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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka läsarnas upplevelse av populärlitteratur med  

utgångspunkt från: läsarens kontakt med bok och karaktärer; behovet av realism i texten och 

huruvida boken får dem att tänka. Två olika författare och två olika bokserier har analyserats. 

Dessa är J.K. Rowling med Harry Potter och Dennis Lehane med deckarparet Patric Kenzie 

och Angie Gennaro. Läsarnas åsikter hämtas från olika webbforum. Diskussionen visar att det 

är stor skillnad mellan läsarnas upplevelse av de båda verken. Harry Potters läsare upplever 

större kontakt med atmosfär och karaktär, upplever att historien är realistisk och flera läsare 

reflekterar kring sin egen livserfarenhet i och med böckerna. Kenzies och Gennaros läsare 

verkar snarare läsa böckerna trots den mörka atmosfären och uttrycker ingen större kontakt 

med karaktärer eller delger sina reflektioner av böckerna – trots att författaren Lehane 

bokstavligt uppmanar läsaren till reflektion. Anledningen till detta kan vara att läsarna gärna 

vill vara en del av Harry Potters magiska värld och därför identifierar sig med både miljö och 

karaktärer, samtidigt Lehanes läsare gärna tar del av Bostons undervärlds coola karaktärer och 

rappa händelseförlopp, men helst undviker helst undviker en personlig kontakt med de tunga, 

etniska frågeställningar som huvudkaraktärerna Kenzie och Gennaro brottas med. 
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1. INLEDNING 

Vad är det i skönlitteraturen som tilltalar människosjälen och får oss att läsa? Denna 

klassiska fråga har undersökts av många litteraturstudenter, jag är en av dem. Innan jag 

skrev denna uppsats trodde jag att en historia hade en dragningskraft där det 

meningsfulla, konstnärliga och det levande stod i centrum. Denna ingångsvinkel är 

väldigt vanlig. Som litteraturstudent lär vi oss att söka de nyckelfaktorer som skapar god 

litteratur, i jämförelse med poplärlitteratur som emellanåt kan hånas inom de djupt 

litterära kretsarna.  

Någongång, någonstans började mitt tvivel att protestera. Överarbetar och 

överanalyserar vi litteraturintressrade moment som läsaren aldrig ser? Letar vi 

analytiker efter symbolik och mening som inte finns? Går vi över ån för att hitta vatten?  

Jag bestämde mig därför för att vända på det traditionella angreppsättet där kloka, 

välstuderade och nytterst nichade forskare berättar vad som skapar god litteratur och 

istället undersöka hur läsaren upplever den litteratur de tar del av. Eftersom de allra 

flesta läser god, klassisk litteratur under sin litterära studietid och därmed utbildas till att 

kritiskt granska den text de tar del av så faller denna läskategori utanför min målgrupp. 

Det går inte att undersöka icke-litteraturvetare genom att analysera personer som 

utbildar sig för att bli litteraturvetare. Jag valde därför att undersöka läsarna till 

väletablerade, omtyckta författare och dess verk.  

 

2. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läsarna till populärlitteratur:  

1. Upplever kontakt med boken och identifierar sig med karaktärerna 

2. Upplever realism i historien 

3. Söker en historia som får dem att tänka 

Genom att utföra en jämförande analys mellan läsarnas upplevelse i J.K. Rowlings 

böcker om Harry Potter och Dennis Lehanes böcker om deckarparet Patrick Kenzie och 

Angie Gennaro. 
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3. TEORI OCH METOD 

3.1 Teoretisk referensram 

För att kunna undersöka läsarnas upplevelser av litteratur behöver jag en välutvecklad, 

vetenskapligt förankrad referensram som beskriver vilka beståndsdelar en bok behöver 

innehålla för att läsaren ska uppleva att boken är bra. Tycker läsarna inte att en bok är 

bra kommer boken varken att köpas eller läsas, så en bra bok är en förutsättning för att 

kunna undersöka läsupplevelsen hos gemene man. Här visade det sig att både svenska 

och utländska litteraturforskare har undersökt saken. Det visade sig också finnas grund 

för iakktagelsen att litteraturstudenter läser på ett annat sätt än lekmansläsaren.  

Litteraturprofessorn J.A. Appleyard märker stor skillnad på de studenter som fortbildat 

sig inom litteratur på universitetsnivå gentemot de personer som inte gjort det. I 

becoming a reader (1991) beskriver Appleyard att de personer som inte fortbildar sig 

troligen inte kommer stöta på de problem som uppstår under medveten tolkning och 

kritisering av ett verk. Han uppmärksammar skillnaden mellan det harmlösa i 

texttolkningar utan att läsaren är medveten om att han/hon skapar sin egen tolkning, 

gentemot den självmedvetenhet som den medvetna läsaren lägger in i tolkningen. Den 

kritiskt utbildade läsaren distansierar sig från textens innehåll och lär sig söka efter 

parallellrekonstruktioner av författarens intentioner så att läsaren ser texten som ett 

objekt som innehåller full bevisning om dess mening. Den kritiske läsaren förstår att 

texten inte bara konstrueras av författaren utan även av läsaren, samt koder och kulturell 

kontext.  

Under bildningen till den kritiske läsaren märker Appleyard en stor förändring i läsarens 

läsupplevelse. En student berättar: ”Min rumskamrat har en magister i engelska, så hon 

måste verkligen plocka sönder historierna hon läser och söka efter symboler och såna 

saker. Jag har inte samma utbildning, så jag kan läsa enbart för nöjes skull”. En annan 

ekonomistudent beskriver skillnaden mellan honom och en vän som läser litteratur: Hon 

läser böckerna analytiskt, sökandes för metaforer och undermeningar. Han för 

njutningens skull. Å andra sidan läser hon dagstidningen bara för historien, men han 

analyserar den. ”Det är min ekonomiska bakgrund... Tro inte allt du läser... Testa det 

mot en teori du känner till”. 
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Det är föga överraskande att inställningen till litteratur är förändras när läsaren tar klivet 

från att uppleva litteratur till att själv producera en text med förhoppningen att den ska 

ge ett litterärt värde. Elisabeth George skriver i Skriv på! En handbok i skrivandets 

konst (2004):  

”Hantverk är ordet. Inte konst, som ju, som jag redan påpekat, inte kan läras ut. 

Naturligtvis kan ingen bli en Shakespeare enbart genom sin yrkesskicklighet. Inte heller 

någon ny William Faulner eller en Jane Austen. Men hantverksskickligheten kan fungera 

som en vägvisare eller som den mylla där den knoppande författaren kan plantera fröet till 

sin idé, för att kunna mogna till en berättelse”. 

Författaren och den kritiske läsaren ser på texten på ett kritiskt och analytiskt sätt. Men 

vad är det som får den gemene läsaren att öppna ett skönlitterärt verk? Detta undrade 

också Sten Furhammar, prefekt vid Bibliotekshögskolan år 1984, som utförde en studie 

Varför läser du? (1996) där han intervjuade biblioteksbesökare. Furhammars slutsats 

blev följande: Skälet för läsning som avkoppling och förströelse är det helt dominerande 

skälet för att läsa skönlitteratur. Läsarna sökte framförallt opersonliga läsupplevelser. 

De ville uppleva stark spänning, bli fängslad, upprymd men utan att historien skulle 

leda till reflextion som berör och engagerar den egna personen. Flera läsare betonade 

dessutom att det inte fanns några som helst nyttoaspekter bakom denna läsning. 

Målsättningen med läsningen var nämligen att komma bort ifrån vardagen, glömma 

jobbet och istället leva sig in i en fantasivärld. En flicka berättade om det bästa med 

läsningen: ”Då koncentrerar man sig på boken, då skiter man i sig själv. Då struntar 

man i hur man ser ut eller så... liksom att trycka på en knapp och koppla bort alla 

problem och så där”. En annan läsare tycker det är tråkigt när hon efter att ha läst en bra 

bok tvingas tillbaka till verkligheten.  

