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1 Inledning  
 
Fantasy ses av många som en genre fylld av stereotyper, där kvinnorna är få och 
männen i fokus. Petter Larsson uttrycker sig på följande sätt i en artikel i Borås Tidning: 
”Könsrollerna är hårda. Männen är aktiva krigare, kvinnorna nästan alltid passiva våp.” 
(2004) Att döma av de reaktioner vi mött under arbetets gång är han inte ensam om att 
ha denna syn på genren. Men hur väl stämmer detta överens med hur fantasy verkligen 
ser ut? Det vill vi undersöka i denna uppsats.  
 
Journalisten Johanna Westlund har intervjuat Karin Waller, inköpare av skönlitteratur 
på Din Bok & Co och Maths Claesson, bokhandlare samt förläggare på fantasyförlaget 
Onsdag i artikeln ”Glest med kvinnor i fantasyn”. Både Claesson och Waller menar att 
fantasyns dåliga rykte till viss del beror på att svenska förlag inte vågar köpa in romaner 
som avviker från den traditionella tolkieninspirerade fantasyn, så kallad high fantasy. 
(Westlund 2006) Undersökningar visar att svenska pojkar läser allt mindre 
skönlitteratur på fritiden, det tycks dock finnas ett undantag: fantasyromaner. Westlund 
skriver att fantasyn tidigare har setts som en genre främst för pojkar men allt fler flickor 
på senare år har börjat läsa fantasy, något Karin Waller tror att framgången med 
romanerna om Harry Potter kan ligga bakom. Att flickor tidigare inte setts som någon 
viktig målgrupp för fantasy kan bero på att ”många tjejer även läser andra genrer där 
killarna håller sig till fantasy”. (Westlund 2006) Fantasyns ökade popularitet har under 
senare år lett till att fantasy numera inte endast är en litterär genre utan även 
förekommer inom film, konst och spelindustri (rollspel, dataspel och brädspel).  
 
Den kontakt vi tidigare haft med genren är främst genom film även om vi läst 
fantasygenrens ”standardverk” J R R Tolkiens trilogi Härskarringen (1954-1955), J K 
Rowlings serie om Harry Potter och C S Lewis böcker om Narnia. Att vi vill skriva vår 
uppsats om denna genre beror på att den tycks dominera pojkars och unga mäns läsning, 
samt att vi själva tror att människors bild av samhället påverkas av den litteratur man 
läser, vad gäller såväl skönlitteratur som annan litteratur. 
 
Vi utgår i denna uppsats från ett genusperspektiv. Vi ser inte kön som av naturen givet 
utan som något människor ”gör”, vilket medför att vi har ett konstruktivistiskt synsätt 
och ser genus som en princip för social organisation och kulturell kategorisering 
(Thurén 2003, s. 11). Vi återkommer till genusperspektivet i kapitel 3. För att 
genomföra undersökningen har vi valt att använda oss av metoden idéanalys vilken vi 
kommer att presentera närmare i kapitel 4.  
 
Uppsatsen kopplas samman med biblioteks- och informationsvetenskap genom kursen 
Litteraturen och samhället vilken vi läser på c-nivå inom kollegium ett och som har en 
inriktning mot ett samhällsperspektiv. Inom denna kurs kom vi i kontakt med ämnet 
litteratursociologi som bland annat sätter i fokus hur skönlitteratur kan fungera som 
värderingsspridare. Vi anser att det är viktigt för till exempel bibliotekarier och lärare 
att känna till litteraturens olika genrer och vilken bild av genus som presenteras i dessa, 
speciellt eftersom populärlitteraturen har möjligheten att påverka så många. Att vi valt 
fantasy beror på dess popularitet och att dess läsare till stor del består av pojkar och 
unga män.  
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1.1 Bakgrund 
 
En undersökning av män och kvinnors läsning, gjord av Statistiska Centralbyrån (SCB), 
publicerades i början av 2007. I den har man tittat på mäns och kvinnors läsning mellan 
åren 1982 och 2005. Undersökningen visar att medan andelen kvinnor som aldrig läser 
böcker har legat kvar på samma nivå (cirka 15 %) sedan undersökningens början till 
2005, har andelen män som aldrig läser böcker ökat från 22 % till 31 % under samma 
tid. Även om minskningen märks i alla åldersgrupper har den varit särskilt stor bland 
yngre män. I åldersgruppen 16-24 år har andelen som ägnar sig åt bokläsning varje 
vecka minskat från 34 % till 22 %. (Statistiska Centralbyrån 2007) 
 
Statens Kulturråd undersöker regelbundet svenska folkets kulturvanor. På uppdrag av 
Kulturrådet producerar Statistiska Centralbyrån undersökningar som samlas under 
namnet Kulturbarometern. En av dessa kom 2003, och syftar till att ge svar på frågor 
som rör kultur, t.ex. besök på museer, konstutställningar och biografer. I 
undersökningen ingick även frågor om läsvanor, bokinköp och biblioteksnyttjande. 
Undersökning grundades på telefonintervjuer under 2002, med ca 2000 personer i 
åldrarna 9 till 79 år. (Statens kulturråd 2007) Undersökningen om läsvanor visade bland 
annat att andelen pojkar i åldern 9-14 som har läst en bok för nöjes skull under de 
senaste fyra veckorna, ligger på ca 75 %, i åldersgruppen 15-24 år ligger andelen på ca 
60 %. Andelen pojkar 9-14 år som läst en bok för nöjes skull under det senaste året 
ligger på 95 % medan andelen pojkar 15-24 ligger på strax under 80 %. 
(Kulturbarometern 2003, s. 53) 
 
