avgränsning, metod och disposition 

Jag har valt ut tre manliga karaktärer från Harry Potter and the Half-Blood Prince. Valet av 

just dessa (Snape, Ron, Dumbledore) har jag gjort för att alla, även om de är bipersoner, har 

en stor roll i handlingen och därför har stor påverkan gällande hur manlighet konstrueras i 

romanen. Dessa personer har även en intressant utveckling i denna roman, samt är relevanta 

att studera på grund av deras inbördes relationer. En analys av bipersoner är även något som 

inte utforskats i lika hög utsträckning som huvudpersonsanalys.
7
 

Angående metoden så kommer jag i uppsatsen genomföra en analys av hur karaktärerna 

maskulinitet skildras. Under min analys utgår jag främst ifrån Thomas Johanssons modell 

"Makt och manlighet i förändring" som jag presenterar i avsnittet "Definition av centrala 

begrepp". I analysen av de tre männen kommer jag att studera aspekter som deras handlingar, 

utseende, beteende och konversationer. När jag applicerar Johanssons modell på tidigare 

nämnda kommer fokus att ligga på deras makt, vänskapliga relationer och fiendskap. 

Alla männen analyseras i ett varsitt eget kapitel. I analysens ramar kommer en 

presentation av varje karaktär och dennes roll i handlingen utföras. 

I kapitel 1 analyseras Snape, följt av kapitel 2 där Dumbledore analyseras. Kapitel 3 ägnas åt 

analys av Ron och avslutningsvis är kapitel 4 en avslutande diskussion 

 

                                                 
6
 J.K Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, London 2005. 

7
 http://www.uppsatser.se/om/bipersoner/, 7/11 - 2012, 14.30 

http://www.uppsatser.se/om/bipersoner/
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Tidigare forskning och teori 

Det finns en hel del tidigare forskning kring genus i barn- och ungdomslitteratur, faktiskt ett 

antal med fokus på Harry Potter-böckerna, bland andra återfinns Maria Nilssons bok Från 

Gossip Girl till Harry Potter.
8
 Hennes fokus här är att, med genusglasögonen på, analysera 

olika populära ungdomslitterära genrer. Det finns många verk som liknar Nilssons men inte 

forskning som i samma grad uteslutande fokuserar på maskulinitet i litteraturen. Torbjörn 

Forslid har visserligen utforskat män i litteraturen i Varför Män? Om män i litteraturen, 

(2006)  men denna bok fokuserar mer på manliga teman i litteraturen än hur karaktärer 

faktiskt skildras.
9
 Det finns även en artikel, "Cinderfella: J.K Rowling´s Wily Web of 

Gender", som kommer till slutsatsen att de första fyra böckerna i Harry Potter-serien 

ifrågasätter genus och bidrar till en diskussion kring detta. Dock utan att ingående studera den 

maskulina skildringen
10

 

Ett verk som ligger relativt nära min uppsats syfte är C-uppsatsen "En för alla, alla för 

en - En analys av vänskapen mellan Harry Potter, Ronald Weasley och Hermione Granger" av 

Christel Jönsson och Kristin Karlsson. Denna uppsats tar upp vilka egenskaper och roller 

karaktärerna har i den svenska översättningen av den första och sista Harry Potter-boken.
11

  

C-uppsatsen "Maskulinitet i Midgård - en kvalitativ analys av manliga gymnasieelevers 

favoritfilm" av Johanna Ravhed och Viktoria Åkerblom, är det verk som ligger närmast min 

uppsats, då den precis som jag endast fokuserar på hur maskulinitet skildras hos karaktärerna, 

dock i Midgård och i film istället för i Harry Potter-världen och litteratur.
12

 Även om dessa 

böcker och uppsatser alla ligger nära mitt syfte så har dessa inte använts i uppsatsen i någon 

större utsträckning, mer än till inspiration och idébildande. Detta på grund av att de ofta 

fokuserar på genus i stort och inte maskulinitet i synnerhet.   

Teorier om maskulinitet 

I boken Rädd att falla - studier i manlighet, (1998) samlas flera forskare med olika 

infallsvinklar på maskulinitet. I inledningen ställs frågan "Vad är mansforskning?". Johansson 

förklarar att mansforskningen är något som utvecklats, delvis som en konsekvens av 1970-

                                                 
8
 Nilsson 2010. 

9
 Torbjörn Forslid, Varför Män? Om män i Litteraturen, Stockholm 2006.  

10
 Ximena Gallardo-C. och C. Jason Smith, ”Cinderfella: J.K. Rowling’s Wily Web of Gender” i: Giselle Liza 

Anatol, Reading Harry Potter: Critical Essays. Westport 2003, s. 203. 
11

 Jönsson Christel och Karlsson Kristin, En för alla, alla för en – En analys av vänskapen mellan Harry Potter, 

Ronald Weasley och Hermione Granger, C-uppsats, Högskolan Kristianstad, vt 2008. 
12

 Ravhed Johanna och Åkerblom Viktoria, Maskulinitet i Midgård - en kvalitativ analys av manliga 

gymnasieelevers favoritfilm, masteruppsats, Högskolan Dalarna, vt 2005. 
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talets feministiska diskussioner. Mansforskningen är därför till stor del inspirerad av 

feministisk teori. Utifrån detta kastar mansforskare sedan nytt ljus över manlighetens historia 

och bidrar till att problematisera konstruktionen av kön. Genom att ställa sig frågan "Vad är 

manlighet?" uppmuntrar dessa forskare till reflektion över bland annat mansideal, fadersideal 

och mäns känslouttryck.
13

 

R.W. Connell är ett annat centralt namn inom forskningen kring maskulinitet. Hans bok  

Maskuliniteter i första upplaga 1996.
14

 Denna bok är tongivande i forskning om maskulinitet 

och Connell beskriver här bland annat begreppet hegemonisk maskulinitet som är hans 

centrala begrepp inom forskningen och som många andra forskare har använt efter honom. 

Hegemoni är ett begrepp som används för att beskriva den dynamik  som gör att en grupp kan 

erövra och behålla en ledande position i samhällslivet. Connell menar att det är hävdandet av 

auktoritet som är det största redskapet inom denna dynamik, och därmed kännetecknar 

hegemonin. Hegemoni är även något föränderligt som kan variera beroende på vilken grupp 

som styr för tillfället, nya grupper kan erövra positionen från andra. Hegemonisk maskulinitet 

syftar i sin tur på de attribut och redskap som används för att erövra den styrande maskulina 

positionen. Det finns flertalet ideal som är bärare av den hegemoniska maskuliniteten, bland 

annat fantasifigurer, begreppet är alltså tongivande i mitt analysarbete.
15

   

Connell har i övrigt i sin bok ett antal målsättningar. Han vill bland annat historiskt 

skildra den forskning som bedrivits inom området samt sammanfatta historien om 

västvärldens maskuliniteter och deras uttryck. Han vill även genom intervjuer beskriva livet 

för fyra män tillhörande olika grupper samt etablera en teori om maskuliniteter inbäddad i en 

social genusteori. Med detta menar Connell att maskulinitet inte kan ses som något isolerat 

ämne utan beroende av faktorer såsom klass, ras och orättvisor.
16

 Connell menar att man kan 

åtskilja olika maskulinitetstyper och därmed förstå föränderlighetens dynamik.
17

 Han menar 

vidare att för att kunna analysera maskulinitet så behövs det mer än att bara urskilja en typ av 

maskulinitet. Man måste därför utforska inbördes relationer i ett manligt sammanhang.
18

 Detta 

synsätt anknyter till min frågeställning gällande karaktärers relation till varandra. 

Thomas Johansson är en av alla forskare som har influerats av Connell och en 

centralfigur i min uppsats. Johansson tolkar det som att man i samhället kan urskilja en 

                                                 
13

 Thomas Johansson, Från mansroll till maskulinteter i Rädd att falla - studier i manlighet, Stockholm 1998, s. 7 

- f. 
14

 R.W Connell, Maskuliniteter, Cambridge 2008. 
15

 Connell 2008, s. 115. 
16

 Connell 2008, s. 11.  
17

 Connell 2008, s. 109. 
18

 Connell 2008, s. 114 
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hierarki där män positionerar sig beroende på hur deras maskulinitet ter sig. De olika 

positionerna som finns är hegemonisk-dominant, delaktig och underordnad.
 19

 Dessa begrepp 

är hämtade från Connells teorier.
20

 Johanssons tolkning av den hegemoniska positionen är att 

den utgörs av män som med hjälp av en dominerande manlighet, en hegemonisk maskulinitet, 

erövrar styrande positioner i samliv med andra människor. Man kan vidare utifrån denna 

styrande position reflektera över flera olika manliga positioner som hänger ihop med olika 

typer av maskuliniteter.
 21

  

 Daniel Ekman är en annan mansforskare som jag kommer använda mig av.  Ekman har 

i sin bok, som jag tidigare nämnt, En mans bok - om manlig identitet - teorier, ideal, 

verklighet presenterat mannen utifrån en mängd olika infallsvinklar. Han analyserar manliga 

stereotyper samt fokuserar på mannens relationer, till andra män, kvinnor och barn. Boken 

beskriver även historiska, åldersmässiga individuella olikheter män emellan samt alla de 

särskilda förväntningar som samhäller har på den enskilde mannen.
22

 