Furhammar (1996) ifrågasatte dock sina studieobjekts resonemang att nyttan med 

fiktionsläsning var obefintlig. Han såg nämligen att bokens innehåll, karaktärens ålder 

och bokens tema hade påtaliga liknelser med läsaren. En mamma berättade att hon helst 

läste om personer i sin egen ålder, och en mormor sa att man vill läsa om barn när man 

själv får barn. Visserligen hävdade samma mormor att man vill läsa om lyckliga 

människor när man själv är lycklig, men Furhammar misstänker att det också handlar 

om att ett behov av att ta del av andras erfarenheter för att lära sig.  
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Appleyard beskriver läsarens utveckling från omedvetet barn till medveten kritisk läsare 

likt en studietrappa i Becomming a reader (1991). Små barn kan inte distansiera sig 

själv ifrån texten. Läsningen är framförallt upplevelsebaserad.  På samma sätt som den 

opersonliga läsupplevelsen framförallt är en upplevelsebaserad verklighetsflykt 

upptäckte Appleyard, genom en studie av serietidningsläsare, att många barn som var 

fan av en serie inte ens kunde återberätta innehållet i den serietidning de nyss läst. 

Barnet tillfredsställelse var att bli absorberad i serietidningens stämning eller  ”aura” 

och kunna fly in till en värld där de kunde föreställa sig själv som kraftfulla heroiska 

personer. Appleyard förklarade att detta är anledningen till varför barnet läser om 

samma böcker gång på gång. De vill uppleva stämningen flera gånger.  

Appleyard (1991) berättar bland annat om en manlig 15-årig siencefictionläsare som 

söker sig till en magisk värld där hjältar och bybor involveras i stridigheter mellan gott 

och ont. Läsaren berättar: ”De största områderna jag håller mig ifrån är romanstiska 

teman och saker som har med humanism att göra”. Karaktärsutveckling intresserar 

honom väldigt lite. ”Det sänker bara ned historien.”  

Att läsarna söker en specifik stämning är inte någon ny företeelse. Appleyard (1991) 

berättar att Narnias skapare C.S. Lewis har förstått att läsare söker en tilltalande 

atmosfär genom sitt läsande. I essän ”On stories” beskriver C.S. Lewis skillnanden 

mellan ”exaltering”, som uppstår från en god historia och ”atmosfären” i den kraftfulla 

påhittade världen.  Nöjet från den goda historien kan enbart upplevas en gång, vid 

återläsning är nämligen överraskningen försvunnen. Atmosfären kan däremot 

återupplevas gång på gång. På samma sätt som serieläsaren läser om samma seriestripar 

gång på gång berättar C.S Lewis att ”Det är kvalitet av det oväntade, inte faktan som 

behagar oss.” (Appleyard, 1991). Detta är särskillt intressant eftersom C.S Lewis gjort 

världssuccén med berättelsen om Narnia samtidigt som han är uttalat kristen och har en 

djup kristen filosofi i sina böcker. Men istället för att skriva en kanske svårbegriplig 

predikan om sina andliga funderingar har han skapat en litteär atmosfär som ungdomar 

längtar efter att ta del av.  

Men enbart en tilltalande atmosfär räcker inte när barnet börjat växa upp. När 

tonåringen utsätts för vuxenlivets prövningar söker tonåringen svar på livets djupare 

frågor i litteraturen. Appleyard (1991) skriver att tonåringen vill uppslukas av boken 

samtidigt som de vill acceptera bokens innehåll. För tonåringen är det viktigt att boken 
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är genomtänkt och uppriktig. Läsaren vill gärna tänka till och lyftas från den berusande 

atmosfären. Istället för att acceptera karaktärernas motiv och känslor innebär tänkandet 

att mottagaren även funderar över sina egna motiv och känslor. Detta liknar ett fenomen 

som Furhammar (1996) kallar personlig läsupplevelse. Här skapas en syntes mellan det 

personliga och det upplevelseorienterade. Läsningens primäre utbyte är upplevelser som 

mycket starkt påverkas av läsarens personliga identitet. Bokens innehåll tolkas genom 

läsarens egna erfarenheter, minnen, föreställningar, värderingar osv. I den typiska 

personliga läsupplevelsen kan läsaren känna igen och förstå tankar och reflektioner hos 

bokens karaktärer och uppleva dem som sina egna. Läsaren tar till sig texten på samma 

sätt som han/hon möter nya erfarenheter i verkliga livet (Furuhammar, 1996).  

Eftersom både Furuhammars och Appleyards litteraturstudier visar överensstämmande 

resultat anser jag att vi nått vetenskaplig förankring gällande läsarnas grundläggande 

behov i den skönlitterära boken. Furuhammar frågar den gemene biblioteksbesökaren 

efter vad han/hon är ute efter i läsupplevelsen medan Appleyard tar nästa steg och 

studerar utvecklingen när läsaren mognar. Furuland upptäckte att läsarna sökte böcker 

som hade ett tema med påtagliga likheter med läsaren. Appleyard fördjupade sig i 

”likheterna” och identifierade tre viktiga punkter som läsarna ansåg viktiga under den 

mognadsprocess läsaren går igenom när de söker någonting mer än en tilltalande 

atmosfär. Läsarna vill (Appleyard, Becomming a Reader , sid 100): 

1. Uppleva kontakt med boken och indentifiera sig med karaktärerna (”det var 

precis som jag var där”, ”den kunde ha skrivits till mig”, ”jag kunde inte komma in i 

den”) 

2. Uppleva realism i historien (”den var så sanningsenlig”, ”trovärdig”, karaktärerna 

har skavanker precis som en normal person”, ”jag känner andra som är exakt så där”) 

3. Läsa en  historia som får dem att tänka (”jag gillar saker som får mig att tänka”, 

”historien tvingar sig att fortsätta läsa och konstant fundera över vad som egenligen 

sker) 

 

Dessa tre punkter har får därför utgöra uppsatsens bas. Punkterna representerar det 

Appleyard beskriver som ”tonårsfasen”, och är den fas där de flesta läsare befinner sig 

innan de fördjupar sig i litteraturstudier och blir en kritisk och analyserande läsare. 

Samma punkter överensstämmer även väl med Furuhammars begrepp personlig 
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läsupplevelse.  

 

3.2 Litteratursociologisk metod  

Varje uppsats skrivs med ambitionen att generera ett bidrag. Ambitionen i denna 

uppsats är att skapa en förståelse mellan litteratur och samhälle. Uppsatsen skrivs därför 

med en litteratursociologisk grund, vilket är ett systematiskt studium av litteraturen som 

socialt fenomen. Förespråkaren och författaren Lars Furuland berättar i Ljus över landet 

och andra litteratursociologiska uppsatser (1991) att studiet av själva litteraturen - 

betraktad som en del av samhället eller satt i relation till samhället på ett genomtänkt 

sätt – ingår i litteratursociologin. Tidigare har det hävdats att litteratursociologin enbart 

borde inriktats på studiet av spridningen och mottagandet av litteratur (”den litterära 

processen”, ”det litterära kretsloppet”), men då den enskilda forskaren givetvis inte kan 

behärska alla teorier, metoder och specialområden vilka ligger inom 

litteraturproduktionen och litteraturreceptionens område är det viktigt att fältet inte blir 

för snävt. 

 

Furuland (1991) anser att litteratursociologins uppgift bör främst vara att studera 

växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta diktverket i dess receptionssammanhang 

(och även analysera själva diktverken med särskild hänsyn till hur samhällsstrukturerna 

framträder). Furuland berättar att litteratursociologin framförallt behöver är fler möten 

mellan teori och empiri. Mot denna bakgrund är denna uppsats metod att undersöka hur 

läsarna av nutida populärvetenskapliga verk upplever de böcker läsarna väljer att ta del 

av. Det är trots allt läsarna som väljer att läsa, och som lägger in sin egen tolkning i 

böckerna. Under diskussionsforumet "Röda rummet - ett rundabordssamtal kring böcker 

och läsning" berättade bland annat Sten Furhammar att både läsare och författaren har 

tolkningsrätten till bokens innehåll. Bibliotekarien Gunilla Eriksson berättade att hon till 

och med träffat läsare som sagt att de själva gör det största jobbet.  