I en artikel i Tvärsnitt (2006) skriver Gunilla Molloy, vetenskaplig ledare vid 
avdelningen för Språk och litteratur vid Lärarhögskolan i Stockholm, att pojkar läser 
färre böcker än flickor och att läsandet minskar i takt med att de blir äldre kan enligt 
bero på att läsning av skönlitteratur inte anses som manligt (s. 37). Denna åsikt delas av 
litteraturforskaren Lars Brink som med stöd i maskulinitetsforskarna Christian 
Haywood och Maírtín Mac an Ghaills forskning hävdar att många pojkar ser på 
läsningen som en typiskt kvinnlig aktivitet (Brink 2005, s. 207f.). I artikeln skriver 
Molloy även att en del av pojkarna i hennes undersökning erkände sitt intresse för 
läsning för henne, men de vågade inte erkänna det för sina vänner. De titlar på böcker 
som pojkarna nämnde för Molloy, var till exempel skrivna av författare som J R R 
Tolkien, Jan Guillou och J K Rowling. (2006, s. 37) Flera av författarna Molloy nämner 
skriver böcker som räknas till fantasygenren. Brink menar att pojkar har ett behov av att 
läsa böcker där hjälten är en man, med typiskt manliga egenskaper (Brink 2005, s.200) 
något som kanske kan förklara varför just fantasy är så lockande. Att denna genre 
verkar utöva en speciell lockelse på ungdomar skriver även Veronica Norberg och Petra 
Strömbäck i en magisteruppsats om ungdomars läsning och val av skönlitteratur från 
Umeå universitet. Vidare skriver de att fantasy verkar tilltala främst killar. (Nordberg & 
Strömbäck 1996, s. 21)  
 
En förklaring till dragningskraften som fantasyböcker har på ungdomar är att förutom 
kampen mellan det goda och det onda handlar fantasy också om individens sökande 
efter en identitet. Det okända, faror, att uppnå mål, och stå för idealism och godhet mot 
realism och cynism står för det man stöter på i uppväxten. (Nordberg & Strömbäck 
1996, s. 22) 
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1.2 Fantasy 
 
Vi hade inte någon större kunskap om fantasy som genre när vi började skriva denna 
uppsats, att läsa om fantasyns utveckling gav oss en förståelse för genren som vi 
tidigare saknade. Vi anser att det är viktigt för oss som författare och uttolkare såväl 
som för läsaren, att känna till hur den moderna fantasyn har växt fram samt vilka 
grunddrag och kännetecken genren har. Därför har vi i detta avsnitt tagit med en kort 
sammanfattning över fantasyns historia.  
 
Den moderna fantasyn anses av de flesta som skrivit om ämnet, ha uppstått under 1800-
talet (Holmberg 1995, s. 12f.). Anders Öhman, docent i litteraturvetenskap vid Umeå 
universitet, skriver i Populärlitteratur – De populära genrernas estetik att ett antal 
berättelser skrivna av E T A Hoffmann brukar räknas som tidig fantasy. Hoffman skrev 
sina berättelser i början av 1800-talet (2002, s. 135). John-Henri Holmberg skriver 
däremot att Phantastes, a faerie Romance for Men and Women (1850) av George 
MacDonald utgör startpunkten för denna litterära tradition. MacDonald inledde en 
litterär tradition samtidigt som han själv påverkades av andra tidiga fantasyförfattare, 
han var vän med såväl Peter Pans skapare, Peter J M Barrie, som författaren till Alice i 
underlandet (1865), Lewis Carroll (Holmberg 1995, s. 14f.). Den av MacDonalds 
vänner som kom att påverka fantasyn mest var dock William Morris. Holmberg skriver 
att Morris är ”den författare som i sina stora romaner från 1890-talet nära nog 
definierade fantasylitteraturens centrala motiv och särdrag” (1995, s. 12). Morris plats 
ibland fantasyns stora författare kommer med hans sju sista romaner och kanske 
framförallt The Well at the World’s End som gavs ut 1896, samma år som Morris avled. 
Efter hans död publicerades ytterligare tre böcker varav en, The Water of the Wondrous 
Isles (1897) handlar om något så ovanligt, speciellt för den tiden, som en kvinnlig 
fantasyhjälte (Holmberg 1995, s. 18f.).  
 
Att modern fantasy, även kallat skriven fantasy, uppstod under den här tiden kan enligt 
Öhman bero på att detta var en tid fylld av strikt moral och sociala regler, och att 
fantasyn erbjöd möjligheten att (tillfälligt) frigöra sig från dessa genom skapandet av 
parallellvärldar. (Öhman 2002, s. 137) 
 
Under 1800-talet förändrades förutsättningarna för utgivning av böcker, bättre 
tryckteknik och billigare papper ledde till en i det närmaste explosionsartad ökning av 
böcker och tidskrifter. Underhållningsläsningen ökade vilket bland annat fick till följd 
att det antal tidskrifter inriktade på denna publik etablerades. Tidskrifterna kallades 
pulpmagasin, namnet fick de efter det billiga papper de trycktes på. Pulpmagasinen 
omfattade inte sällan 200 sidor eller mer och innehöll såväl noveller som följetonger i 
flera delar. Dess storhetstid varade från början av 1900-talet fram till 1940-talet då de så 
småningom konkurrerades ut av bland annat pocketböckerna. (Holmberg 1995, s. 42f.) 
 
Fantasyn var en av de litteraturformer som påverkades positivt av pulpmagasinen, men 
genren var fortfarande liten och relativt ouppmärksammad. Flera av de fantasyförfattare 
som idag räknas till genrens största fick sina genombrott tack vare pulpmagasinens 
läsare. Exempel på detta är Edgar Rice Burroughs som skapade Tarzan (Holmberg 
1995, s. 40).  
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Under början av 1900-talet utgavs en mängd fantasyböcker för såväl vuxna som barn. 
En av de idag mest kända torde vara L Frank Baums roman från år 1900, The Wonderful 
Wizard of Oz som 1939 blev filmen The Wizard of Oz med Judy Garland i huvudrollen. 
Romanen räknas fortfarande som en av de största fantasyromanerna i 
ungdomslitteraturen. (Holmberg 1995, s. 36f.) 
 
Ett annat exempel är Robert E Howard som 1932 skapade en romangestalt som skulle 
komma att bli en av de största inom genren, Conan. Howard skrev inte mindre än 22 
böcker om Conan och vid Howards död fann man ytterligare fyra ofullbordade verk 
(Holmberg 1995, s. 53). Med sina gestalter och sitt speciella sätt att skriva fantasy 
skapade Howard en helt ny underavdelning som tjugofem år efter hans död fick namnet 
”Sword and Sorcery” av författaren Fritz Leiber (Holmberg 1995, s. 58).  
 