Definition av centrala begrepp 

Thomas Johansson har med influenser från Connells teorier skapat en modell för olika 

maskulinitetspositioner som hänger ihop med makt. Det viktigaste för mig med Johanssons 

modell är att manlighet är något som ständigt konstrueras. Det skapas i en process som bygger 

på maktrelationer, dessa maktrelationer har Johansson satt i förhållande till varandra genom 

att skapa olika positioner. Alla positioner kretsar kring nyckelordet i min uppsats, 

maskulinitet. Maskulinitet kan tolkas på flera sätt men jag har valt att följa 

psykologidoktoranden Stefan Björks version. Han menar att maskulinitet mer syftar på ideal 

och idéer gällande det manliga könet medan manlighet mer är knutet till det biologiska 

könet.
23

 

Åter till Johanssons modell, längst upp i modellen återfinns den hegemonisk-dominanta 

positionen som jag tidigare förklarat utgörs av de män som anses ha den erkänt styrande och 

dominerande maskulinitet. Under dem finns två positioner som utgörs av de män som inte 

lever efter den hegemoniska maskulinitetens men trots detta utnyttjar fördelar av denna. De 

blir därmed delaktiga i återskapandet av den hegemoniska maskuliniteten och förhandlande 

då de försöker förhålla sig till denna på ett för dem gynnande sätt.  

                                                 
19

 Thomas Johansson, Det första könet?: mansforskning som reflexivt projekt, Lund 2000, s. 28. 
20

 Connell 2008, s. 114 ff.  
21

 Johansson 2000,  s. 38.  
22

 Ekman 1995, baksida. 
23

 http://psykologidoktoranden.blogspot.se/2011/04/manlighet-och-maskulinitet.html, 13.00, 23/11 - 2012. 

http://psykologidoktoranden.blogspot.se/2011/04/manlighet-och-maskulinitet.html
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På sidorna om dessa två positioner finns det två rakt motsatta positioner, den 

nostalgiske mannen som representeras av de män som kännetecknas kritiskt inställning till 

den dominerande manligheten och den oppositionella mannen som står för män som längtar 

efter en mytisk "urmanlighet".  

Under alla dessa positioner befinner sig den underordnade positionen. Här befinner sig 

alla män  som är normöverskridande i sin maskulinitet, dessa betraktas ofta av andra män som 

feminina eller homosexuella och blir därför underordnade.
24

 

Nedan har jag bifogat modellen så som den ser ut i Johanssons bok.
25

  

 

 

 

I mitt analysarbete kommer jag främst använda mig av Johanssons modell och applicera 

modellen över de olika maskulinitetspositionerna på mina karaktärer. Jag kommer inte nitiskt 

sträva efter att tilldela karaktärerna en given position utifrån modellen utan snarare använda 

Johanssons begreppsapparat för att stötta upp min analys. Även om jag ibland sammankopplar 

männen med en specifik position är min huvudpoäng att jag utgår ifrån att det sker en 

förhandling i karaktärernas maskulinitet och dem själva emellan. Detta är det fundament som 

jag till största del baserar min analys på. 

. 

 

 

  

                                                 
24

 Johansson 2000, s. 39 f. 
25

 Johansson 2000, s. 40. 
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AVHANDLING 

KAPITEL 1, Snape - Den stränga och ogillade läraren som är 

mer än vad ögat ser 

Snapes roll i de tidigare böckerna 

Severus Snape har figurerat i alla fem tidigare böcker om Harry Potter och är lärare i 

trolldryckslära på trollkarlsskolan Hogwarts. I de tre första böckerna har han mindre roller där 

han mestadels framställs som en lärare som avskyr Harry men ändå på ett eller annat sätt 

hjälper honom ur kniviga situationer. I den tredje boken kommer det dock fram att Snape haft 

ett speciellt förhållande till Harrys pappa, James Potter, och hans vänner Sirius Black, som 

också är Harrys gudfar samt Remus Lupin. Både Lupin och Sirius dyker upp i Harry Potter 

and the Half-Blood Prince och Snape visar stor avsky mot de båda vännerna.  

I den fjärde boken får man reda på att Snape tidigare varit en ond trollkarl, en så kallad 

"dödsätare". Dessa dödsätare arbetar för att Lord Voldemort, en ondskefull trollkarl, ska 

återuppstå. Hogwarts rektor, Albus Dumbledore försvarar trots detta Snape och i slutet av 

boken får man via Snape reda på att Lord Voldemort har återuppstått. Snape sänds då av 

Dumbledore ut på ett hemligt uppdrag. 

I kampen mot den onde Voldemort visar sig Snape ha en stor roll, man får reda på att 

uppdraget han fick av Dumbledore var att låtsas återvända som dödsätare redo att stötta Lord 

Voldemort och på så sätt spionera åt Dumbledore och den goda sidan. Senare försöker Snape 

lära Harry att motverka Voldemort från att ta sig in i dennes tankar. Dessa lektioner upphör 

tvärt då Harry råkar få insyn i ett av Snapes värsta barndomsminnen. Harry ser i detta minne 

Snape att har blivit mobbad av James och Sirius. 

Trots Snapes dåliga upplevelser av Harrys pappa, och hans aversion mot Harry 

uppdagas det att han verkar drivas av något hemligt löfte att hjälpa Harry. Vad detta löfte 

bottnar i är egentligen en livslång kärlek till Harrys mamma Lily. 

Snape visar i den sista boken, Harry Potter and the Deahly Hallows, (2007) att detta 

stämmer då han offrar sitt liv för att den goda sidan ska kunna förgöra Voldemort.
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Analys av Snapes roll i Harry Potter and the Half-Blood Prince 

I bokens början tar Snape emot två dödsätare i hans hem för att överlägga deras kommande 

planer. Precis som i alla tidigare böcker presenteras Snape av Rowling här på ett stereotypiskt 

sätt som är tänkt att väcka avsky hos läsaren, både gällande utseende och egenskaper. De båda 

dödsätarna är inte snara med att uppvisa både respekt och ogillande för Snape under deras 

möte. Snape agerar därefter under detta möte med en kyla och disciplin som är en bra ingång i 

hans karaktär.  

Vidare under denna episod börjar en av de två dödsätarna, Bellatrix Lestrange att tvivla 

på Snapes tillhörighet, och ifrågasätter hans lojalitet till lord Voldemort. Snape uppträder då 

lugnt och sakligt. Han uppvisar säkerhet som ger honom auktoritet och förstärker hans 

styrande position. Han spelar här ett farligt spel, ett spel med livet som insats. Detta 

dubbelagentsspel, där han inte bara lurar folk omkring sig, utan även dödsätare och slutligen 

Lord Voldemort själv bemästrar han med en kyla och skicklighet som visar att han 

kontrollerar situationen. Denna självkontroll är central för Snape och kan tolkas som ett 

tecken på hur stark hans kärlek är till Lily, Harrys mamma. Hon är orsaken till att Snape bytte 

sida och är dubbelagent åt Dumbledore. Den starka drivkraften i form av hans kärlek till Lily 

gör alltså att Snape klarar av att, likt denna gång, hantera många svåra situationer. Detta gör 

att den tidigare osympatiska bilden av Snape nyanseras och han börjar framstå som en ganska 

sympatisk figur. Oavsett hur ifrågasatt han blir av Bellatrix Lestrange tappar han aldrig 

fattningen. Episoden avslutas med ett slags ultimatum där Snape svär en obrytbar ed som till 

slut tystar den tvivlande Bellatrix.
26

  

Sammanfattningsvis visar denna episod att Snape är en man som både bemästrar och 

undertrycker sina egna känslor med hjälp av enorm självkontroll. Han är stoisk och 

disciplinerad och sviker inte sin drivkraft oavsett vad som händer.  

Nästa avsnitt i boken som är intressant gällande Snape inträffar då dennes relation till 

Harry Potter för första gången skildras i denna bok. Harry Potter är på väg till Hogwarts med 

tåget Hogwartsexpressen men har blivit fördröjd på grund av ett bråk med sin fiende Malfoy. 

Han får till slut hjälp av Nymphadora Tonks, en vuxen kvinnlig trollkarl och vän till Harry, 

som hjälper honom att ta sig ner på stationen och  möts då av Snape, som i sin tur kommit för 

att leda honom upp till skolan. I detta stycke framkommer det att både goda trollkarlar som 

Harry och hans vänner (i detta fall Tonks), och onda trollkarlar (de båda dödsätarna i 

förgående avsnitt) ogillar Snape. Harry lägger även skulden för Sirius död på Snape, vilket 

                                                 
26

 Rowling 2005, s. 27 ff. 
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belyser hur lätt det är att generalisera när det gäller Snape och automatiskt på grund av hans 

beteende ge honom skulden för allt ont som händer.
27

  

Snape har alltså ett symbolvärde i att vara en huvudantagonist som läsaren automatiskt 

ska ogilla. Trots att han gjort vissa goda handlingar i de tidigare böckerna har han alltid 

skildras som någon som ska väcka aversion hos läsaren, det är först i denna bok som Snape på 

riktigt blir nyanserad. 