(http://etjanst.hb.se/hb/nyhetsarkiv/nyhet.asp?DNR=619). 

 

3.3 Val av studieobjekt 

För att undersöka vad läsarna tycker är viktigast i populärlitteratur har jag valt att 

studera två olika författare och deras läsare. Urvalskriterierna var följande:  
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Författarna är samtida (första boken publicerad på 90-talet), har under tio års tid skrivit 

fler än sex verk, eller fler vilka översatts till flera språk. Båda författarna har skrivit 

böcker i samma serie och några böcker i serien har filmatiserats.  Författarna är J.K 

Rowling och hennes verk om Harry Potter samt Dennis Lehane och hans bokserie med 

deckarparet Patrick Kenzie och Angie Gennaro.  

 

Det finns även skillnader mellan de studerande författarna. De är verksamma i olika 

länder. J.K Rowling bor i Södra Gloustershire, England medan Dennis Lehane bor i 

Boston, USA. De riktar sig även mot olika målgrupp. Medan Harry Potter riktar sig mot 

ungdomar riktar sig deckarparet Kenzie och Gennaro till en vuxen målgrupp. Både 

Rowling och Lehane skriver utifrån sin hemmiljö, men där Rowling romantiserat och 

skapat Hogwards, en fantasivärld full av trollkarlar och husalfer har Lehane skildrat 

Boston utifrån en mörk sida full av sargade människoöden och våld.  

 

3.4 Presentation av Harry Potter 

J.K. Rowlings böcker om Harry Potter handlar om den föräldrelöse Harry Potter som på 

sin elvaårsdag får reda på att han är trollkarl, att hans föräldrar inte alls dött i en 

bilolycka utan blev mördade av den onda trollkarlen Voldemort och att Harry själv 

antagits till den magiska internatskolan Hogwards. På skolan kommer han i kontakt med 

de blivande vännerna Ron Weasly och Harmonie Granger och tillsammans upplever de 

storslagna äventyr i sitt försök att hindra Lord Voldemort från att återvända.  

Genom böckerna vecklas historien ut. Frågor som gott och ont, tillit, korruption, 

rasbiologi, slaveri och att även de egna förebilderna har gjort förkastliga saker berörs.   

Även ”vanliga” tonårsfrågor såsom kärlek och relationer berörs i takt med att 

ungdomarna blir äldre.   

 

3.5 Presentation av Kenzie och Gennaro 

Dennis Lehanes böcker om privatdetektiverna Patrick Kenzie och Angie Gennaro är 

fristående i samma serie. Vid varje uppdrag upptäcker deckarparet att fallet har en helt 



8 
 

annan karaktär än vad de trott från början varpå historien regelbundet tar helt nya 

riktningar.  Deckarparet egen relation står i centrum när de dras in i situationer som 

involverar gängkrig, maffia, prostitution, droger, kidnappning, moraliska dilemman och 

liknande. Ibland tar de hjälp av sin vän Bubba Rogowski som är en grov, polsk 

vapenhandlare som ”hatar allt och allting utom Angie och Patrick, men till skillnad från 

andra slösar han inte tid att tänka på saken”.  

Privat har deckarparet en av-och-på-relation. I första boken En drink före kriget berättas 

att Kenzie fortfarande strävar efter att glömma minnena av sin misshandlande far, 

medan Angie varje kväll går hem till en make som har en tendens att ge henne blå ögon 

och blodiga läppar. Båda måste kämpa för att bli fria från sina personliga demoner, 

medan de desperat söker finna en lösning på den dödsdom de står under. I sista boken 

hittills (2011) har de barn tillsammans.  

 

3.6 Val av respondenter 

För att denna uppsats ska ge ett välvisande bild över läsarnas egen upplevelse har jag 

tagit hjälp av internet.  Läsarnas åsikter hämtas direkt från olika existerande webbforum 

(svenska, amerikanska och engelska). På detta sätt har jag fått tag på de unika personer 

som både läst verken och ville prata om sin upplevelse. Jag har dessutom undvikit att 

styra eller forma läsaren med ord och uttryck genom intervjuteknik och/eller följdfrågor 

som tvingar läsaren att ta ställning till frågor som läsaren inte skulle reflekterat över 

annars. För att ge läsarnas åsikter personlig integritet har jag valt att behålla 

kommentarerna på originalspråk. Jag har inte heller rättstavat eller på något sätt 

innehållsjusterat läsarnas kommentarer.   

I uppsatsen presenteras 30 olika läsare. 18 stycken läsare representerar det samtal som 

förs gällande Harry Potter. 12 stycken läsare representerar samtal kring Kenzie och 

Gennaro. Varje läsare har fått närvara i uppsatsen endast en gång (enda undantaget är 

Jack i avsnitt 4.1.2 som fått två citat presenterade). Detta tillvägagångssätt är valt med 

omsorg så att inte en aktiv läsare på webbforum ska få mer utrymme i uppsatsens analys 

än en mindre aktiv läsare. Orsaken till att 60 % av de studerade läsarna är relaterade till 

Harry Potter och endast 40 % till Kenzie och Gennaro är eftersom detta ger en 
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representativ bild av verkligheten. Många fler forum behandlar Harry Potter än Kenzie 

och Gennaro. Läsarkommentarerna är valda antingen för att de överensstämmer med 

övrig läsarrespons eller för att de sticker ut ifrån mängden. Den teoretiska 

referensramen som används i denna uppsats är vald med omsorg just för att dess bredd 

och redan framforskade kriterier gör det möjligt att undersöka nyanser, likheter och 

skillnader. Vi använder inte läsarna för att se om Appleyards studie ger en välvisande 

bild, utan utgår ifrån att Appleyard funnit kärnan till en läsvärd bok. Uppsatsens 

diskussion ger alltså en fortsättning på Appleyards arbete när vi tar reda på vad som 

händer när vi arbetar efter kriterierna.  

 

Nackdelarna med att använda webbforum som en forskningsdatainsamling är att webb-

forumskrivbenterna är fullständigt anonyma. Vi kan inte veta deras ålder, eller deras 

personliga anledning till varför de ger utryck för sina åsikter. Vi kan inte heller veta 

deras litterära utbildningsnivå eller vad läsaren har för bokpreferenser. Naturligtvis kan 

inte några enskilda webb-forum med säkerhet representera en hel läsarkrets, men 

metoden kan ge en intressant fingervisning om läsarnas upplevelser och reaktioner. Det 

är ju trots allt denna allmänna webb och dess informationsflöde som kommer 

allmänheten tillhanda. Det är denna information gemene man kommer över om de är 

intresserade att ta reda på mer om författare och böckernas innehåll. 

 

3.7 Upplägg av analys och avslutande diskussion 

För att göra uppsatsen mer lättläst har jag valt att lägga respondensernas reaktioner 

direkt in i Appleyards modell. Det finns alltså inget emperiavsnitt med enbart citat.  

Ambitionen med uppsatsen är att skapa en dialog mellan läsare, samhälle och litteratur. 

Istället för att hävda att det finns specifika slutsatser väljer jag att öppna upp för 

diskussion. På samms sätt som professorn i Litteratursociologi berättar kan den enskilda 

forskaren givetvis inte kan behärska alla teorier, metoder och specialområden vilka 

ligger inom litteraturproduktionen. Författaren kommer se nyanser och liknelser utifrån 

sitt kompetensområde. Varje läsare som läser denna uppsats kommer med stor 

sannolikhet se fler nyanser och paralleller. 
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4 ANALYS 

Denna uppsats analyserar läsarnas upplevelse av populärlitteratur utifrån 

litteraturprofessorn J.A. Appleyards ( Becomming a Reader , sid 100) utsago att läsaren, 

förutom atmosfären, vill:  

1. Uppleva kontakt med boken och indentifiera sig med karaktärerna 

2. Uppleva realism i historien 

3. De söker även en historia som får dem att tänka 

 

4.1 Kontakt med bok och identifikation med karaktärer  

Engagemang med historia och karaktär är en förutsättning för läsaren överhuvudtaget 

ska fortsätta läsa boken. Läsaren vill bli uppslukad av boken och engageras i 

upplevelsen. Appleyard (1991) beskriver detta som ”läsartrance” och bli ”förload i en 

bok”. Föga överraskande sammanfaller denna slags respons ofta med en intensiv 

känslomässig reaktion till historien. Det vanligaste uttrycket av engagemang är däremot 

inte känslouttrycket utan snarare en indentifikation med karaktärerna och den situation 

de befinner sig i.  