Fantasyn fortsatte att långsamt växa och under 1950-talet utkom ett av 
fantasylitteraturens största och mest kända verk, mellan åren 1950 och 1956 
publicerades nämligen C S Lewis sju böcker om Narnia. Fantasyn var dock fortfarande 
en liten och relativt ouppmärksammad genre fram till mitten av 1960-talet. Dess 
genombrott kom i och med pocketpubliceringen av J R R Tolkiens trilogi The Lord of 
the Rings 1965 (Holmberg 1995, s. 85f.). Tolkiens första fantasyroman The Hobbit hade 
publicerats redan 1937 till blandat mottagande, och den första publiceringen av hans 
stora roman Lord of the Rings 1955 (vilken publicerades i 3 volymer åren 1954-1955) 
ledde inte heller till någon omedelbar succé (Holmberg 1995, s. 82ff.). Romanens 
popularitet växte istället sakta fram under slutet av 1950-talet. När romanen så gavs ut i 
pocket kom dess genombrott, Holmberg skriver att The Lord of the Rings ”slog ned som 
en bomb bland sextiotalets unga” och snabbt blev en kultroman. (1995, s. 85f.) 
 
Tolkiens succé ledde till att hans amerikanska förlag Ballantine Books 1967 började ge 
ut andra fantasyromaner i pocket vilket så småningom resulterade i en ”Adult Fantasy”-
serie som från och med 1969 och framåt gav ut ett tjugotal nya titlar. Holmberg skriver 
att: ”Det är här, och i Tolkiens miljonupplagor sedan sextiotalets slut, som dagens 
nästan oöverskådliga fantasyutgivning har sitt egentliga ursprung.” (1995, s. 87) 
 
Ett av fantasyns grunddrag är förekomsten av magi. Häxor, trollkarlar, trolldom och 
drakar är vanliga i dessa berättelser. Ett annat karaktäristiskt drag för fantasyn är 
förekomsten av en ”sekundär värld”. Denna måste vara logisk, detaljerad och väl 
uppbyggd men skilja sig markant från den ”primära (vanliga) världen”. Trots att den 
sekundära världen är ”fantastisk” måste den vara realistisk så att inte läsaren tvivlar och 
förtrollningen bryts. Den sekundära världen är beroende av den primära, Öhman menar 
att man kan gå så långt som att säga att den sekundära världen är en parasit på den 
primära världen, det vill säga att den hämtar sin näring från den primära världen och 
inte skulle kunna existera utan den (Öhman 2002, s. 135f.). Dessa sekundära världar kan 
även kallas parallellvärldar eftersom de löper parallellt med vår egen värld (att jämföra 
med till exempel science fiction där världarna alltid ligger framåt i tiden) (Öhman 2002 
s. 137). 
 
Det finns två typer av sekundära världar i fantasyberättelser. Den ”öppna sekundära 
världen” som har en passage till den ”vanliga världen”. Exempel på detta finns i C S 
Lewis första bok om Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950) där en 
magisk garderob för berättelsens huvudpersoner från 1940-talets engelska landsbygd till 
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en helt annan tid och värld. Den här typen av berättelser dominerade under den 
viktorianska eran även om den, som exemplet visar, även fanns kvar i 1900-talets 
fantasy (Öhman 2002, s. 138). Den vanligaste fantasyvärlden är dock den ”slutna 
sekundära världen”. Här finns inte någon gestaltad passage mellan vår värld och den 
sekundära världen. Eventuella samband till den verkliga världen och relationen mellan 
den primära och sekundära världen får läsaren själv se och tolka. Exempel på detta är J 
R R Tolkiens tidigare nämnda trilogi. (Öhman 2002, s. 137) 
 
Även om det kanske är just Tolkiens sätt att skriva fantasy de flesta tänker på när de hör 
ordet fantasy så finns det betydligt fler typer av fantasy än så. Fantasy omfattar ett brett 
sortiment av berättelser vilket leder till att man gärna delar in genren i 
underavdelningar. Det finns dock ett flertal sätt att göra detta. Holmberg ger två 
exempel, det ena kommer från författaren Diana Waggoner som identifierar åtta typer 
av fantasy: mytopoetisk, heroisk, äventyrsinriktad, ironisk, komisk, nostalgisk, 
sentimental och skrämmande. Kritikern Baird Searles delar in fantasyn i sex grupper: dit 
och hem igen, bortom kullarna, enhörning på vift, svart magi, bambis barn samt 
kungar, drottningar och legender. (Holmberg 1995, s. 224ff.) Tittar man på det 
webbaserade uppslagsverket Wikipedias sida om fantasyns subgenrer finner man en helt 
annan indelning. Där delar man in fantasyn i inte mindre än nitton olika 
underavdelningar, till exempel: contemporary fantasy, historical fantasy, dark fantasy, 
sword and sorcery samt low fantasy och high fantasy. (Wikipedia 2007) Wikipedia 
innehåller kanske ovanligt många underavdelningar men att dela in fantasy i framför allt 
high fantasy och dess motsats low fantasy tillhör de allra vanligaste sätten att 
kategorisera genren, därför har vi valt att använda oss av denna indelning i vår studie. 

1.2.1 High fantasy 
 
Romaner som tillhör underavdelningen high fantasy utspelar sig i sekundära världar 
som kan vara slutna eller öppna. Världarna befolkas ofta av såväl människor som 
dvärgar, alver och trollkarlar. Historien berättas oftast utifrån en enskild hjältes 
perspektiv och en stor del av handlingen rör sig kring hjältens mystiska bakgrund eller 
natur. Huvudpersonen, hjälten, är ofta föräldralös eller någon som inte passar in i sin 
familj på grund av sitt utseende eller sina förmågor. Alltefter att handlingen fortskrider 
får vår hjälte kunskap om sin bakgrund, ofta med hjälp av en läromästare/mentor, och 
berättelsen slutar ofta med en strid mellan goda och onda makter. J R R Tolkiens och C 
S Lewis verk hör till den här genren som är dominerande inom fantasyn. (Wikipedia 
2007) 