Snape har även mot vuxna människor såsom lärare och dödsätare en överlägsen stil. 

Denna hårda fasad har han uppvisat sedan första boken, den enda han från början tycks visa 

full respekt för är professor Dumbledore. Dumbledore fungerar i böckerna som en slags 

fadersgestalt för Snape och de båda har ett komplext förhållande. Då alla verkar tvivla på 

Snape är det endast Dumbledore som tror på honom. 

Snape blir så småningom utsedd till skolans nya lärare i försvar mot svartkonster och i 

kommande avsnitt skildras hans person utifrån hans första lektion i ämnet. Snape skildras 

både här och i alla de tidigare böckerna som en lärare man inte vill ha att göra med. Han är 

kort i tonen, allmänt bitter och rigoröst sträng. Han håller stenhårt på regler och varje 

överträdelse straffas hårt. Att straffa folk är för övrigt något han också verkar finna nöje i, han 

låter ofta överträdelser gå förbisedda så länge det är någon av hans favoritelever som gör dem. 

Han har i alla böcker öppet visat avsmak för de elever han ogillar, mestadels Harry och hans 

bästa vänner Ron och Hermione, och är ofta uppenbart nedlåtande mot dessa. Snape använder 

i sitt lärande en auktoritär stil där han endast i undantagsfall tillåter eleverna att tala. Vidare 

skapar han sig auktoritet genom att skrämma eleverna. Hans favorisering av speciella elever 

och härskarteknik lyser igenom då han under lektionen avsiktligt negligerar de elever som han 

ogillar i väntan på att någon av hans favoriter ska framträda.
28

 

Även i detta avsnitt får läsaren antipatier mot Snape, men denna gång genom hans 

yrkesroll som lärare. I denna undervisningssituation är Snape en lärare som gör sig till 

styrande på orättfärdiga grunder. Han utnyttjar sin maktposition i förhållande till ungdomarna.  

Själva undervisningen hos Snape är grundat på en bestraffningspedagogik med fruktan 

och härskarteknik som fundament, detta gör visserligen inte hans maskulinitet så 

eftersträvansvärd men det befäster ändå hans position som den styrande, hegemonisk - 

dominanta mannen i rummet. Ska man rubba Snape måste man alltså göra precis som han gör.  

Man måste sjunka till dennes nivå och göra sig beredd att använda både fysiskt våld och 
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verbala häcklande medel. Snapes maskulinitet går alltså inte att rubba om man är en mjukis - 

här krävs det att man sätter hårt mot hårt.  

Hermione tolkar dock Snapes agerande på ett annat sätt. Hon menar att Snape resonerar 

ungefär som Harry. Trots sitt uppenbara vurmande för svartkonster och sina hårda framtoning 

är hans egentliga poäng att man ska vara modig och snabbtänkt.
29

 Även om Snape i detta 

avsnitt mestadels skildras på ett sätt gör i alla fall Hermiones mer mångfacetterade tolkning, 

bilden av Snape till mer nyanserad för läsaren och läsaren får mer förståelse för honom. 

Ännu en episod i boken som visar att Snapes person inte bara skildras som 

endimensionell är när Harry diskuterar Snapes förehavande med Remus Lupin, Harrys pappas 

vän och tidigare lärare för Harry. Harry tvivlar på Dumbledores omdöme gällande Snape och 

tror att denne faktiskt jobbar för Voldemort. Lupin förklarar för Harry att han varken tycker 

bra eller illa om Snape och exemplifierar detta genom en berättelse om när Snape hjälpte 

honom att motstå sin varulvsförbannelse vid varje fullmåne.
30

 

Med detta menar Lupin att Snape trots sin otrevliga framtoning faktiskt innerst inne kan 

vara godhjärtat. Antagligen har Snape utfört uppgiften på Dumbledores order men det visar 

bara vilken oerhört stark pliktkänsla han har, han sätter helt enkelt uppgiften högre än 

antipatin mot Lupin. Det ligger också något hedervärt i att utföra en god gärning mot någon 

som tidigare orsakat skada. Snape är alltså mer än vad ögat kan se och för läsaren framstår 

hans karaktär som alltmer komplex och nyanserad.  

Nästa gång vi möter Snape är under ett möte som läraren Slughorn styrt upp för sina 

favoritelever. Snape gör entré under mötet och avvisar så småningom en av sina elever,  

Malfoy, därifrån. Vi får då uppleva maktförhållandet mellan Snape och Slughorn, de enda två 

vuxna männen i rummet.
31

 I inledningen av deras samtal ger Slughorn Snape en komplimang 

"[...] 'I was just talking about Harry´s exceptional potion-making! Some credit must go to you, 

of course, you taught him for five years' ".
32

 På detta svarar Snape kyligt och positionerar sig 

som någon som står över dessa svärmerier. Slughorn fortsätter dock som inget har hänt och 

ger alltså Snapes hegemoniskt-dominanta position legitimitet genom att ställa sig i en 

marginaliserad och förhandlande position. Han är därmed också delaktig till att reproducera 

dennes hegemoniska maskulinitet.   

Detta mönster kulminerar när Snape förklarar att han vill prata med Malfoy enskilt. 

Slughorn försöker förhindra detta med en halvhjärtad kommentar om att Snape inte borde 
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vara så sträng och tänka på den stundande julen. Denna replik får ett abrupt svar av Snape; " 

'I´m his Head of House, and I shall decide how hard, or otherwise, to be,' [...]. "
33

 

Senare hamnar Harry och Malfoy i gräl och Harry använder en för honom ny och 

våldsam förbannelse från en mystisk skolbokbok i trolldryckskonst som han hittat (boken är 

skriven av någon som kallar sig "The Half-Blood Prince") som skadar Malfoy allvarligt. 

Snape stormar in i rummet och stoppar bråket för att sedan förhöra Harry om dennes kunskap 

kring dessa besvärjelser. Episoden slutar med att Snape utdelar en straffkommendering till 

Harry.
34

 

Harry blir där tvingad att sortera dokument som behandlar överträdelser från tidigare 

skolår. Här kommer det fram att Harrys pappa och hans gäng varit inblandande i en stor del 

av dessa med Snape som hackyckling. Snape visar alltså detta inte för att förringa sig själv 

utan snarare för att försöka påvisa vilket svin Harrys pappa var.
35

 Harrys pappa börjar alltså 

framstå som moraliskt tvivelaktig. 

I bokens crescendo blir Hogwarts attackerat av flera dödsätare. Snape ansluter sig till 

dessa och tillslut blir konfronterar gruppen Dumbledore. Snape får då välja att antingen röja 

sin täckmantel eller bevisa sin tillhörighet till Voldemort. Snape väljer det sistnämnda och 

dödar Dumbledore. Läsaren lämnas här ovetande om att Snape gjorde det endast för att inte 

avslöja sig för att hans sympatier ligger hos Dumbledore och inte hos Voldemort. Harry jagar 

i tumultet efter Snape och det uppstår en konfrontation dem emellan.
36

 

Harry som är ursinnig på Snape efter att denna dödat Dumbledore försöker använda 

förbannelserna från sin speciella trolldryckskonst-bok på Snape. Han använder alla hemska 

förbannelser han kommer ihåg men Snape parerar alla med kylig lätthet. Han tycks dock bli 

allt mer upprörd då Harry kallar honom för feg: "'Coward, did you call me Potter' shouted 

Snape. 'Your father would never attack me unless it was four on one, what would you call 

him, I wonder?".
37

 

Jakten fortsätter med att Snape avväpnar Harry och Harry försöker sig då på en sista 

attack, han kallar än en gång Snape för "feg" och försöker sedan utföra "Levicorpus" 

förbannelsen på Snape. Levicorpus förbannelsen är extra känslig för Snape och det vet Harry. 

Harry har nämligen i Harry Potter and the Order of the Phoenix, (2004) tagit del av ett av 
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Snapes minnen från dennes egen skoltid. Där såg Harry sin egen pappa använda just denna 

förbannelse på Snape, förbannelser får offret att hänga upp och ner totalt maktlöst i luften. 

Snape blockerar förbannelsen kraftfullt och Harry kastas iväg samtidigt som Snape tornar upp 

sig över honom rosenrasande:"You dare use my own spells against me, Potter? It was I who 

invented them - I, the Half-Blood Prince! And you'd turn my inventions on me, like your 

filthy father, would you?' [...]"
38

 Snape avslöjar därmed att det är han som är den 

mytomspunne Halvblodsprinsen och att det är hans bok som Harry har tagit hjälp av under 

skolåret. 

Detta avsnitt är därmed ett slags klimax för Snapes karaktär. Tre saker är här väldigt 

centrala för analysen av Snapes karaktär. Han förlorar för en stund ansiktet och hans annars 

oövervinnerliga självkontroll då Harry genom att använda samma förbannelse som hans fader 

använde för att mobba Snape träffar Snapes ömma punkt. Detta får även Harrys pappa att 

framstå som än mer moraliskt tvivelaktig vilket ytterligare gör bilden av Snape än mer 

nyanserad. Snape framstår även som en slags fader till dessa kraftfulla förbannelser, Snape är 

alltså, likt de flesta andra män en fader.  