 

4.1.1 Läsarnas kontakt med karaktärerna i Harry Potter 

Karaktärerna i Harry Potter vilka väcker stort intresse hos läsarna. Läsarna har en 

längtan efter att få djupare kontakt med de karaktärer som de får följa. När lärarna är i 

direktkontakt med författaren via chatt och har möjlighet att fråga vad som helst, då 

frågar läsarna om karaktärerna.   

 

kylie: Thanks for writing such wonderful books, Ms Rowling :). Just one question: What 

are Ron, Hermione and Ginny’s middle names? Thank you :) 

J. K. Rowling replies - My pleasure:) Middle names: Ginny is Molly, of course, Hermione 

‘Jane’ and Ron, poor boy, is Bilius.  

(http://harrypotter.bloomsbury.com/author/interviews/individual2) 
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Sirius Kase: Will we get to know the Grangers? Is Hermione an only child? 

J. K. Rowling replies - I always planned that Hermione would have a younger sister but 

she’s never made an appearance and somehow it feels like it might be too late now. 

(http://harrypotter.bloomsbury.com/author/interviews/individual2)  

 

En levande karaktär är en person som har styrkor, men även fel och brister. Appleyard 

(1991) beskriver läsarnas upplevelse av en mångfacetterad karaktär som ett sätt att göra 

karaktären realistisk. Deckarförfattaren Elisabeth George skriver i Skriv på! En handbok 

i skrivandets konst (2004) att fel och brister är en nödvändighet för att skapa en 

karaktär.  Hon berättar: Ingen har lust att läsa om perfekta individer. Tyvärr är 

karaktärerna inte intressanta då de är glada och lyckliga. Problem, förvirring och elände 

ger dem istället en avgrund som karaktärerna under berättelsens gång kan kravla sig upp 

ur.  

 

Harry Potter är onekligen en karaktär som har mycket att kravla sig upp ur. På internet 

kan vi läsa många tolkningar om vad det är som gjort att böckerna haft sådan 

genomslagskraft. Många teorier går ut på att läsarna kan identifiera sig 

huvudkaraktären: 

 

”De flesta barn – och vuxna – tycks identifiera sig med den maktlöse, hunsade och 

oälskade pojken. När det visar sig att han i välja verket är både älskad och dessutom en 

betydelsefull person personifierar han drömmen om revansch. Samtligt är hans liv 

tillräckligt fullt av faror och besvär för att läsaren ska kunna behålla sympati och inte bli 

alltför avundsjuk”. (http://home.swipnet.se/harry_potter/resultat.htm?)  

 

Men märkligt nog är det faktiskt inte huvudkaraktären som de flesta läsare identifierar 

sig med. Istället är det övriga karaktärer som har dragningskraft.  

 

LizardLaugh: I love Tonks, she’s my favorite new character. Will she play a large 

role in future books and/or in Harry’s life? 

J. K. Rowling replies - Tonks is hanging around. I really like her, too  

(http://harrypotter.bloomsbury.com/author/interviews/individual2) 

 

Emilia Peterson (bloggkommentar)  

Mina favorit karaktärer är Remus Lupin, Albus Dumbledore, Rubeus Hagrid, Luna 

Lovegood och Severus Snape. Jag är nog en blandning av Dumbledore och Luna. 

Dumbledore för att han är så där lite konstig och lite svår att förstå sig på. Luna 
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därför att hon är lite anorlunda och frånvarande. Jag är bara frånvarande ibland.  

(http://sunnasol.webs.com/apps/guestbook/) 

 

Huvudkaraktären Harry Potter må vara den person som axlar historien. Elisabeth 

George berättar att det alltid är den mänskliga karaktären som lägger grunden till boken 

och inte idén… (George, 2004). J.K Rowling verkar resonera på samma sätt.   

 

Who was the first character that you invented? 

J. K. Rowling: Harry. He really is the whole story. The whole plot is contained in Harry 

Potter; his past, present and future — that is the story. Harry came to me first and 

everything radiated out from him. I gave him his parents, then his past, then Hogwarts, and 

the wizarding world got bigger and bigger. He was the starting point. 

(http://www.jkrowling.com/textonly/en/news_view.cfm?id=80) 

 

Men det verkar faktiskt inte vara huvudkaraktären som läsarna identifierar sig med. De 

känner sympati för honom. De vill veta hur historien fortlöper. Men då vi enbart kan se 

andra utifrån vår egen erfarenhet behöver vi ha varit med om liknande erfarenhet för att 

kunna identifiera oss med någon. Många läsare identifierar sig med bikaraktärerna, men 

inte lika många identifierar sig med huvudkaraktären. Men självklart finns det några 

undantag som bekräftar regeln:  

 

Gryff75 

Påminner om Luna när det gäller att våga gå sina egna vägar och våga vara annorlunda. 

Nog lite lik harry när det gäller att få kämpa och känslan av ensamhet eftersom han har ett 

öde i sitt förflutna som är svårt förstå om man inte varit i sitsen själv. Att förlora en nära. 

Sirius Black, Styrkan att våga ha en åsikt även när den inte är bekväm. Ler , Måste erkänna 

via min lillebrorsa som läst alla böcker och sett alla filmer. Och är nåt i Harry potter 

konceptet som faller en i smaken ler. Sen även fast själva karaktären är elak så är det en 

väldigt färgstark och helt klart bäst av *the bad side*. nämligen bellatrix.  

(http://sunnasol.webs.com/apps/guestbook/) 

 

George (2004) beskriver den klassiska hjältemodellen. Historien börjar i hjältens 

normala värld. Nu dyker det upp någonting som uppmanar till äventyr. När 

huvudpersonen mött denna uppmaning till äventyr är hans första impuls att inte lyssna 

till uppmaningen. En yttre person behöver ingripa för att historien ska röra sig framåt, 

mentorn är en äldre person som förbereder hjälten på sin resa till det okända. Hjälten går 

över den första tröskeln, vilket leder honom till prövningar. Under denna tid får han 
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vänner som blir hans allierade. Hjälten lär sig mycket vilket så småningom försätter 

honom i fara, något som enligt hjältemyten representeras av närmandet till den innersta 

grottan. När hjälten möter det han är mest rädd för eller sin värsta fiende står han inför 

det riktiga eldprovet. Men naturligtvis klarar sig hjälten och får sin belöning och efter 

det drar han sig tillbaka. Nästa del av hjältens resa är återuppståndelsen där hjälten får 

pröva styrkan i det han nyss lärt sig och när hjälten överlevt denna slutliga prövning 

kommer han att förvandras. Slutligen återvänder han med universalmedlet.  

 

Det finns många likheter mellan Harry Potter och den klassiska hjältemodellen, men 

detta är inget som nämns hos läsarna. Däremot visar hjältemodellen de svårigheter som 

huvudkaraktären behöver gå igenom gör att nå sitt universalmedel. Men det är inte 

självklart att man som läsare själv vill gå igenom hjältens svårmod. Inte ens Harrys 

skapare skulle vilja gå en dag i sin huvudkaraktärs skor:  

 

If you could be one of the characters for a day, who would it be?  

J.K Rowling: Definitely not Harry, because I would not want to go through it all. I know 

what is coming for him so there is no way that I would want to be him. At the moment, I 

would not want to be any of them, because life is getting quite tough for them. It would be a 

laugh to be someone like Peeves, causing mayhem and not bothering. 