1.2.2 Low fantasy 
 
Low fantasy är ett paraplybegrepp som används för att särskilja vissa fantasytyper från 
high fantasy och har därför en väldigt vid definition. Typer av fantasy som kan räknas 
hit är berättelser som utspelar sig i den primära världen men har fantastiska inslag 
såsom magi och/eller monster. Även berättelser som faller inom definitionen fantasy, 
trots att de har en relativt liten mängd fantastiska inslag samt fantasy som inte använder 
sig av en icke-episk världssyn, till exempel genom att inte inbegripa en absolut ondska 
räknas hit. Något som all low fantasy har gemensamt är att huvudpersonerna är personer 
inte hjältar, det finns även en moralisk gråzon och vad som är rätt eller fel är inte 
självklart. I low fantasy finns det ofta fler än en huvudperson (Wikipedia 2007) 
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1.3 Genus och fantasy 
 
Vi har tidigare nämnt att fantasy tycks ha något av ett dåligt rykte vad gäller 
genusfrågor. Ofta möts vi av fördomar såsom att fantasy uteslutande handlar om 
muskulösa hjältar i kampen mot det onda. Förekommer kvinnor alls så är det i form av 
utsmyckning eller så är det som ”föremålet” vår hjälte ska rädda.  
 
Det finns dock ett antal kvinnliga fantasyförfattare som utmanar den här bilden av 
fantasy. Ett exempel är författaren Ursula K Le Guin. Enligt den australiensiska 
litteraturvetaren Anne Cranny-Francis menar Le Guin att fantasy inte är  
 

bound by the conventions of realism into something like a faithful reproduction of the 
contemporary ’real’. As a result it can explore areas of life that realist literature tends to 
deny or repress, concepts and ideas which fall outside the ideological compass of the 
contemporary (bourgeois) real. (Cranny-Francis 1990, s. 75.) 

 
Enligt Le Guin innebär alltså fantasyns frihet att författare inom genren har möjlighet att 
skapa helt nya världar som inte är bundna till de konventioner, traditioner och regler för 
social organisation som existerar i vårt eget samhälle. På så sätt synliggörs världens 
”verklighet” som ideologiskt baserade, godtyckliga konstruktioner istället för att 
framstå som av naturen givna ofrånkomligheter. (Cranny-Francis 1990, s. 75f.) 
Universitetsprofessorn Richard Mathews menar att fantasy är en genre som släpper lös 
fantasin och står för frigörelse och omstörtning. Dess mål kan vara politik, ekonomi, 
religion, psykologi eller sexualitet. Enligt Mathews försöker fantasy frigöra det 
kvinnliga, det omedvetna, det förtryckta, det förflutna, det nutida och det framtida 
(1997, s. xii). Den här synen på fantasyns funktion (som frigörande) är inte ny, även om 
fokuseringen på just genus kanske är det. Tidiga fantasyförfattare som William Morris 
och George MacDonald presenterade intressanta filosofiska alternativ i fantasygenren 
genom en markerad kontrast av värderingar som uppstod i deras skrivande: radikala, 
icke-kyrkliga, idealistiska värderingar (marxistiska) i Morris verk; traditionella, 
religiösa, andliga värderingar (kristna) i MacDonalds verk. Denna polaritet av skilda 
värderingar var speciellt betydande och formade en tematisk riktning för genren, 
eftersom fantasy från början var ett enbart filosofiskt sätt att skriva och inte var kopplat 
till realismen. Författarna ägnade sig mer åt att ge uttryck för idéer och åsikter kring 
filosofi, samhälle och moral än åt att skapa realistiska karaktärer och situationer. 
(Mathews 1997, s. 16) Förändringen kom då författare som Edgar Rice Burroughs och 
hans Tarzan samt Robert E. Howard och hans Conan blev mycket populära. Fantasy 
blev i och med detta en mer renodlad underhållningsform och en mindre självmedveten 
genre. (Mathews 1997, s. 18) 
 
Eftersom skönlitteratur används såväl som informationskälla som för identitetsskapande 
av ungdomar (Molloy 2006, s. 36) anser vi att fantasyn genom sin popularitet och bredd 
(inom flera marknader), har en stor möjlighet att påverka. Vi anser att det både är 
intressant och viktigt att undersöka hur bilden av manligt respektive kvinnligt ser ut i 
fantasyromanen. Tar dagens fantasyförfattare vara på möjligheten att skapa ”en annan 
värld”, fri från könsstereotyper och genussystem?  
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur manligt och kvinnligt presenteras i sex 
fantasyromaner skrivna mellan 1995 och 2005. Litteraturforskaren Maria Nikolajeva 
menar att det är ”enbart fantasy och science fiction som med vissa reservationer kan 
skildra kvinnliga figurer helt fria från stereotypi” (2004, s. 130). Trots åsikter som 
Nikolajevas, tycks bilden av fantasy som bevarare av könsstereotyper, en värld där 
”män är män och kvinnor är kvinnor”, vara vida spridd. Huruvida detta stämmer vill vi 
ta reda på genom att analysera sex av de populäraste barn- och ungdomsböckerna inom 
genren.  
 
Vår huvudfrågeställning lyder: 
 

• Hur presenteras manligt respektive kvinnligt i de utvalda böckerna? 
 
För att besvara ovanstående fråga kommer vi att ställa följande underfrågor: 
 

• Kan man finna tecken på vad Hirdman kallar isärhållandets princip i de utvalda 
fantasyromanerna? Om så är fallet, hur yttrar sig detta? Om inte, hur yttrar sig 
detta? 

• Finns det även tecken på Hirdmans andra princip, hierarkin, i de utvalda 
fantasyromanerna? Om så är fallet, hur yttrar sig detta? Om inte, hur yttrar sig 
detta? 

• Tar dagens fantasyförfattare tillvara på den möjlighet som Nikolajeva anser att 
genren har, det vill säga att skildra män och kvinnor fria från stereotyper? 

För att kunna identifiera hur manligt och kvinnligt gestaltas har vi tagit hjälp av Maria 
Nikolajevas schema över manligt och kvinnligt i barnlitteraturen. Nikolajeva menar att 
manligt och kvinnligt i barnböcker skildras som motsatser, till exempel, den manliga 
egenskapen aktiv som står i motsats till den kvinnliga egenskapen, passiv. Nikolajeva 
konstruerade detta schema för att göra det enklare att identifiera stereotypiska 
personskildringar i barnböcker. Vi använder oss av Yvonne Hirdmans teori kring 
genussystemet och dess två bärande principer, isärhållande och hierarki. Metoden vi 
har valt att använda oss av är idéanalys, närmare bestämt beskrivande idéanalys. Detta 
innebär att vi genom närläsning av texten försöker säga något om dess budskap som inte 
är uppenbart vid första anblick. Vi skapar idealtyper för att lättare identifiera tecknen på 
isärhållande och hierarki i de valda romanerna.  