Efter detta klimax inträffar blir Harry utsatt för tortyr-förbannelsen Crucio. Trots den 

massiva psykiska och känslomässiga press Snape utsatts för då han först dödat den enda 

person han kunnat vara förtrolig med, Dumbledore, och sedan utsätts för sina egna 

förbannelser av Harry: så hindrar han att Harry torteras.39 

Snape låter alltså trots sitt hat mot Harry och hans pappa och alla psykiska påfrestningar inte 

Harry komma till skada, han har tidigare lovat Dumbledore att vaka över Harry och det gör 

han, mot alla odds, likt en pliktskyldig lydig son. Detta kan även, likt tidigare, kopplas till 

hans kärlek till Lily. 

Med detta sagt kan man konstatera att man i denna bok får en  mer nyanserad bild av 

den tidigare ofta endimensionella Snape. Detta luckrar upp den annars enkelspåriga hårda 

fasaden kopplad till honom. Linn Areskoug pekar i sin avhandling Den svenske mannens 

gränsland - Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit, (2011) på 

flera av dessa attribut som typiskt kopplade till den normativa manlighetens hegemoni.
40

 Med 

den normativa manlighetens hegemoni menar Areskoug de attribut som kännetecknar de män 

som har en styrande, dominerande manlighet, Snape passar som tidigare stycke bevisar in på 

flera av dessa. Han är en icke-känslostyrd man som låter plikten (drivkraften) gå före allt och 
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besitter en enorm självkontroll, handlingskraft och disciplin vilket får honom att framstå som 

allmänt hård och orubblig. Emellertid, trots alla dessa manliga dygder är Snape mycket mer 

än så, han har en inre kris som härstammar från hans egen skoltid. Han har under denna tid 

blivit mobbad och det har gett honom djupa själsliga ärr. Hela hans stränga sätt och hårda 

framtoning kan alltså troligen förklaras av en svår barndom bestående av mobbing, ensamhet 

och olycklig kärlek. 

När han till slut visar känslor, om än negativa sådana, bevisar det en viktig sak, att 

oavsett hur emotionellt blockerad och empatilös denna man verkar så är han mänsklig, med 

känslor, drivkrafter och förmåga att älska. Han kännetecknar en stereotypisk behärskad 

hegemonisk maskulinitet, men besitter ett större känslospektrum som visar att mannen är en 

komplex varelse kapabel att visa känslor. 

Intressant är också att Snape är en av trollkarlsvärldens mest skickliga utövare inom 

ocklumenering. Detta betyder att han är bra på att hålla sina tankar undan från andra 

trollkarlar som försöker ta reda på hans innersta hemligheter. Detta är betydelsefullt med 

tanke på hans roll i handlingen men även intressant med tanke på hans person. Man kan se det 

som om han är såpass mån om att inte visa sig skör (låta folk få reda på hans mobbingfyllda 

barndom, eller kärleksfulla tankar till Harrys mamma) att han tvingat sig själv att bemästra 

denna magi. Detta understyrker den hegemoniska maskulinitetens koppling till 

självbehärskning och den osårbara maskulina framtoning som värderas högt i en hegemonisk 

maskulinitet. Precis som Johansson poängterar i Det första könet, (2000) har denna 

maskulinitet stor attraktionskraft och imaginära figurer likt Snape med sina omnämnda 

hegemoniska sidor blir till en slags arketyp av en maskulinitet som ofta är mer nyanserad än 

den ger sken av.
41

  

Areskoug skriver att: "dygder som självkontroll, mod och handlingskraft är tätt 

sammanbundna med manlighet".
42

, även Ronny Ambjörnsson tar, I Mansmyter - James Bond 

,Tarzan, Don Juan och andra grabbar, (1999) upp betydelsen av självkontroll som ett manlig 

karaktäristikum.
43

  

 Detta försvarar därmed den strävan Snape har med det centrala för hans karaktär, att 

aldrig tappa ansiktet, och att inte svika sin inre drivkraft. 
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KAPITEL 2, Dumbledore - Den uppfostrande mentorn med 

stora personliga visioner 

Dumbledores roll i de tidigare böckerna 

Albus Dumbledore är rektor för Hogwarts skola för häxkonster och trolldom och är en av 

bokseriens viktigaste karaktärer. Dumbledore tar i den första boken hand om Harry efter att 

hans föräldrar har dödats av Voldemort. I slutet av första boken räddar han Harry när denne 

försöker hindra Voldemort från att erövra en viktig magisk artefakt och avslöjar att Harry 

överlevde attacken tack vare sin mors kärlek som skapade ett skydd mot Voldemort. I de 

efterföljande böckerna beter sig Dumbledore på liknande sätt, han tar hand om Harry samt 

hjälper honom under sina äventyr.  

I den sista boken, Harry Potter och Deathly Hallows är Dumbledore död men han 

förekommer ändå en hel del genom berättelser från hans tidigare liv. Här berättas historien 

hans familj och det kommer fram att Dumbledore har haft en svår barndom. Hans syster blev 

tidigt traumatiserad vilket gjorde henne oförmögen att kontrollera sin magi och Dumbledores 

pappa blev efter detta dömd till livstid i Azkaban. Dumbledores syster råkar sedan i ett av 

hennes magiska utbrott döda deras mamma och Dumbledore lämnas därmed själv med systern 

och lillebrodern.  

Han blev efter detta vän med en trollkarl som är i samma ålder som honom, Gellert 

Grindelwald, och tillsammans drömmer de om en trollkarlstyrd värld. En dag råkar de i bråk 

med Dumbledores lillebror och i tumultet som följer dör lillasystern. Följden av detta blir att 

Dumbledore överger sin och vännens vision och svär att aldrig ge sig själv en maktposition i 

trollkarlssamhället. 

Analys av Dumbledores roll i Harry Potter and The Half-Blood Prince 

Vi möter Dumbledore för första gången i Harry Potter and the Half-Blood Prince i tredje 

kapitlet. Han kommer då för att hämta Harry från dennes fosterfamilj, familjen Dursleys. Den 

första som Dumbledore möter är Harrys farbror, Vernon som blir totalt överraskad över att få 

se en trollkarl på sin trappa. Familjen Dursley och i synnerhet Vernon har kört med Harry 

ända sedan barnsben och verkar avsky allt som har att göra med magi. Vernon försöker under 

detta avsnitt med alla sina krafter avvisa Dumbledore men lyckas inte och detta beskrivs på 

följande sätt: "[...] something about Dumbledore seemed to have robbed him temporarily of 
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breath".
44

 Så småningom förstår han att Dumbledore är en man som är väldigt svår att spela 

översittare mot.
45

 Dumbledore gör sig själv bekväm i familjens hus och tar ingen notis av 

Vernon som genom att vara otrevlig försöker göra köra ut honom.  

På detta sätt fortsätter avsnittet, Dumbledore behandlar familjen Dursley på ett trevligt 

sätt men mästrar dem samtidigt som om de alla vore små barn. Hela familjen Dursley som nu 

är samlade bli bara underordnade statister då Dumbledore diskuterar framtiden med Harry. 

I slutet av detta avsnitt ägnar tillslut Dumbledore familjen Dursley sin fulla uppmärksamhet.  

Harry beskriver det som om Dumbledore i denna avslutningsekvens inte uppvisar något 

tecken på ilska men ändå utstrålar en slags kyla som får familjen att krypa ihop. 

Dumbledore förklarar att han är besviken på dem på grund av den vanvård de utsatt 

Harry för. Vernon sätter sig emot men Dumbledore behöver bara höja fingret för att äska 

tystnad. När Dumbledore och Harry sedan lämnar familjen är Vernon och resten av familjen 

totalt förstummad.
46

 

Redan under denna episod får man reda på mycket om Dumbledore. Detta avsnitt tycker 

jag visar vilken makt mannen Dumbledore kan utöva över andra människor. Det visar också 

att han inte behöver använda sig av hotelser eller ens en otrevlig framtoning för att få som han 

vill. Han har helt enkelt en inneboende auktoritet och en pondus som gör att människor 

underordnar sig honom. Man får dock ta med i beräkningen av mycket av hans makt kommer 

av hans ställning som äldre "visare" man och rektor. 

I slutet av detta kapitel reser Harry och Dumbledore till familjens Weasleys hem. Väl 

där förklarar Dumbledore att han vill prata med Harry innan de skiljs åt. Vi får då möta en 

mer känslosam sida hos Dumbledore. Han förklarar att han är stolt över Harry för att Harry 

har hanterat sin gudfar, Sirius, död såpass bra, och att Sirius skulle vara stolt över honom. 

Dumbledore förklarar vidare att han tycker att det var ett grymt avslut på deras alltför korta 

bekantskap och att han förstår att Sirius betydde mycket för Harry. Harry har till en början 

svårt att kommentera detta men öppnar sig till slut och visar sin sorg för Dumbledore. 