(http://www.jkrowling.com/textonly/en/news_view.cfm?id=80)  

 

Harry Potters skapare snarare skäms för alla prövningar hon utsatt sin karaktär för: 

 

Leanne from Eastbrook Primary School - Hemel Hempstead: If you could spend a day 

in real life with one of your fictional characters, who would it be and what would you do?  

J. K. Rowling replies - I think I’d most like to spend a day with Harry. I’d take him out for 

a meal and apologize for everything I’ve put him through.  

(http://harrypotter.bloomsbury.com/author/interviews/individual2) 

 

På samma sätt som läsarna inte identifierar sig med huvudkaraktären ser läsarna inte 

heller den personliga sorg som författaren sätter till pappret. Bakgrundsarbetet och 

andemeningen till synes försvinner och blir läsarens egen upplevelse. Inte någon läsare 

har exempelvis nämnt någonting om de scener som haft stort känslomässigt värde för 

författaren själv, såsom scenen med den magiska spegeln som visar ens innersta 

längtan: 
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After I began to write “Philosopher’s Stone,” something horrible had happened. My mother 

died. She was only forty-five. Nine months afterwards, I desperately wanted to get away 

from everything and took a job in Portugal as an English teacher at a language institute. I 

took my manuscript with me in hopes of working on it while I was there. My feelings about 

Harry Potter’s parents’ death became more real to me, and more emotional. In my first 

week in Portugal, I wrote my favorite chapter in Philosopher’s Stone – The Mirror of 

Erised (http://www.urbanette.com/jk-rowling/) 

 

4.1.2 Läsarnas kontakt med karaktärerna i serien om Kenzie och Gennaro 

Skillnaden mellan läsarnas intresse av karaktärerna mellan Harry Potter och Kenzie och 

Gennaro är påtaglig. Harry Potter har många fanklubbar. Kenzie och Gennaro inga alls. 

Däremot finns många hyllningar till Lehane för hans författarskap och fantastiska 

historier. Där Harry Potters läsare verkar läsa böckerna tack vare stämning och 

karaktärer verkar Kenzie och Gennaros läsare snarare läsa böckerna trots stämningen. 

 

Chinton: I remember reading Mystic River before the movie came out. I just happened to 

pick it up. I think I read it in about two sittings. It absolutely blew me away although 

crushingly depressing book. (http://www.joblo.com/forums/showthread.php?t=132003) 

 

Skillnaden mellan intresset av karaktärerna och intresset av författaren Lehane är 

påtaglig. Rowlings privatliv diskuteras inte någon gång av hennes läsare. Däremot 

undrar flera läsare vilken karaktär Rowling skulle ha om hon var del av den magiska 

världen på Hogwards och vilket yrke hon skulle ha. Inte en endaste läsare frågar Lehane 

om karaktärerna. Inte en enda läsare undrar heller vilken karaktär som Lehane helst 

skulle vilja vara eller vilket yrke Lehane skulle haft om han var del av den råa 

undervärlden i Boston. Detta trots att Lehanes egen hustru har samma förnamn som den 

kvinnliga deckarkaraktären Angie. Eller att deckarparet får barn i samband med att 

Lehane själv blir förälder. Men det hindrar förstås inte läsarnas nyfikna och 

analyserande diskussioner om författarens privatliv och sinnesstämning hemma över 

köksbordet… 

 

Jack: I’m starting this book today after my wife finished it last night. She and I are both 

fans of the series, and in fact think it’s Lehane’s best work. My wife loved this book, said it 

“wasn’t as dark” as previous entries in the series, and thinks I’ll love it too. Very 

entertaining, she said. Wondering if this isn’t just a different take on those “missed 
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opportunities” mentioned above. As expressed in Mystic River especially, we think Mr. 

Lehane’s bleak, class-based view of the world is too dismal. 

 

senare samma dag jack: I’m still reading, but my wife offers one more comment: Lehane 

is a much happier person today then when he wrote the other books, and it shows in his 

writing. 

 

Kanske fortsatte vissa av de nyfikna diskussionerna om Lehanes personliga livssituation 

och hur den påverkar skrivandet men det är ingenting som syns i läsarforum.  

 

Läsarna beskriver ofta atmosfären i bokserien om Kenzie och Gennaro som mörk, hård, 

kall, depressiv och rå, men detta är snarare ett konstaterande än ett diskussionsämne. 

För de personer som är intresserad av atmosfären rekommenderar forumskrivare istället 

liknande litteratur och snarlika författare.  

 

I love Dennis Lehane, My Favorite character Bubba Rogowski 

K. Davis says: Also love Robert Crais Character Joe Pike.Im looking for books with 

characters like them.  

 

Ashley: If you like Bubba and Lehane, I can think of a few other authors you might like. I'd 

recommend James Lee Burke's Dave Robichaux series (I know you'll love his best friend 

Clete). They start off a little slow but pick up steam quickly. I'd also recommend you 

consider Harlan Coben's Myron Bolitar series. Bolitar has a sidekick named Win who 

would give anyone nightmares. My other recommendation would be John Connolly's 

Charlie Parker series. Charlie has two good friends, Angel and Louis, who put Bubba to 

shame. Brilliantly written and often frightening. Good luck. 

(http://www.amazon.com/forum/book%20recommendations?_encoding=UTF8&cdForum=

Fx1CCTIV4DAMF64&cdThread=Tx2GHGL5A5GDWJ8) 

 

Det enda i atmosfärväg som diskuteras på läsarforum är faktiskt romanernas språkrytm. 

På engelska hyllas språket. I den svenska översättningen sågas språket. Flera 

forumskribenter berättar att de till och med tänker läsa om boken på originalspråk för att 

ta del av språkrytmen.  

 

Jörgen Kjellgren: Jag är ett stort Lehane-fan och har läst allt han har gett ut. Storsäljarna 

Mystic River och Shutter Island kommer inte ens i närheten av vad han kokar ihop i serien 

om privatdeckaren Patrik Kenzie, och Gone, Baby, Gone är den bösta boken om honom. 



16 
 

Det är mörkt, hårt och kallt. Dialogen är rapp och rolig och om man läser böckerna på 

engelska så finns det oerhört skönt flow i texterna. Antagligen svåröversatt. 

Barnum: Jag är ingen snobb när det gäller översättningar men i det här fallet skulle jag 

göra just det du föreslår. Jag förbannar mig själv för att jag inte bröt läsningen efter 20 sidor 

och införskaffade ett original istället. Jag är övertygad om at det ÄR en bra bok men 

klantigheten i Gyllenhaks stressade översättning överskuggade hela min läsupplevelse. Till 

sommaren kommer jag införskaffa den på engelska och läsa om den och få ut den riktiga 

upplevelsen av boken. 

Författaren Lehane vill gärna se att hans läsare diskuterar hans karaktärer. På sin egen 

hemsida berättar författaren om läsgrupper. Här publicerar han även diskussionsfrågor 

så att läsarna kan lära känna både karaktärerna, men framförallt sig själv på ett djupare 

plan. Han har publicerat18 olika diskussionsfrågor, som i sig har flera underfrågor. 

Utdrag från hemsidan:  

 

Questions for Discussion  

1. Talk about Angie and Patrick. What are they like? How do their personalities work 

together? How have they changed over the years? How has becoming parents altered their 

lives and their outlook? How do they sustain each other and their marriage? 

(http://www.dennislehanebooks.com/exclusive) 

På diskussionsforumet uppmuntrar Lehane även sina läsare att själva fundera kring sina 

åsikter och vad de ger uttryck för: 

11. Angie argues that by trying to help Amanda McCready, Patrick would be doing good. 

What entails “doing good?” Do you think people want to do good? What other characters 

do good in the story? Why do so many people refrain from doing good when the 

opportunity arises?  

12. Angie also uses their daughter to challenge Patrick. “When your daughter asks what 

you stand for, don’t you want to be able to answer her?” What does Patrick stand for? What 

do you stand for? What might it be like if there were more people like Patrick and Angie in 

our society? 