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat vår undersökning av genussystemet i populärlitteraturen till genren 
fantasy. Fantasy är en populär genre bland dagens unga, trots detta är den relativt 
outforskad, speciellt ur ett genusperspektiv. Vi har därför valt att undersöka sex stycken 
fantasyromaner ur ett genusperspektiv. Eftersom fantasy har funnits som genre sedan 
1800-talets mitt och vi endast vill undersöka romaner som ligger vårt 
tolkningsperspektiv nära har vi valt att avgränsa vår undersökning även tidsmässigt. Vi 
har därför endast undersökt hur genussystemet ser ut i ett antal böcker publicerade 
mellan 1995 och 2005. Vi valde just dessa årtal eftersom vi ville att böckerna skulle 
vara översatta till svenska, samt att de skulle ha hunnit skaffa sig en svensk publik, det 
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vill säga, tillhöra de mest sålda fantasyromanerna för barn och ungdomar. Vi har även 
valt att endast undersöka fantasyromaner som i Sverige marknadsförts som litteratur för 
barn och ungdomar.  
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2 Tidigare forskning och annan litteratur 
 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning kring fantasy som är relevant för denna 
studie. 
 
Det har skrivits en hel del om fantasy ur litteraturvetenskaplig synpunkt. Våra sökningar 
i olika databaser har dock visat att just forskning kring fantasy och genus är 
underrepresenterat i sammanhanget. Det finns vissa studier kring genus och specifika 
författare såsom J R R Tolkien och J K Rowling men i övrigt tycks det vara tunnsått. Vi 
har valt att inte ta upp forskning kring J R R Tolkien eftersom vi anser att det är 
ointressant att applicera ett nutida genusperspektiv på romaner som skrevs för mer än 
femtio år sedan. Trots detta tar vi upp Emma Almgrens studie av Tolkiens trilogi Lord 
of the Rings. Detta gör vi eftersom Almgren gör en jämförelse mellan Tolkiens litterära 
verk och Jacksons nutida omarbetning och filmatisering av detsamma. Vi tar även upp 
forskning som handlar mer generellt om fantasy. Vi anser att även denna forskning har 
relevans för vår studie, eftersom den ger oss en bakgrund och en förståelse för genren.  
 
Anders Öhman skriver i Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia 
(2002) att det sedan mitten av 1800-talet funnits ett behov av att göra åtskillnad mellan 
olika typer av böcker och att litteraturen därför under lång tid har delats upp i hög 
respektive låg litteratur (s. 7). Ett argument i debatten om vad som kan betraktas som 
bra respektive dålig litteratur har alltid varit kommersialism. Kritikerna menade att 
författare som endast skriver för pengar inte producerar god litteratur och hotade att 
korrumpera ungdomarna och förstöra samhället. (Öhman 2002, s. 8f.) I Sverige fanns 
det fram till 1970-talet inte någon forskning kring populärlitteratur (låg litteratur). Man 
undersökte framförallt vilka eventuella fördomar som spreds i litteraturen, till exempel 
undersökte marxistiska forskare förekomsten av borgerliga ideal i populärlitteraturen. 
Med åren förändrades forskningen kring populärlitteratur när den teoretiska inriktningen 
Cultural Studies fick inflytande över humanvetenskaperna. Här ser man inte 
konsumenterna som passiva “mottagare”, utan betonar deras kreativa användande av 
populärkulturens produkter för att ” bearbeta konflikter i verkliga livet.” (Öhman 2002, 
s. 16f.) Den här inriktningen har dock kritiserats för att vara alltför värderelativistisk, 
det vill säga alstra tolkningar som endast gäller vissa personer eller kulturer (Öhman 
2002, s. 16f.).  
 
Öhman går även igenom ett antal centrala författare och deras verk, samt olika 
förhållningssätt till genren. Öhman menar att man kan identifiera fem olika 
förhållningssätt till fantasyn som litterär genre (2002, s. 138). Uppfattningarna är minst 
sagt blandade när det gäller genren fantasy. 
 
Speciellt intressant för vår del är Öhmans korta stycke om feminism och fantasy. Här 
skriver han om kvinnliga författare som använder fantasygenren för att synliggöra och 
kritisera genussystem i den riktiga världen (2002, s. 152). Stycket gav oss en inblick i 
hur de fantasyförfattare som skriver fantasy ur ett feministiskt perspektiv tänker. 
Stycket bidrog till vår förförståelse.  
 
Feminist fiction: feminist uses of generic fiction (1990) skriven av Anne Cranny-
Francis, professor vid Macquarie University i Sydney. I denna går Cranny-Francis 
igenom ett antal litterära genrer ur ett feministiskt perspektiv. Hon tar upp fantasyns 
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potential som en samhällskritisk genre och presenterar ett antal feministiska 
fantasyförfattare. Cranny-Francis menar att fantasy har en frigörande kraft eftersom 
kvinnor och män kan skildras helt fritt från stereotyper. Vi har använt oss av Cranny-
Francis kapitel om fantasy och feminism främst för att få en inblick hur fantasy kan 
användas och används för att kritisera den patriarkala ordningen i samhället. Trots att vi 
inte själva analyserar så kallad feministisk fantasy var boken av intresse eftersom vi 
tidigare inte kände till detta sätt att skriva fantasy, boken bidrog även till det stycke vi 
kallar genus och fantasy. Ett stycke vi ansåg nödvändigt eftersom det presenterade ett 
annat sätt att se på fantasy än det vi hade innan.  
 
Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och författare (1995) av John-Henri 
Holmberg är ännu ett översiktsverk, dock fokuserat endast på fantasy och därmed mer 
detaljerat. Precis som Öhman ger Holmberg en bild av fantasyns utveckling och dess 
författare och centrala motiv. Holmberg tar upp både positiva och negativa aspekter 
med genren. John-Henri Holmberg är litteraturkännare, kritiker och förlagsman med 
intresse för modern icke-realistisk litteratur, han har även skrivit om fantasy och science 
fiction i Nationalencyklopedin och medverkat i ett flertal internationella fantasy- och 
science fictionencyklopedier. Vi har använt oss av Holmbergs verk för att få en klarare 
bild av fantasygenrens historia och dess många underavdelningar.  
 