Känsloutbytet dem emellan avslutas med att Harry förklarar att han ska hämnas de döda och 

om han så själv ska dö - så ska han ta med sig många dödsätare och helst även Voldemort.
47

 

I denna sekvens visar Dumbledore ömhet och förståelse för Harry. Han visar också upp 

en för Dumbledore central och kännetecknande, mentorstil, då han istället för att låta Harry 

gråta ut i sin famn, sporrar honom att gå vidare och skipa rättvisa. Under Dumbledores 
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tröstande säger Harry inte mycket men det kommer fram att han känner desto mer, han känner 

sig övertygad om att Dumbledore förstår honom men säger ändå inte allt han tänker på. Något 

som visar att Harry trots känslan av tröst och trygghet han känner hos Dumbledore inte vågar 

öppna sig helt och fullt. Ekman menar att saknanden efter en pappa finns representerad hos 

många vuxna män, det vill då ofta inget hellre än att öppna upp sig och dela med sig av sina 

upplevelser till en äldre man eller gubbe. Detta band kan bli extremt värdefullt för båda parter 

då det blir en länk mellan gammalt och nytt.
48

 Som tidigare nämnt ser Harry Dumbledore som 

en kunskapskälla, det han mest av allt är ute efter är information om sina döda föräldrar, 

Dumbledore utnyttjar sedermera detta för att få Harrys lojalitet. 

Då Dumbledore faderligt dunkar Harry i ryggen och går vidare hoppar han åter in i 

rollen som Harrys uppdragsgivare och mentor istället för att gräva djupare i deras 

känslosamma diskussion. Detta säger mig att Dumbledore inte tillåter sig att närma sig Harry 

på ett djupare plan utan ständigt måste upprätthålla sin roll som Harrys mentor. 

Han förklarar uppfodrande för Harry att ingen utom de två känner till profetian om Harry och 

Voldemort och berättar sedan att han ämnar genomföra privata lektioner med Harry under 

året. Något som Harry tydligt uppskattar.
49

 Harry söker genomgående efter professor 

Dumbledores bekräftelse vilket belyser de beroendeförhållande han har till Dumbledore. 

Harry vill så långt som möjligt göra Dumbledore nöjd eftersom Dumbledore är hans källa till 

kunskap om trollkarlsvärlden och sitt eget förflutna. Dumbledore använder detta för att knyta 

Harry till sig men har sedan egna planer för Harry och ger honom endast kunskap när det 

fyller en funktion för honom i någon av hans planer.  

Dumbledore lämnar sedan Harry hos familjen Weasley och försvinner ett tag ur 

handlingen.
50

 Han återkommer när eleverna på Hogwarts har sin årliga samling i skolans stora 

sal. Här blottar Dumbledore sin skadade arm och alla i salen börjar då oroligt viska. 

Dumbledore viftar dock bort händelsen och förklarar lättvindigt att det inte är något att oroa 

sig för, fortsätter som ingenting har hänt och ordningen återställs.
51

 Det är alltså viktigt för 

Dumbledore att inte visa sig svag. Även om han har en uppenbart allvarlig skada.  

Harry påbörjar så småningom sina privatlektioner med Dumbledore och får reda på att 

de ska använda folks minnen för att förstå varför Voldemort försökte döda Harry och därmed 

finna lösningen till hur Voldemort kan besegras. 
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Då Harry och Dumbledore utforskar ett av Dumbledores sparade minnen får de se 

Dumbledore besöka den unga versionen av Voldemort, Tom Riddle, på dennes barnhem för 

att erbjuda honom en plats på Hogwarts. Detta kapitel är intressant då Dumbledores 

förhållande till barn och unga och hans roll som uppfostrande fadersgestalt återigen lyser 

igenom. 

När de träffas för första gången uppträder Dumbledore som en hövlig farbror som är där 

för att hjälpa Tom.
52

 Tom vill att Dumbledore ska bevisa att han är en trollkarl, och är 

förutom detta ohövlig mot Dumbledore. Dumbledore blir lite förvånad över detta men kliver 

sedan direkt in i den direkt uppfostrande rollen då han förklarar för Tom: "[...] 'you will adress 

me as "Professor" or "sir" '."
53

 Han exemplifierar sedan sina magiska förmågor samtidigt som 

han ger en moralpredikan för Tom då han skenbart sätter eld på dennes garderob och sedan 

uppmanar Tom att återlämna de stulna föremål gömmer i garderoben. Han upplyser sedan 

Tom att han kommer få veta om detta gjorts eller inte samt att stöld inte är tillåtet på 

Hogwarts.
54

 Detta är ännu något central för hans karaktär, han är den vägledande 

moralkompassen gällande rätt och fel. 

Längre fram i boken tvivlar Harry, som så många gånger förr, över var Snapes lojalitet 

ligger och att han tror att Dumbledore har fel gällande detta. Han tvistar om detta med Remus 

Lupin som då sammanfattar det hela med följande ord: " 'It isn`t our business to know [...] 'It 

is Dumbledores business. Dumbledore trust Severus, and that ought to be good enough for all 

of us.' "
55

 Dumbledore är alltså, enligt Lupin, en man vars kunskap och kännedom är så 

respekterad att man kan lita blint på honom. Hur snårigt något än tycks vara (Snapes roll i 

handlingen här är ytterst oklar, suspekt och minst sagt snårig) så tvivlar man inte på dennes 

omdöme. Han är allvetande och någon att lita på i det svåraste av sammanhang.  

Harry konfronterar sedan Dumbledore med dessa tankar. Innan han gör det så berättar 

han om ett möte med trolldomsministern. Han förklarar då att ministern anklagat honom för 

att vara "Dumbledores man through and through". 

Dumdledore svarar att det var otrevligt av honom men Harry replikerar då med " 'I told him i 

was' "
56

 vilket gör Dumbledore rörd: 
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Dumbledore opened his mouth to speak and ten closed it again. Behind Harry, Fawkes the phoenix let out 

a low, soft, musical cry. To Harrys´s intense embarrassment, he suddenly realised that Dumbledore´s 

bright blue eyes looked rather watery, and stared hastily at his own knees. When Dumbledore spoke, 

however his voice was quite steady. 

'I am very touched, Harry.'
57

 

 

Återigen visar Dumbledore upp sin mer känslosamma sida. Den här gången ännu kraftfullare 

och mer genuint än tidigare. Jag tror hans tårar kommer av att han ser Harrys tillgivenhet till 

honom som en bekräftelse att hans inflytande på Harry är stort, och därför så appellerar detta 

till hans känsla som en fader för Harry. Då Harry sedan konfronterar Dumbledore angående 

Snape, växlar han snabbt över till sin vuxna auktoritära sida och etablerar på nytt sin 

auktoritära mentorsroll inför Harry: " 'Thank you for telling me this, Harry, but I suggest that 

you put it out of your mind. I do not think that it is of great importance.' "
58

 

Harry protesterar och Dumbledore fortsätter då, ännu kraftfullare: 

"'[...] blessed, as I am with extraordinary brainpower, I understood everything you told me', 

said Dumbledore a little sharply. 'I think you might even consider the possibility that I 

understood more than you did.[...]"
59

 

Harry blir genast tystad och frågar avslutningsvis om Dumbledore verkligen litar på Snape. 

'I have been tolerant enough to answer that question already,' said Dumbledore, but he did not 

sound very tolerant any more. 'My answer has not changed.'
60

 Dumbledore avslutar därmed 

diskussionen och hävdar att det är nu hög tid att påbörja dagens lektion. 

Detta belyser återigen hur förhållandet mellan Harry och Dumbledore fungerar samt att 

Dumbledore oavsett sin lugna framtoning, inte tolererar att bli ifrågasatt. Dialogen mellan 

dem visar att Dumbledore vill framstå som fullkomlig när det gäller att avgöra vad som är rätt 

eller fel. Efter att ha studerat ett minne ger Dumbledore Harry uppgiften att försöka erövra det 

sista och viktigaste minnet de behöver, professor Slughorns minne. Dumbledore bevisas ha 

fullkomligt förtroende för att Harry kan lyckas med denna svåra uppgift.
61

 

Harry försöker sig på uppgiften men lyckas inte, då han går för att berätta om 

problemen slår han följe med den kvinnliga läraren Sybill Trelawney som också vill besöka 

Dumbledore. Dumbledore behandlar i denna sekvens henne som någon som inte är tillräckligt 
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viktig för honom för stunden och avvisar henne.
62

 Dumbledores makposition i förhållande till 

de andra lärarna belyses genom Harrys ögon, han jämför den kvinnliga föreståndaren för 

elevhemmet Gryffindor, professor McGonagall, med Dumbledore och kommer fram till att 

McGonagall varken är lika skräckinjagande eller förtroendeingivande som Dumbledore.
63

 

Dumbledore ses alltså både av sig själv och av andra som en fadersfigur med förmågor 

och ett omdöme som överstiger andras. Dessa båda kvinnor är de mest tongivande kvinnliga 

lärarna på skolan och McGonagall framställs som kvinnan med mest makt på Hogwarts. Hon 

är dock inte i närheten av Dumbledores maktposition. Han verkar kunna bemästra allt vilket 

visar vilka olika maktpositioner de två befinner sig i. Dumbledore skildras alltså som den 

styrande patriarken som regerar över hela Hogwarts och har mandat att göra som han vill 

medan McGonagalls makt är inskränkt till hennes eget elevhem. Sybill Trelawney har i detta 

fall ingen makt alls, hon behandlas av Dumbledore som en elev. 