Hittills har jag inte hittat någon läsare som publicerat svaren sina egna reflektionsfrågor 

på nätet. Detta kan vara eftersom de flesta läsarna helt enkelt inte funderat på 

reflektionsfrågorna, eller för att svaren är alltför personliga för att läggas ut för allmän 

beskådan.  
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Men oavsett reflektionsfrågor eller ej finns det några läsare som påverkas starkt av 

Lehanes böcker. Däremot inte sagt att detta sker på ett medvetet plan. 

Frosy_86: Ive read Mystic River, A Drink Before the War, Darkness Take My Hand, and 

Shutter Island. I love the movie Gone Baby Gone so I do want to read the book but itll be 

one of the last ones I read. Lehane is a fantastic author even though I find his books pretty 

depressing whenever I finish reading one of his books I always have to read something a 

little less heavy handed. 

(http://www.joblo.com/forums/showthread.php?t=132003) 

 

 

4.2 Realism i historien  

Behovet av realism grundar sig i läsarens önskning att bli förförd, inte lurad. Ofta 

använder läsaren ord som ”sann”, ”hur personer verkligen är” eller att historien ”inte 

känns påhittad”. Appleyard (1991) beskriver att kriteriet tar sig flera uttryck. Realism 

visar sig i något som läsaren själv kan föreställa sig kan ske. En annan önskning är att 

karaktärerna inte är idealpersoner och endimensionella.  

 

Det är stor skillnad i läsarnas åsikter om realism när vi jämför Harry Potters och Kenzie 

och Gennaros läsare. Harry Potters läsare identifierar sig med karaktärerna och 

accepterar den magiska världen med flygande kvastar, talande tavlor och jättespindlar. 

Istället är det några av Lehanes läsare som är kritiska. De är inte kritiska till handlingen. 

Inte till karaktärerna. Inte till de situationer Kenzie och Gennaro ställs inför. Inte till 

staden och miljön. Utan till slutet, vilket någon läsare tycker är alldeles för orealistiskt.  

 

4.2.1 Realismen i Harry Potter 

Harry Potters läsare låter sig svepas med i karaktärerna och händelseförloppet. Vissa 

påverkas djupt. Detta exempel kommer ifrån ett diskussionsforum och skapades efter 

Harry Potter och Fenixorden där Harry Potters gudfar dör. 

 

Terri Zue: När jag läste boken grät jag i en vecka... (Sirius var min favoritkaraktär... eller 

han är det fortfarande)  

Loreena:Tycker också att hans död kom så plötsligt på. Plötsligt var han bara borta. Tycker 

att han förtjänat ett lite bättre adjö.. Skulle velat se lite mer reaktioner på hans död och just 

hur Harry tog det senare..  
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(http://fantasy.ifokus.se/discussions/4d716b21b9cb46222d077dbe-spoiler-harry-potter-och-

fenixorden) 

 

Jag har inte hittat någon läsare som ifrågasätter historien om Harry Potter i sin helhet, 

även om vissa lusläser böckerna för att se om alla ledtrådar finns på rätt plats. Intresset 

av de enskilda karaktärerna i form av ”vad heter personen i mellannamn” blir däremot 

färre i takt med att historien blir mörkare och mörare, personer dör och pressen ökar. 

Däremot dyker det upp ett och annat djupare analysinlägg i olika bloggar. När flera 

filmer kommit ut går diskussionerna om vad som finns med i böckerna, men saknas i 

filmerna. Det verkar viktigt för läsaren att få förklaring och mening till det som sker. 

Både i film och i bok. 

 

zeretki: Har precis sett filmen. Tyckte den var bra men som vanligt är boken bättre. Känns 

som det alltid är så. ;) Men jo, den bästa filmen hittills tyckte jag. Lite mer vuxen och 

allvarlig än de andra filmerna men jag minns att boken var så också. Måste läsa om boken 

igen tror jag... 

 

Nemii: Jag tycker nog att böckerna och filmerna är lika bra fast på olika sätt. Böckerna för 

att man kan måla upp sin egen bild av saker och ting och för att jag älskar J.K Rowlings sätt 

att skriva. Och filmerna för att dom är så magiska och helt underbara ^^  

(http://fantasy.ifokus.se/discussions/4d716b21b9cb46222d077dbe-spoiler-harry-potter-och-

fenixorden) 

 

4.2.2 Realismen i Kenzie och Gennaro  

Inte en enda läsare använder ord som sann när de beskriver Kenzie och Gennaros 

äventyr. De upplever inte att karaktärerna presenteras ”som personer verkligen är” med 

goda och mindre bra sidor. Läsarna kommenterar inte heller fallen som detektiverna 

arbetar på. Läsarna håller genomgående en tydligare distans mellan karaktär och 

historiens händelseförlopp, men detta påverkar inte realismen. Diskussionerna som förs 

mellan bok och film handlar mer om att läsaren fått upp ögonen för författaren genom 

filmen för att sedan läsa mer i samma genre. Inte en endaste gång nämns skillnader och 

likheter mellan bok och film. Lehane berättar själv att han först tackat ja till 

erbjudanden om filmatisering när han träffade en regissör som han hade förtroende för. 

Sedan har Lehane inte varit inblandad i filmatiseringen över huvudtaget.  
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Den enda läsarrespons som har direkt påverkan till verkets realism är läsare som 

ifrågasätter de stora vändningarna i texten.  

 

apgujeong: Blir inte riktigt klok på vad jag tycker om Lehane.... Läste ut Sacred i helgen. 

Schysst sidvändare, men är det så mycket mer än simpel kiosklitteratur?? Kenzie och 

Genarro är intressanta karaktärer på så många sätt men jag stör mig så mycket på alla dessa 

superfantastiska situationer de hamnar i. Den ena mer osannolik än den andra. Varför kan 

han inte bara skriva en roman där karaktärerna och Bostons arbetarstadsdelar har 

huvudrollen utan att de ska hamna i internationella konspirationer och osannolika sista-

sekunden-räddningar. (https://www.flashback.org/p33999591)  

 

Övriga åsikter är kommentarer och egna analyser om Lehanes författarhantverk och 

genre.  

 

Rakii: Själv tycker jag faktiskt inte att den är så ordinär i sitt utförande, spännande och ett 

bra slut som du skrev. Men du kanske menar att Lehane slarvade med bokens sidospår för 

mycket för att sen lägga allt krut på slutet? 

 

kulovaarisk: Nja, jag menar att han har skrivit en deckare, inte mer än så. Inte en 

psykologisk thriller, inte en gastkramande mardrömsskildring av en brottsutredning, inte ett 

magnifikt mentalpatientepos eller något annat förträffligt som en del verkar tro. Slutet gör 

inte boken. En vanlig deckare, punkt slut, och då läser jag hellre något av Reginald Hill. 

Lehane ska hålla sig till sina fartfyllda berättelser om Kenzie och Gennaro. 

 

 

4.3 Historien får dem att tänka 

Appleyard (1991) beskriver steget efter att tycka en historia är bra för ”jag kan 

identifiera mig med karaktären” är att säga att historien är bra eftersom ”den fick mig att 

tänka”. Tänkandet får läsaren att fundera kring karaktärerna som de var riktiga personer 

och upplevde historiens konflikt i verkliga livet. En ytterligare aspekt med tänkandet är 

att se ”meningen” med historien, något som ligger dolt under ytan av det skrivna ordet 

men kan upptäckas för den som söker… 

 

4.3.1 Historien som ger tankar i Harry Potter  

Harry Potter väcker många tankar. Frågor som nedan publicerades innan den sista boken i 

serien publicerades där svaret på frågan nedan besvarades:  
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mnich: Was Voldemort born evil? 

J. K. Rowling replies - I don’t believe that anybody was born evil. You will find out more 

about the circumstances of his birth in the next book.  

 

För vissa läsare blir realismen påtaglig: 

 

Class A.G: Did you base Voldermort on any real people? If so are you related to them?! 