I Fantasy: The Liberation of Imagination (1997) skriver Richard Mathews om fantasyns 
bakgrund, utveckling och dess frigörande kraft. Han går igenom fantasyns utveckling 
från en filosofisk genre till ren underhållning och tillbaka genom att ta upp författare 
han anser vara representativa för varje steg i utvecklingen ( till exempel William 
Morris, Robert E Howard och Ursula K Le Guin). Richard Mathews är professor i 
engelska vid University of Tampa, USA. Han har författat ett antal kritiska studier av 
fantasy- och science fictionförfattare. Mathews bok gav oss möjligheten till en historisk 
återknytning mellan fantasy och dess frigörande funktion.  
 
Det har även skrivits ett antal magisteruppsatser om fantasy, exempel på detta från 
institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap är Thomas Rovinskys Conan 
fascisten? En idéanalytisk studie kring sword and sorcery och Robert E. Howards 
fiktive barbar (2006) och Där män är män? Maskulina subjektspositioner i Michael 
Moorcocks fantasyromaner (2006) av Kristian Schultz.  
 
I Conan fascisten? En idéanalytisk studie kring sword and sorcery och Robert E. 
Howards fiktive barbar (2006) undersöker Thomas Rovinsky förekomsten av fascistiskt 
ideologiska element i Robert E Howards romanserie om barbaren Conan. Rovinsky har 
först försökt definiera fascismens ideologiska beståndsdelar, för att genomföra detta har 
han använt sig av Robert O Paxtons The Anatomy of Fascism. Han har sedan tillämpat 
dessa på Howards romaner i en speglingsteoretisk undersökning. Rovinskys 
undersökning visar att vissa av fascismens beståndsdelar finns representerade i 
böckerna om Conan men att långt ifrån alla av Paxtons nio mobiliserande passioner 
uppfylls. Att det trots detta kan finnas vissa fascistiska tendenser i Howards romaner 
förklarar Rovinsky med att fascismen och underavdelningen sword and sorcery ”är barn 
av samma tid och har vuxit fram ur en gemensam mylla som utgörs av en längtan till en 
enklare värld och människans behov av fantasifull flykt undan vardagen” (2006, s. 77).  
 
Kristian Schultz har i Där män är män? Maskulina subjektspositioner i Michael 
Moorcocks fantasyromaner (2006) undersökt förekomsten av maskulina 
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subjektspositioner i den engelske författaren Michael Moorcock verk. Schultz har valt 
ut fyra av Moorcocks berättelser och tillämpar sedan en diskursanalys vars teoretiska 
och metodologiska grund kommer från R W Connells teori om maskuliniteter samt 
Laclau och Mouffes diskursteori. Schultz undersökning visar att de olika böckerna (alla 
med samma huvudperson, Elric) uppvisar olika resultat vad gäller presentationen av 
maskuliniteten i dem. En typ av maskulinitet dominerar i verken från 1963 och 1991 
medan en annan typ av maskulinitet framträder i en bok från 1971 och en annan från 
2001. 
 
Petra Strömbäck och Veronica Norberg har vid institutionen för medier och 
kommunikation vid Umeå universitet skrivit magisteruppsatsen Spänning, romantik och 
fantasy: om ungdomars läsning och val av skönlitteratur (1996). I uppsatsen har de 
undersökt ungdomars läsning, val av skönlitteratur, biblioteksvanor och relaterat det till 
ungdomarnas socio-kulturella bakgrund. Underlaget till undersökningen är en 
enkätundersökning bland 217 elever i årskurs nio. Undersökningen visar att ungdomar 
läser ett flertal olika genrer samt att de läser relativt mycket. Ungdomarna utnyttjar dock 
inte biblioteken till fullo, endast hälften av böckerna de läser kommer därifrån. Studien 
visar att fantasy är en av de genrer som lockar flest unga läsare, framförallt killar. 
Fantasyförfattaren David Eddings hamnar på första plats, och J R R Tolkien på fjärde 
när ungdomarnas favoritförfattare efterfrågas. Författarna menar slutligen att 
biblioteken måste ta mer hänsyn till vilka böcker ungdomarna vill se på biblioteken och 
att gränsen mellan hög och låg litteratur håller på att suddas ut.  
 
Viktoria Svensson har vid Göteborgs universitet skrivit en B-uppsats inom 
genusvetenskap med titeln Jämställdhet på Hogwarts?: En genusanalys av J K 
Rowlings Harry Potter och de vises sten (2004). I uppsatsen som har ett 
genusperspektiv, undersöker författaren arbetsdelningen mellan könen, de tre 
huvudkaraktärerna samt vilket kön som får störst plats. Hon kommer fram till att 
Rowlings fantasyroman ger stereotypa beskrivningar av män och kvinnor, att mannen är 
normen i romanen och att genusarbetsdelningen är uppdelad i en privat och en offentlig 
sfär med kvinnor i den första och män i den sistnämnda. Huvudkaraktärerna finner hon 
stereotypa. Pojkarna i romanen uppvisar egenskaper som passar väl in på de manliga 
egenskaper Nikolajeva anger i sitt schema. Exempel på detta är att såväl Ron och Harry 
som deras antagonist Draco har egenskaperna aggressivitet, våldsamhet och tävlande. 
Harry och Ron är även skyddande, bland annat då de räddar Hermione undan ett troll. 
Hermione uppvisar egenskaper som aggressionshämmad, självuppoffrande och passiv, 
samtliga egenskaper som räknas som kvinnliga. Svensson menar dock att när det gäller 
motsatsparet rationell och intuitiv så är rollerna ombytta, Hermione är logisk och 
rationell, vanligtvis en manlig egenskap, medan Harry är intuitiv, en kvinnlig egenskap. 
Något som dock förklaras med att trollkarlar oftast inte har någon logik medan häxor 
ofta har det, vilket enligt Svensson gör ”Hermione överlägsen på ett typiskt kvinnligt 
område i den magiska världen”. (Svensson 2004, s. 12f) Svensson finner även andra 
exempel på att Hermione endast tillåts dominera områden som anses kvinnliga, till 
exempel i skolan. Svensson anser att Hermione endast finns med i boken för att ge sken 
av jämställdhet, hon blir en representant för alla andra kvinnor vilket enligt Svensson 
leder till ” att boken stabiliserar de rådande stereotyperna kring tjejer” (Svensson 2004, 
s. 15).  
Som teoretiska utgångspunkter har Svensson haft bland annat Yvonne Hirdmans teori 
om genussystemet samt Maria Nikolajevas schema över genusstereotyper. Vi har valt 
att ta upp Svenssons uppsats eftersom hon använder sig av samma teoretiska ramverk 
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som vi. Trots att detta endast är en B-uppsats finner vi den intressant nog för att göra en 
kort jämförelse av Svenssons slutsatser och våra egna.  
 