Harry berättar så småningom om sitt misslyckande för Dumbledore. Dumbledore 

förklarar att han tvivlar på att Harry faktiskt gjort sitt bästa. Vi får då återigen se hur mycket 

Dumbledores bekräftelse betyder för Harry:  

"A hot, prickly feeling of shame spread from the top of Harry´s head all the way down his 

body. Dumbledore had not raised his voice, he did not even sound angry, but Harry would 

preferred him to yell; this cold disappointment was worse than anything"
64

 Det uppstår efter 

detta en tystnad som av Harry beskrivs som den mest obehagliga tystnad han någonsin 

upplevt med Dumbledore. 

Dumbledore behöver inte använda hotelser eller straff. När Harry står i onåd hos 

Dumbledore känner han det själv, och det är uppenbarligen en hemskare känsla än all 

straffkommendering tillsammans. Dumbledore förklarar så småningom att de ska vända blad 

och glömma detta och dyka ner i det nya minnet men avslutar med orden " 'I shall then be 

glad of your opinion as to whether the conclusions I have drawn from them seem likely.' "
65

 

Det avslutande citatet belyser hur han erkänner Harrys åsikt som viktig. Han blir dock också 

här uppfostrande i och med att han med dessa ord försöker implicera att Harry ska lära sig 

något till nästa gång: 
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The idea that Dumbledore valued his opinion this highly made Harry feel even more deeply ashamed that 

he had failed in the task of retrieving the Horocrux memory, and he shifted guiltily in his seat as 

Dumbledore raised the first of the two bottles to the light and examined it.
66

 

 

Harry tar alltså snarare den uppmuntrande komplimangen som något betungande och behovet 

av Dumbledores bekräftelse illustreras i och med detta som väldigt starkt hos Harry.  

I Ambjörnssons analys av James Bond menar han att dennes förhållande till sin chef M ter sig 

ungefär på samma sätt som förhållandet mellan Harry och Dumbledore. M beskrivs ta hand 

om Bond på sitt eget vis men hans känslor är som vanligt hos patriarkala fäder villkorliga 

Ambjörnssons slutsats är att: "Bond måste genom att utföra sina prestationer göra sig förtjänt 

av hans välvilja".
67

 Dumbledore fungerar som beskrivet, på samma sätt, dock mer som en 

mentor, för Harry. 

Sammanfattningsvis anser jag att Dumbledore inte skiljer sig så radikalt från Snape i sin 

lärarstil. Han använder visserligen inte konkreta hotelser eller straff utan jobbar mer med att 

skapa lojalitetskänslor och bekräftelsebehov. De båda gör det dock på med samma 

grundförutsättning, att bibehålla sin hegemonisk-dominanta position och uppnå sina 

personliga mål. Dumbledore vinner alltså Harrys förtroende och lojalitet genom att utmana, 

uppfostra och  vägleda honom samt att han samtidigt rent samtalsmässigt varierar med att 

bemöta honom på samma nivå och iklä sig den auktoritära mentorsrollen. 

Snape gör detta med mer handfasta metoder då han arbetar med att vinna respekt genom 

bestraffningar. 

Minnet Dumbledore vill att Harry ska studera innehåller Tom Riddle, efter att ha avlagt 

examen vid Hogwarts, har tillbringat ett antal år med mörka aktiviteter och etablerat en grupp 

av lojala sympatisörer som också är intresserade av mörkrets magi. Tom Riddle som då precis 

börjat kallas för Voldemort kommer till Dumbledore för att ansöka om en plats som lärare på 

skolan, självklart med dolda avsikter att fortsätta med sin rekrytering på skolan.
68

  

Detta möte är intressant då det är enda gången i denna bok som den onda sidans starkaste man 

möter den goda sidans motsvarighet. Dumbledore är från första början misstänksamt inställd 

till Voldemort och mötet dem emellan blir till verbal kraftmätning där Dumbledore bevisar 

vilken styrka han besitter. 

Då Voldemort förklarar att han inte längre kallas för Tom sätter Dumbledore direkt ner 

foten:  " 'I know what you are known as,' said Dumbledore, smiling pleasantly. 'But to me, 
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I´m afraid, you will always be Tom Riddle. It is one of the irritating things about old teachers, 

I am afraid, that they never quite forget their charges' youthful beginnings.' "
69

 

Han markerar därmed sin maktposition i förhållande till Voldemort samt att han inte tillåter 

Voldemort att diktera villkoren för deras möte. 

Mötet fortsätter sedan på samma sätt, de båda männens världsuppfattningar krockar och 

Dumbledore nekar Voldemort en plats på skolan och vinner även maktkampen männen 

emellan genom att använda sin till synes omåttliga kunskap och sin lugnt och sakligt 

resonerande stil. Stycket visar att han är en man som vet hur man hittar andra människors 

svaga punkter och sedan använder dessa emot dem.
70

 

Längre fram i handlingen så förklarar Dumbledore för Harry att Voldemort har delat 

upp sin själ i totalt sju delar, sju horrokruxer. Dumbledore berättar för Harry att han själv 

förstört en av dem och Harry en. Den Dumbledore förstörde var den tidigare nämnda ringen 

som genom förstörelsen gjorde hans en hand vanställd.
71

 

En sidohistoria som är intressant här kommer först fram i sista boken, Harry Potter and the 

Deathly Hallows. Här berättas det om Dumbledores egna personliga visioner med ringen. 

Anledningen att hans hand blev såpass vanställd och även gav honom en dödlig förbannelse 

var att Dumbledore försökte använda ringen för att återse sina avlida familjemedlemmar och 

på så sätt kunna stilla sitt skuldtyngda sinne. Dumbledore tänker alltså inte alltid på allas bästa 

utan handlar även för egen del, på ett typiskt känslomässigt och i detta fall, ödesdigert sätt. 

Efter detta så förklarar Dumbledore för Harry att de nu ska ge sig av för att försöka hitta 

den tredje av Voldemorts horrokruxer. Med orden: " 'I think you have earned that right' "
72

 så 

visar Dumbledore att Harry nu är värdig, eller åtminstone för honom behövd, att följa med 

honom vidare i hans efterforskningar. De beger sig efter några kapitel till en grotta där 

Voldemort gömt sin själ i form av en bägare.
73

  

Under grottäventyret utvecklas Dumbledores karaktär. För att komma in i grottan måste 

någon av dem offra blod och för att sedan förstöra Voldemorts horrokrux måste någon av dem 

dricka upp en skål med förgiftat dryck. Båda dessa uppgifter åtar sig Dumbledore med 

förklaringen: "' Beacause i´m much olderer, cleverer, and much less valuable,' said 

Dumbledore' "'
74

. Hans självinsikt bevisas alltså trots vissa tvivel vara stor.  Detta avsnitt är 
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ytterst intressant eftersom detta är första gången i romanserien som man får se Dumbledores 

allvetande och allsmäktiga roll totalt krackelera. 

Under dryckens inverkan förminskas Hogwarts rektor till ett gnällande varelse som 

gnyr, hans lidande blir alltvärre och till slut börjar han svamla ännu mer oroväckande: " 'It´s 

all my fault, all my fault,' he sobbed, 'please make it stop and I´ll never, never again...' "
75

 

Det hela kulminerar med att Dumbledore bönar och ber om att Harry ska döda honom, han 

har därmed blivit totalt nedbruten. Han dricker ändå det sista av vätskan och uppdraget är 

utfört men samtidigt som den nu ytterst svaga professorn försöker återhämta börjar inferier 

anfalla Harry. När han tror att allt är över tornar sig Dumbledore upp över honom i en sista 

styrkedemonstration och ett uppvisande av den allsmäktiga trollkarl han är. Med hjälp av 

kraftfull magi skadar och skrämmer han inferierna och tillsammans tar de sig ut ur grottan.  

Under slutetappen av denna episod är det helt ombytta roller, efter Dumbledore är totalt 

utmattad och Harry tar nu över den beskyddande positionen. Detta kan tror jag om något 

symboliserar att det är slut med Dumbledore och hans död nära förestående. 

När de kommer tillbaka tar Harry och Dumbledore sig snabbt upp till Dumbledores 

kontor och märker att det skett ett intrång på skolan. Innan någon av dem hinner agera hör de 

springande steg på väg mot dem. Harry sträcker sig efter sin trollstav med blir med ens utsatt 

för en förlamningsförbannelse av Dumbledore som i samma veva själv blivit avväpnad av en 

instormande Malfoy. Under sin osynlighetsmantel bevittnar sedan Harry hur Snape dödar 

Dumbledore.
76

 Såhär slutar alltså livet för den alltigenom behärskade, mäktige och 

godhjärtade Albus Dumbledore. Jag tycker dessa sista avsnitt är viktigt för att det som tidigare 

nämnt är första gången man får se hans person och manlighet aktivt försvagas. Det börjar 

emellertid redan i början av boken då man får se hans skadade arm men kulminerar här då han 

går från att vara den auktoritära rektorn med obegränsade förmågor och kunskaper till att bli 

försvagad och slutligen bedjande varelse.  