J. K. Rowling replies - lol No I didn’t base Voldemort on any real person 

 

Frågorna minskar drastiskt i takt med att alltfler böcker kommer ut. Eftersom de sju böckerna 

om Harry Potter består av en enda lång historia så vävs historien ut alltmer för varje bok. Den 

sjunde boken skiljer sig en aning från de tidigare eftersom tillkommer så många karaktärer, 

istället vävs historien ihop och alla lösa trådar binds samman. Att läsarfrågorna minskar efter 

flera böcker kan vara på grund av att läsarna får alltfler svar. Samtidigt blir historien mörkare 

och mörkare. Flera karaktärer dör. Det blir krig. Svaren gör historien begriplig och realistisk, 

men för läsaren är det mer spännande att se om karaktärerna överlever. 

 

Sedan finns det läsare som gärna analyserar karaktärer och berättelse på ett djupare plan. 

Feminism nämns överhuvudtaget inte i Harry Potter-böckerna, men tydligen har några läsare 

hittat några feministiska perspektiv. Detta är ett blogginlägg: 

 

Zetterman: Jag hade alltså ingen utarbetad tanke om Harry Potter ur ett genusperspektiv, även om 

jag förstås efter att ha läst dem sjutton gånger kan komma på en massa saker om jag tänker efter, 

men varför göra det när jag Tusse och Hanna redan gjort en utmärkt första analys: 

 

Tusse: Det jag kan komma på är att alla som är av stor betydelse för hur berättelsen utvecklas är 

män. Harry, Dubmledore, Sirius, Voldemort osv osv. Men vi har ju Hermione, hon har visserligen 

duktiga-flickan stämpel… men jag tycker att det är power att hon är ”duktig” och tuff på samma 

gång. Och hon tillför väldigt mycket till berättelsen. Sedan att det endast finns heterosexualitet i 

boken (förutom Dumledore, men att han är gay nämns ju inte i själva boken…) Och jag kan även 

tycka att alla har en väldigt könsuppdelade personligheter. Bråkstakarna och charmpluttarna Fred 

och George, störtkära Lavender Brown och den övermänskligt vacka Fleur. Men det finns även 

undantag. Ginny som inte direkt faller inom facket ”tjejig” och Neville som till en början är ganska 

feg och mesig. Vill även tillägga att Harry är ett undantag av könsuppdelade personligheter, då han 

har väldigt nära till sina känslor. Vilket är awesome.  
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Hanna: Fast Lily är ju den modigaste av henne och James. Hon gör ett medvetet val att dö för sitt 

barn, inte som James som mer ”rusade in i det på insikt” (enligt Rowling). Hon faller inte för 

grupptryck utan vågar säga ifrån när hon tycker folk behandlas dåligt, som i Snapes Worst 

Memory då alla andra verkar skratta åt hur de behandlar Snape. Jag tycker inte heller riktigt att 

James och Sirius ursäktas, eftersom Rowling låter Harry reagera så starkt negativt när han får veta 

hur de var när de var yngre. Jag tycker det markeras att deras beteende är förkastligt. Jag tycker det 

finns ett ton starka kvinnokaraktärer i böckerna! Hermonie, Fleur, Lily, Molly Weasly, Narcissa, 

Bellatrix, Ginny (min favorit!), McGongall… 

 (http://zettermark.blogg.se/2011/november/utkast-nov-21-2011.html) 

 

4.3.2 Historien som ger tankar i Kenzie och Gennaro 

Tankar väcks även hos Lehanes läsare, men webbforum, diskussioner och respons från 

andra läsare är mycket svårare att hitta. Ett undantag: 

 

Bev Vincent: Lehane's books often explore the conundrum of morality. For example, 

Kenzie's resolution to the Gone Baby Gone was both the right thing to do and wrong at the 

same time. 

(http://www.stephenking.com/forums/showthread.php/19310-Dennis-Lehane-s-quot-

Kenzie-And-Gennaro-quot-Thrillers) 

 

Lehane har garanterat tänkt till både en och två gånger när han skrev sina böcker. Han 

uppmuntrar även läsarna till reflektion och analys via, ovan nämnda, diskusfrågor på sin 

egen hemsida. Nummer 4 (av 18) på Lehanes förslag till diskussion lyder:  

 

4. Think about the cases Patrick has handled for this private security and investigation firm. How 

far should we—must we—compromise our beliefs for the sake of security—employment and 

health insurance? How does compromising our values affect us? Would you compromise your 

values for a job? (http://www.dennislehanebooks.com/exclusive/) 

 

Frågor gällande moral och etik är kanske inte de första som dyker upp under tio-fikat på 

den traditionelle arbetsplatsen? De personer som faktiskt funderar i dessa begrepp 

kanske inte publicerar sina värderingar i läsarforum och bloggar utan samlar i privata 

litteraturstudiegrupper. Detta kan vara en anledning till varför det är svårt att se vilka 

tankar som väcks i läsarnas huvud…  
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5. DISKUSSION 

5.1. Karaktärer och atmosfär 

Läsarnas upplevelse av karaktärerna har en påtaglig skillnad mellan Harry Potter och 

Kenzie och Gennaro. Medan Harry Potters läsare känner igen sig och vill fördjupa sin 

kontakt med karaktärerna håller Kenzies och Gennaros läsare snarare distans och 

resonerar kring begreppet trovärdigt. Visst är det enkelt att förklara detta genom att 

Harry Potter riktar sig mot en yngre läsarkrets där engagemanget ser annorlunda ut 

gentemot en vuxen läsarkrets. Men mest troligt är svaret mer logiskt än så. Vem vill 

egentligen identifiera sig med en man ständigt befinner sig i livsfara? Eller med en 

kvinna som blir misshandlad av sin karl? Det finns säkert läsare som känner igen sig, 

men de läser knappast litteratur för att återskapa kontakt med gamla sår och gammal 

smärta. Läsningen som en verklighetsflykt kanske passar denna definition i större 

utsträckning. Det är kanske därför som den grova karaktären ”kanonkulan” Bubba i 

böckerna om Kenzie och Gennaro favoriseras. Mannen har varit med om mycket, men 

varken tänker på eller påverkas av det plågsamma. Istället lever han som om känslorna 

inte existerade. Kanske identifikationen snarare är en längtan av känslomässig befrielse. 

Som Appleyard (1991) beskrev: ”Ibland är det väldigt tydligt att identiteten är något 

önskat hellre än något gemensamt.” 

 

Gemensamt får de både bokserierna är att väldigt få läsare verkar identifiera sig med 

själva huvudpersonen. Istället är det karaktärerna omkring huvudkaraktären som väcker 

medkänsla och identifikation. Elisabeth George (2003) berättar att alla historier behöver 

ha en konflikt för att bära historien. Karaktärernas personlighet påverkar vilken slags 

konflikt som uppstår. I denna studie hittades endast en läsare som till viss del kan 

identifiera sig med det ansvar och den utmaning som Harry Potter ställs inför. Ingen 

läsare nämner identifikation med Kenzie och Gennaro, inte ens när författaren ber om 

reflektion och tyckande. Stämning, atmosfär och karaktärer är oerhört viktig för 

historien. Denna studie visar att huvudkaraktären må vara historiebärande, men 

huvudkaraktären har ändå en tämligen liten del av bokens totala innehåll…  

 



23 
 

Huruvida intresset av Lehanes författarskap gentemot det till synes ointresset av 

Rowlings författarskap kan diskuteras. Kanske är det så att Harry Potters läsare blir så 

uppslukade i bokens atmosfär att de ”glömmer” att världen är fiktiv och skapats av en 

författare. Intresse av författarens privatliv och hennes arbetsmetod verkar snarare 

förstöra bokens illusion hellre än att berika läsare. Och kanske är Lehanes mörka värld 

full av våld och droger något som läsaren hellre vill distansera sig ifrån. Kanske ligger 

meningen i läsandet i historiens upplösning och inte i dess atmosfär. Därför blir intresset 

också större av författaren som ligger bakom historien än att fördjupa sig i historiens 

sfär.  