I en c-uppsats från Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet, Flashback 
eller Backlash?: en komparativ strukturanalys av genusordningen i J R R Tolkiens och 
Peter Jacksons ”Lord of the Rings (2004) har Emma Almgren jämfört genusordningen i 
Tolkiens roman med Jacksons filmatisering av den samma. Hon kommer fram till att 
såväl romanen som filmen fokuserar på manliga vänskapsband, till exempel relationerna 
mellan Frodo och Sam, Merry och Pippin samt Legolas och Gimli. Relationen mellan 
man och kvinna får större plats i filmen än i romanen, bland annat genom fokuseringen 
på Aragorn och Arwens kärlekshistoria. Det finns dock få kvinnliga karaktärer i 
romanen och trots att Arwen får en mer framträdande roll i filmen råder det stor brist på 
kvinnliga karaktärer även där. Kvinnorna i såväl roman som film framställs som passiva 
och beslut om deras framtid fattas utan deras medgivande, Almgren menar att kvinnorna 
jämställs med ägodelar. Hon finner även att kvinnorna är isolerade från andra kvinnor 
såväl som män i både roman och film. Hon menar att karaktärerna lever efter 
patrilinjära mönster och att Tolkiens värld inte bara är ”styrd av män, men även till 
största delen befolkade av män. Det är mäns intressen, mäns levnadsöden, mäns historia 
och mäns vänskapsband till varandra som beskrivs” (Almgren 2004, s. 8). Den manliga 
hierarkin, där mannen är normen, visar sig bland annat i att: ”Männen framställs som 
ideal för kvinnorna att jämföras med” (Almgren 2004 s. 35), när kvinnor närmar sig de 
manliga idealen får de en upphöjd ställning och slutar vara vanliga kvinnor, de 
distanseras från dem. I de fall där kvinnor trots allt faktiskt bryter mot isärhållandets 
princip löser man detta genom att låta dem motiveras av kärlek istället för att som 
männen drivas av till exempel ärelystnad eller stolthet. Almgren skriver att detta får 
som resultat att den politiska dimensionen försvinner och att kvinnans handlingar 
återbördas till den privata sfären. Män och kvinnor hålls åtskilda genom såväl roman 
som film, männen är överordnade kvinnorna och det manliga idealet är krigare, medan 
kvinnan framställs som passivt väntande eftersom de inte tillåts ta plats i den offentliga 
sfären och då framförallt på slagfälten. Almgren menar trots detta att det finns starka 
kvinnoporträtt i Tolkiens verk, något han ofta kritiseras för att inte ha. Almgren finner 
att Jacksons film är mer manscentrerad än Tolkiens roman och att den kvinnliga 
passiviteten är större i filmen. Hon finner även att när kvinnor visar mod, styrka och 
vishet framställs de som ”upphöjda undantag som ytterligare synliggör genusordningens 
regel, än som förändrare av den” (Almgren 2004, s. 35f). Almgren menar att såväl 
Tolkien som Jackson följer Hirdmans principer om isärhållande och hierarki. 
 
Vi har valt att ha med Almgrens uppsats eftersom vi finner hennes jämförelse mellan 
Tolkiens verk och Jacksons film intressant. Att Almgren bland annat kommer fram till 
att flera av de starka kvinnogestalter som ändå finns i Tolkiens verk har försvunnit helt 
eller getts mindre plats i Jacksons film finner vi mycket tänkvärt.  
 
Det finns även ett antal artiklar som behandlar fantasy och genus, däribland ”Heroes 
and Heroines: myth and gender roles in the Harry Potter books” (2001) av Michele Fry i 
New Review of Children’s Literature and Librarianship. Fry har gjort en studie med 
samma namn som artikeln. I artikeln skriver Fry att Hermione är seriens riktiga 
hjältinna och att Harry Potter aldrig skulle klara av sina uppdrag och äventyr utan 
henne. Hon går därmed emot den kritik som riktats mot serien av andra forskare och 
debattörer som menar att bokserien är manscentrerad och i avsaknad av starka kvinnor.  
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som ligger till grund för vår uppsats. Vi avser att 
tillämpa vår teori genom att utföra en analys av idéer hämtade från genusteorins värld. 
 
3.1 Litteratursociologi 
 
Vi kopplar vårt ämnesval till biblioteks- och informationsvetenskapen genom ämnet 
litteratursociologi som vi läser i c-kursen Litteraturen och samhället. I uppslagsverket 
Nationalencyklopedin står det att litteratursociologi är en ”vetenskapsgren inom 
litteraturvetenskapen och kultursociologin som söker analysera relationerna mellan dikt 
och samhälle och beskriva litteraturen som system och institution.” (NE 2007) 
 
Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi vid Uppsala 
universitet, skriver att litteratursociologins forskningsområde enklast kan beskrivas som 
att ”analysera produktion, distribution och konsumtion av litteratur” (1997, s. 72) Han 
skriver vidare att forskningsområdet är inklusivt, eftersom man försöker bilda sig en 
uppfattning om hela skönlitteraturen och samtliga skönlitterära företeelser. Som namnet 
antyder är även litteratursociologin interdisciplinär, inspiration hämtas från såväl 
litteraturvetenskap och sociologi som historia, etnologi och socialpsykologi. (Svedjedal 
1997, s. 72) Svedjedal skriver även att litteratursociologins strävande att utforska 
förhållandet mellan litteratur och samhälle kan delas upp i tre underområden. Dessa är: 
 

• Samhället i litteraturen, det vill säga hur samhället framställs i skönlitteraturen.  
• Litteraturen i samhället, skönlitteraturens funktion ”som opinionsbildare, som 

politisk kraft och förmedlare av idéer.”  
• Litteratursamhället, studier av litteraturens yttre villkor, till exempel 

bibliotekshistoria och bokmarknadens utveckling.  
 