Dumbledores maskulinitet har genom analysen visat sig vara förankrad i hans 

patriarkala roll som rektor och hans mentorsroll i förhållande till Harry. Han är i dessa roller 

hegemonisk-dominant men han framstår även som förhandlande och delaktig då han precis 

som sambandet i Johanssons modell visar, aktivt reproducerar den hegemoniskt-dominanta 

positionen genom att påtala dygder som plikt och mod för Harry.
77
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KAPITEL 3, Ron - Den osäkra sidekicken som vill vara "en 

riktigt karl" 

Rons roll i de tidigare böckerna 

Ron Weasley har igenom alla böcker varit Harrys bäste vän och ständige följeslagare. De 

båda blir vänner redan på tåget under deras första resa till Hogwarts. Harry bor under flera 

somrar i familjen Weasleys hus, där de båda blir allt mer som två bröder. Ron är i de första 

böckerna främst Harrys bollplank i skolan där de båda, främst Ron, inte är alltför 

framgångsrika. Han har dock även utfört viktiga hjältedåd genom böckerna. 

I den fjärde boken, Harry Potter and the Goblet of Fire redovisas Rons stora intresse för 

quidditch, en trollkarlsbollsport som spelas flygandes på en kvast. Han får även under året 

möta sin stora idol Viktor Krum som kommer till skolan för turneringen i magisk fyrkamp. 

Här kommer det fram att Ron faktiskt hyser något mer än bara vänskapliga känslor för 

Hermione. De bråkar en hel del under boken och Ron är ytterst avundsjuk på henne som går 

på balen med Viktor Krum.  

I den femte boken blir prefekt för sitt elevhem Gryffindor. I slutet av boken blir han 

medlem i quidditch laget där han sätts på prov på grund av hans dåliga självkänsla och stora 

nervositet. Under större delen av säsongen blir han utskrattad och hånad men lyckas tillslut 

rycka upp sig och börjar storspela i målet. Hans elevhem Gryffindor vinner till slut 

quidditchcupen tack vare honom. I slutet av denna bok är han även med och slåss mot 

dödsätare och visar trots sin ofta genom böckerna, stora rädsla, prov på stort ädelmod, han blir 

skadad i striden men återhämtar sig så småningom helt. 

I sista boken är Ron med Harry och Hermione på flykt från Hogwarts för att försöka 

förstöra Voldemorts horrokruxer, han lämnar i denne bok sina vänner i sticket (dock under 

påverkan av en horrokrux de bär med sig) vilket får honom att framstå som den svagare av de 

tre, magin påverkade inte de andra. Han återkommer dock och räddar Harry från att drunkna 

samt hjälper honom att förstöra horrokruxen. Han blir under denna prövning utsatt för enorma 

psykiska påfrestningar, (hallucinationer som säger honom att han inte är omtyckt av någon, 

aldrig ska bli älskad och så vidare), alltså hans största farhågor då han lider av dålig 

självkänsla, han klarar denna uppgift och detta blir ett slags klimax i hans karaktärs 

utveckling. Han blir till slut kysst av Hermione samt deltar i slaget om Hogwarts. I epilogen 

får man reda på att han fått två barn och jobbar som Aurour (trollkarlspolis) på ministeriet. 
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Analys av Rons roll i Harry Potter and the Half-Blood Prince 

Första gången Ron dyker upp i Harry Potter and the Half-blood Prince är när Harry och 

Dumbledore besöker familjens hem. 

De konstateras här att både Ron och Harry har växt mycket och inte längre helt kan ses 

som barn, utan snarare som unga vuxna män.
78

 Hans första hälsning på Harry utförs med ett 

hårt slag på huvudet. Detta är ett enligt Johansson ett typiskt homosocialt beteende, som 

kännetecknas av att man tar till drastiska metoder för att hålla sig inom manlighetens normer 

men egentligen bara vill komma i kontakt med ett känsloregister, något många män längtar 

efter.
79

 Denna episod fortsätter med att Ron, Hermione och Harry umgås med familjen 

Weasley. Redan i detta avsnitt skildras en intressant aspekt i Rons karaktär, hans svårighet att 

kommunicera med tjejer. Familjen Weasley har fått ett tillskott i familjen - Rons storebror Bill 

har förlovat sig med Fleur Delacour - och denne bor tillfälligt i familjen Weasleys hem. Ron 

beskrivs i detta avsnitt som totalt omtöcknad, tagen av hennes skönhet.
80

 

Jag kan alltså konstatera att Ron skildras som någon som är klumpig ihop med tjejer. 

Detta tror jag hänger ihop med den centrala problematiken hos Ron, hans extrema vilja att 

genom att handla bevisa sig som man. Med Rons handlande menar jag det faktum att han 

ständigt lider av ett mindervärdeskomplex, han vill bevisa sig duktig och självsäker. Han är 

genomgående nervös i situationer som kräver handling vilket tyder på att han har enorma 

förväntningar på sig själv i dessa stunder. Ekman radat upp ett antal attribut som kännetecknar 

"en riktigt karl", flera av dessa stämmer in på Rons till synes uppfattning om hur han bör vara. 

De som stämmer bäst in på Ron är att vara erövringslysten, en duktig idrottare, mån om sin 

familj, och framförallt handlingskraftig.
81

 Alla dessa attribut kan under analysens gång 

appliceras på Ron och förstärker känslan av att han ständigt vill bevisa sig själv som man.  

Efter detta diskuterar de tre vännerna det kommande året samt Dumbledores utlovade 

privatlektioner med Harry. Hermione citerar Dumbledore och Ron kommenterar det till synes 

kloka påståendet med följande ord: " 'Sounds like the sort of mental thing Dumbledore would 

say.' "
82

 Ron är till skillnad från Harry alltså inte reflekterande kring Dumbledores 

förehavanden utan är mer enkel i sin framtoning, han skildras därför som någon som inte 

riktigt förstår sig på de avancerade visioner och tankar som Dumbledore eller Harry har. 
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Längre fram i boken berättar Harry om sina farhågor gällande Malfoy för Ron.
83

 

Detta avsnitt är en bra ingång till hur Ron positionerar gentemot Harry. Han är den ständiga 

sidekicken som ofta funderar som ett bollplank (om än inte lika smart som Harry) för Harrys 

funderingar. Ron ställer frågorna och Harry kommer med svaren, eller i detta fall teserna. Han 

framstår också i dessa fall ofta som osäker, ängslig och skämtandes vilket får honom att 

underordna sig Harry och dennes kunskap.
84

  

Utifrån Johanssons teori, blir alltså Ron förhandlande och delaktig gentemot Harrys för 

honom överordnande position.
85

 Han tar oftast, precis som i denna konversation, saker mycket 

lättare än Harry och ägnar sig inte alls till lika mycket begrundande eller reflektion. Ron 

agerar även i alla böckerna, speciellt i denna, som Harrys eviga beskyddare och side-kick.  

I en situation som kännetecknar detta, schasar han iväg en yngre elev som likt många 

andra på skolan tittar snett på Harry och muttrar misstänksam om denne. Efter denna situation 

förklarar han också att han njuter av den makt han har som äldre elev.
86

 Jag tolkar det som att 

Ron för en gångs skull känner sig bemyndigad, då han hemma ofta behandlas som ett litet 

barn både av sin mamma och sina bröder och till följd av detta drabbats av ett 

mindervärdeskomplex. 

Under lektionerna är Ron inget ess och han misslyckas ofta med sina uppgifter på grund 

av stort tvivel på sin egen förmåga. Detta märks i denna bok när han har sin första lektion med 

professor Snape.  Ron klarar ofta inte av att hantera saker på egen hand, eller tror sig 

åtminstone inte klara av saker vilket gör att Harry backar upp honom. Detta är även 

kännetecknande  för deras relation där Ron är side-kicken och Harry mästaren.
87

 

Längre fram i boken närmar vi oss det viktigaste kring den centrala problematiken i 

Rons karaktär. Gryffindor ska ha laguttagning inför årets quidditchsäsong och laget samlas i 

elevhemmet.  quidditchuttagningen startar så småningom och Ron är ytterst nervös: "Ron 

looked ready to pass out as he mounted his Cleansweepeleven"
88

 Hans motståndare missar 

dock att rädda ett mål och Ron vinner platsen som vaktare (målvakt).  

Inför öppningsmatchen mot deras ständiga rivaler, Slytherin, konstaterar Harry att det 

största problemet de har är Ron. Ron har på en träning innan matchen blivit gradvis sämre och 

mer risktagande i sitt spel tills han slutligen råkade skada en av sina lagkamrater: 
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"Harry had known all along that Ron was an inconsistent player who suffered from nerves 

and lack of confidence, and unfortunately, the looming prospect of the opening game of the 

season seemed to have brought out all his old insecurities."
89

 Citatet illustrerar att till och med 

Harry tvivlar på sin bäste väns förmåga att tro på sig själv. Ron själv har börjat förlora all 

tilltro på sig själv och beskriver det som om han spelade som en "a sack of dragon dung".
90

 

Detta är början på av vad jag kallar för en dominoeffekt av Rons osäkerhet. Precis som Harry 

beskriver är Ron en kille som är väldigt osäker, och quidditchen som betyder så mycket för 

honom blir därför något som han bara måste bevisa sig duktig i. 