 

 

5.2 Berättelsens realism 

Är det viktigt att berättelsen är realistisk? Analysavsnittet visar att fler läsare i serien om 

Kenzie och Gennaro talar om realism än läsarna i Harry Potter. Detta kanske har en 

naturlig genreförklaring. Läsaren har redan när de börjat läsa accepterat bokens 

atmosfär. De personer som inte är intresserad av någon magisk stämnig läser inte heller 

böcker om magiska världar.  En del av realismen återspeglas i detaljerna som håller sig 

inom bokatmosfärens ramar. I den magiska världen förväntar vi oss magiska och 

oväntade lösningar. Det är spännande med talande tavlor och trappor som rör på sig. 

Skulle samma tavlor och trappor återfinnas i Bostons hårdkokta deckarvärld skulle 

garanterat flera läsare avbryta sitt läsande omedelbart. Stämningen i Kenzie och 

Gennaro ligger i karaktärer, miljö och även i språket. Eftersom flera läsare reagerar på 

den svenska översättningen visar de att språket är en stämningsfaktor som hör samman 

med bokens atmosfär. 

 

Bokseriernas upplägg påverkar också läsarnas behov av realism. I takt med att historien 

om Harry Potter vecklas ut upphör också frågorna och funderingarna. De frågor och 

funderingar som uppstått i samband med läsning av Kenzie och Gennaros böcker har 

kanske besvarats redan under läsningen? Ibland ser man svaret i det som inte finns, 

hellre än det som existerar. Hade Harry Potters läsare upptäckt att böckernas historia 

spruckit i sömmarna och lämnat stora frågor obesvarade skulle läsarna garanterat 

uttryckt sin besvikelse.  
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I berättelserna om Kenzie och Gennaro är flera läsare intresserade av realism. Någon 

utrycker att handlingens snabba vändningar är orealistiska och att historien i sig är för 

överdriven. Däremot är det ingen som ifrågasätter karaktärerna eller grundtemat som 

sådant. Varför vill läsarna hålla spänning och historia som utspelar sig i en 

historieförstärkt miljö på en realistisk nivå? Varför protesterar enstaka läsare mot slutet, 

men inte mot händelseförloppet som sådant? Här kan vi bara spekulera. Kanske läsaren 

vill att karaktärerna ska ha samma begränsningar som läsaren själv anser sig ha i sitt 

liv? 

 

 

5.3 Historien som skapar tankar 

Läser vi för att skapa tankar, eller kommer tankarna när vi läser en god historia?  

Analysen visar att den goda historien väcker tankar och funderingar, men det är inte 

kanske inte den huvudsakliga anledningen till varför läsarna tar del av historien. 

Tjejerna som analyserade det feministiska perspektivet i Harry Potter läste inte boken 

för att analysera hur kvinnor framställs, utan började istället fundera på hur kvinnorna 

framställdes efter de läst historien flera gånger. Självklart finns det personer som har 

lust av djupanalysera både Harry Potter och Kenzie och Gennaro, men då handlar det 

framförallt om personer som är intresserade av textanalys och/eller djupdykning i stora 

frågeställningar. Det är stor skillnad när man läser bokrecensioner gentemot läsarforum. 

 

Både studerade författarna lägger stor omsorg i miljö, karaktär och historia. De skriver 

in egna erfarenheter, egen glädje, egen sorg i texten. Detta skapar en äkthet och ett djup 

som många läsare säkert kan identifiera sig med, när eller om läsaren är med om 

liknande saker. Läsaren kan säkert uppleva en vacker scen när Harry Potter ser in i The 

Mirror of Erised där han ser sin högsta önskan – sig själv med sina föräldrar. Men den 

läsare som inte upplevt saknaden efter en familjemedlem kan inte uppleva saknaden i 

scenen och därför inte identifiera sig med den.  

 

På samma sätt lägger Lehane in djup och själ i sina texter. När han och hustrun fick barn 

berätta han att han förändrades så mycket han helt enkelt inte kunde fortsätta skriva om 

det barnlösa on-off-förhållandet i sina huvudkaraktärer. (www.deckarhuset.se/intervju-

med-dennis-lehane) Deckarkaraktärerna var helt enkelt tvungna att få barn så att hans 
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berättelse överensstämde med författarens liv. Men åter, detta är alltså inget som den 

barnlöse läsaren kan identifiera sig med. Det är alltså viktigt för trovärdigheten i 

historien att författaren är ärlig mot själv, men det är inte vad läsaren i första hand 

lägger märke till. Inte någon läsare har överhuvudtaget nämnt barn i sina kommentarer. 

 

Och kanske visar denna uppsats på samma sak. Budskapet går in, historien berör. När 

läsaren känner kontakt med karaktärer, upplever att historien är realistisk och får 

stundtals nya tankar. Men det är få som har ord för att utrycka sina upplevelser. Kanske 

finns det inte heller behov av att dissekera sina upplevelser med kniv och pincett?  

 

Men det gör inte historien oviktig. Tvärt om. Historien blir snarare ännu viktigare 

eftersom den sätter ord på ordlösa. Och historien bärs fram av karaktärerna… Som 

tillsammans med miljön och språket skapar atmosfären. Studien har visat att stämning, 

atmosfär och karaktärer är böckernas grund och dessa tilltalar läsarna. Det visar sig även 

att bibliotekarien Gunilla Eriksson hade gjort en intressant iakttagelse när hon träffade 

läsare som sa att de själva gör det största jobbet under läsningen. Nyckelscener, 

undermeningar och huvudkaraktärer som hjälper författaren att berätta en historia får en 

helt annan betydelse i läsarnas ögon. Den gemene läsaren har inget behov av att förstå 

alla berättartekniska detaljer och underliggande avsikter för att ha behållning av de 

böcker de läser. Även i de fall när författaren uppmanar läsaren att ifrågasätta och 

analysera så väljer läsaren att behålla sin egen upplevelse.  

 

Och är det inte den egna upplevelsen som gör att läsprocessen blir magisk? När 

författaren skrivit det sista ordet får texten eget liv… 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ambitionen i denna uppsats är att undersöka hur läsare utan litteraturutbildning 

upplever populärlitteratur. Det skulle därför vara mycket intressant att undersöka hur 

exempelvis den kritiskt utbildade litteraturstudenten ser på sina preferensböcker. Ser 

den utbildade litteraturstudenten fler djup? Eller vågar han/hon möta fler känslomässigt 

tunga sakfrågor? 
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Det skulle också vara intressant att undersöka vilka läsare som varje bok faktiskt har? 

Furhammar ser viss likhet mellan läsarens val av litteratur och läsarens personlighet. 

Finns det ännu tydligare paralleller mellan läsarens val av litteratur med läsarens 

personlighet? Går det att se likheter mellan läsare från olika yrkeskategorier? Läses 

Harry Potter av personer med ett rikligt fantasiliv och Kenzie och Gennaro av personer 

som kan identifiera sig med en mörk och destruktiv livsmiljö? Eller söker läsaren sig så 

långt bort som de kan från sin egen vardag? 

 

Det skulle även vara intressant att se om denna uppsats kan användas i flera 

sammanhang än det litterära. Hur ser forskare från andra forskningsområden på 

uppsatsens analys och diskussion? Ser psykologen andra aspekter? Ser konstnären andra 

delar? Vad ser ingenjören? Vad ser du? 

 

Det skulle också vara intressant att göra en kvantitativ studie och undersöka antal läsare 

och antal huvudkaraktärer. Varje historia behöver en huvudperson som personifierar 

historien. Denna uppsats har visat att de allra flesta läsare hellre identifierar sig med 

bikaraktärerna. Det skulle vara mycket intressant att se om detta är vanligt även i andra 

sammanhang. Hur viktigt är egentligen att ha flera olika intressanta karaktärer i en 

roman för att läsaren ska identifiera sig? Har böcker med fler intressanta karaktärer 

också fler läsare?  
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