I efterspelet efter träningen får Ron se sin syster kyssa en av de andra Gryffindor 

spelarna, Dean Thomas. Han stoppar detta och börjar bråka med Ginny svarar då genom att 

reta Ron för hans problem med tjejer: 

 

'Just because he´s never snogged anyone in his life, just because the best kiss he´s ever had is from our 

Auntie Muriel[...]'If you went out and got a bit of snogging done yourself you wouldn´t mind so much 

that everyone else does it!' [...] you´ve got as much experince as a twelve-year-old!'
91

 

 

Här trycker Rons syster verkligen på en öm punkt hos Ron för han blir efter detta 

rosenrasande och båda drar sina trollstavar, Harry får slita iväg Ron för att han inte ska skada 

sig själv eller sin syster. Det kan därmed konstateras att ännu en av Rons största svagheter är 

hans osäkerhet kring tjejer och hans största rädsla över att aldrig få "uppleva" en tjej, han har 

fått för sig att detta är något han måste göra för att bevisa sig som man.  

För att återkomma till det centrala med Ron, quidditchen, så förändras Ron efter 

träningen där han bråkade med Ginny, han blir allmänt sur och oförutsägbar och tar varje 

möjlighet att sprida negativ energi runt sig. På den sista träningen innan matchen får Harry 

avbryta träningen på grund av Rons aggressiva beteende.  

Ron förklarar att han ska hoppa av laget och att matchen mot Slytherin blir hans sista. 

Hans självförtroende har därmed sjunkit till botten och i och med att han trott att han inte kan 

åstadkomma något genom, det för honom så viktiga handlandet, så räknar han sig själv som 

totalt värdelöst. Detta bekräftelsebehov vänds, precis som i detta fall, allt som oftast mot 

honom. 

Inför matchen försöker Harry komma på ett sätt att hålla Rons nerver i styr. Han låtsas 

då hälla ner en lyckodryck, Felix Felicis i Rons juice. Ron märker detta men de båda låtsas 
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som ingenting.
92

 Ron spelar sedan som en gud i matchen och Gryffindor vinner över 

Slytherin. Hermione som märkt dryckesincidenten och tolkat det som om Harry faktiskt 

tillsatte lyckoelixiret, konfronterar sedan Harry och Ron med detta. Harry förklarar då att han 

faktiskt inte gjort någonting, det enda han gjorde var att ge Ron en chans att tro på sig själv. 

Ron bryter in i diskussionen och har vid det här laget fått mycket luft under vingarna, han 

uppvisar arrogans mot Hermione och förklarar att: " 'I can save goals without help, 

Hermione!'."
93

 Ron fortsätter sedan sitt skenbart självsäkra beteende och rundar av denna 

episod med att ställa sig i centrum av en segerfest i Gryffindors elevhem.
94

 

Ron behöver alltså detta "placebo" i form av lyckodrycken för att kunna tro tillräckligt 

mycket på sig själv. Hans osäkerhet lyser sedan igenom då han, när han väl lyckas, inte alls 

tar detta på ödmjukt sett utan snarare känner sig tvungen att fortsätta att bekräfta sig själv 

inför andra. Detta tycker jag är väldigt kännetecknade för Ron, han är den unge mannen som 

inte gör saker han själv vill, utan saker som han "måste" göra för att bekräfta sig själv inför 

andra. Han vill framförallt inte tappa ansiktet och gör sig till något så enormt för att lyckas 

med detta. Så småningom konfronterar Harry Ron med dennes kärleksproblem, han frågar 

varför Ron inte bara gör slut med Lavender. Ron förklarar att han inte vågar.
95

 

Här har vi återigen det centrala i Rons problematik gällande att inte göra som han själv 

vill utan snarare göra det som förväntas av honom. Han förväntas kyssa Lavender, förväntas 

vara tillsammans med henne, samt förväntas njuta av segern i quidditch. Detta krampaktiga 

förhållningssätt till den manliga, handlingskraftiga och erövrande positionen är 

kännetecknande för Ron. Längre fram i boken får vi ännu en gång erfara Rons förhållande till 

Harry som den ständiga side-kicken, Ron backar här upp Harry då denne under en lektion blir 

häcklad av Snape på grund av dennes beskrivning av en inferier. Genom att driva med Snape 

får han hela klassen att skratta vilket även belyser hans roll som den ständiga clownen.96 

Ron fortsätter att skildras på samma sätt i Harry Potter and the Half-blood Prince, 

ständigt sökande efter bekräftelse genom handling. I  slutet av skolåret och boken storspelar 

Ron återigen och hjälper Gryffindor att vinna quidditch cupen. Detta är början på Rons 

peripeti som innebär att han blir mer och mer säker på sig själv och så småningom utvecklas 

från den osäkra clownen han är till en modig och känslig person. Denna fulla utveckling sker 
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dock först i nästa bok, Harry Potter and the Deathly Hallows. För Rons del avslutas denna 

bok med att han förtydligar för Harry att han följer honom vad som än händer.
97

 

Jag tycker dock denna bok är central sett till hur Rons maskulinitet och hans person 

skildras. Händelserna kring quidditchen då bevisar det faktum att många män och unga killar, 

i detta fall representerade av Ron, känner ett stort behov av att bevisa sig själv genom 

handlande och prestationer. Detta anknyter till Ekman som menar att de flesta män tror att de 

måste vara bäst på något, de får sedan för sig att de mår som bäst när de är mitt inne i en 

prestation. Dock blir det ofta svart och vitt för mannen, antingen blir man en vinnare en eller 

en misslyckad förlorare, när sanningen snarare är att det är medelmåttan som går segrande ur 

dessa bekräftelsestrider
98

. Ron tvivlar över sin egen förmåga att lyckas med sin prestation och 

behöver helt enkelt något som får honom att tro på sig själv, i detta fall en lyckodryck.  

Det denna episod och bok egentligen bevisar är att allt sitter i huvudet på Ron, han kan 

om han själv vill det. Ron representerar även alla de män som tror att de måste bevisa sig själv 

som man genom interaktion och intimitet med andra könet och våndas över detta. Detta blir 

kristallklart då det till och med framkommer i boken att han inte vill detta. Som tidigare 

nämnt, kan detta kopplas till Ekmans resonemang kring föreställningen om att "vara en riktig 

karl"
99

. 

Ron är alltigenom en intressant karaktär med en maskulinitet som är på väg att bli 

föränderlig men ofta faller in i stereotypiska fällor. Ekman skriver att många unga män strävar 

efter att få stora muskler vilket är ett tecken på att de är ottrygga i sin könsidentitet.
100

 Detta 

hänger ihop med Rons centrala problematik. För Rons del handlar det dock snarare om att 

genom handling bevisa sig som man och grunden tills hans osäkerhet är hans tankar kring hur 

han förväntas vara och hur han själv vill vara.  
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AVSLUTNING - DISKUSSION  

Utifrån analysen kan jag konstatera att alla karaktärer står för olika faser i livet. Ekman menar 

att maskulinitet är förmågor som lockas fram med olika styrka i skiftande faser av livet.
101

 

Detta är något som mina tre karaktärer representerar, de kännetecknar en viss roll som 

mannen förväntas ha i olika stadier av livet.  

Snape ger främst mannens behov av självbehärskning ett ansikte och står även för en 

hegemonisk maskulinitet som trots att den ogillas av andra, tillåts vara styrande, och bevisas 

innehålla så mycket mer än bara behovet av att styra. Snapes svåra barndom och hans enorma 

drivkraft kopplat till kärleken gör honom till en man som trots sitt hårda känslokalla yttre, 

bevisas vara en empatisk man som kanske mer än allt följer sina känslor. 

Dumbledore representerar den traditionella patriarkala maskuliniteten och är samtidigt 

ett förkroppsligande av idiomet "kunskap är makt". Trots hans ofta hegemoniska 

positionering visar han sig mer nyanserad än så. Han är en känslig man som precis av Snape 

har ett förflutet som förföljer honom och formar hans livsöde. Han visar tecken på äregirighet 

i och med att han utnyttjar sin styrande position som rektor och patriark till fullo för att 

förverkliga sina planer. Angående hans förhållande till Harry agerar han snarare som mentor 

än fader och fungerar ofta som Harrys och resten av Harry Potter-världens egen 

moralkompass.  

Ron är den unge mannen som representerar den manliga osäkerhet och tron att man 

måste handla och lyckas för att bevisa sig som man. Rons maskulinitet står ofta för en 

förhandlande och delaktigt positionering i och med att han ständigt för sig själv återskapar 

idealet över vad "en riktig karl" förväntas göra.  

Alla tre karaktärer visar sig inte falla in under någon specifik position i Johanssons 

modell, de bevisar snarare de samband modellen står för, att de förekommer en förhandling 

mellan män och inom den enskilde mannen.
102
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