Vår studie har varit svårplacerad, till slut har vi dock valt att placera vår studie inom de 
två första av de tre forskningsområdena eftersom vi anser att vår studie angränsar till 
båda. Uppsatsen undersöker hur samhället, vad gäller genus, framställs i 
fantasyromanen men även vilka idéer kring genus som förmedlas. Vi ger nedan en 
närmare beskrivning av de två första underområdena.  

3.1.1 Samhället i litteraturen  
 
Inom detta forskningsområde fokuserar forskaren på hur skönlitteraturen gestaltar 
bilden av ett samhälle. Inom området ryms flera olika och till synes oförenliga 
ståndpunkter såsom filosofisk realism dvs. att verkligheten finns oberoende av 
betraktaren och dess motsats ontologisk solipsism dvs. verkligheten finns endast i 
betraktarens medvetande. Det som ändå binder dessa samman, enligt Svedjedal, är 
”intresset för bilden av samhället i skönlitteraturen, i regel analyserat efter 
gruppkategorier som klass, genus eller etnicitet.” (Svedjedal 1997, s. 73) Svedjedal 
skriver att genusperspektivet har förnyat litteratursociologins studier av samhället i 
litteraturen, till exempel har forskare under senare år låtit sig inspireras av feministiska 
teorier och undersökt den sociala konstruktionen av identiteter. (1997, s. 73) 
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3.1.2 Litteraturen i samhället 
 
Inom detta område fokuserar man på hur skönlitteratur kan användas för att förmedla 
idéer och bilda opinion. Man undersöker till exempel hur författare använt sig av 
skönlitterära verk för att kritisera samhället och få till stånd ändringar i framförallt 
sociala frågor. Exempel på detta är Ivar Lo-Johansson och hans kampanj kring att 
uppmärksamma och förändra statarnas situation i Sverige. (Svedjedal 1997, s. 73) 
 
3.2 Genusforskning 
 
Vi har valt att titta på fantasyromanen ur ett genusperspektiv. Vad genusforskning, eller 
genusvetenskap som det också kallas (Thurén 2003, s. 17) är, går vi in på i detta avsnitt.  
 
Genusforskning kallades tidigare kvinnoforskning, men bytte senare namn på grund av 
att kunskapsområdet inte endast handlar om kvinnor utan även om män samt om allt 
som är genusrelaterat. Genusvetenskapens stora forskningsområde omfattar flera 
inriktningar, till exempel kvinnoforskning, mansforskning, jämställdhetsforskning och 
queerforskning. En vanlig missuppfattning om genusforskning är att den är detsamma 
som feministisk forskning. Britt-Marie Thurén skriver att även om mycket av 
genusforskningen har en feministisk inriktning så är inte genusforskning och feminism 
synonyma. (Thurén 2003, s. 17f.)  
 
Inom genusforskning undersöker man ”allt det i mänskligt liv som på något sätt är 
relaterat till det som kan kallas kön.” (Thurén 2003, s. 11) Thurén skriver vidare att 
många genusforskare har en konstruktionistisk världsbild; de ser kön (genus) som ett 
system för social organisation och kulturell kategorisering. Genus är inte bara något av 
naturen givet och därför naturligt, utan något vi människor skapar. Människor använder 
sig av detta system för att fördela såväl sysslor och egenskaper som makt. (Thurén 
2003, s. 11) Thurén beskriver genus på följande sätt: 
 

Genus är en princip som gör att vi i vår kultur, här och nu, anser att det finns två sorters 
människor, vi kallar dem för kvinnor och män och tillskriver dem vissa egenskaper som vi 
kallar för kvinnliga och manliga, egenskaper, som vi kan överföra metaforiskt på andra 
ting, som färger eller yrken. På andra platser, vid andra tidpunkter, görs andra ting med 
genus. (Thurén 2003, s. 11) 

 
Enligt Thurén började kvinnoforskare använda termen genus eftersom de ville undvika 
de associationer till biologi som termen kön ger, och istället fokusera på det sociala och 
kulturella (Thurén 2003, s. 14). Genusforskaren Yvonne Hirdman anser att termen 
genus är att föredra bland annat eftersom det, till skillnad från tidigare begrepp såsom 
”socialt kön” och ”könsroll”, inte antyder att det är något som man kan frigöra sig från 
(Hirdman 1988, s. 50f.). Hirdmans definition och användande av termen genus 
återkommer vi till i nästa avsnitt.  
 
På senare år har dock begreppet genus ifrågasatts av vissa genusforskare eftersom man 
genom att associera kön med natur och genus med kultur riskerar att fastna i sina egna 
kategoriseringar och därmed inte längre kritisera och granska dem. Detta har lett till att 
vissa genusforskare börjat använda termen kön även när de menar det kulturella och 
sociala. Thurén kritiserar dock detta och menar att ”kön” har alltför många innebörder 
och ger exemplet att kön används för att beteckna såväl yttre genitalier som sexualitet 
(könsakt). (Thurén 2003, s. 14) 
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3.2.1 Hirdman och genussystemet 

 
Yvonne Hirdman är historiker och genusforskare. Under åren 1989 till 1992 var hon 
professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet. Sedan 1996 är hon adjungerad 
professor i historia vid Stockholms universitet. Hirdman har även varit verksam vid 
Arbetslivsinstitutet sedan 1992. (Nationalencyklopedin 2007)  
 
Hirdman förklarar i boken Genus – om det stabilas föränderliga former (2001) varför 
hon och en del andra svenska kvinnoforskare valde bort termen könsroll. I mitten på 
1980-talet miste begreppet könsroll sin styrka och Hirdman menar att orsaken till detta 
förmodligen berodde på ett överanvändande av begreppet. Men begreppet könsroll 
tydde på det samma som forskarna önskade att genus skulle göra; att det rörde sig om 
både män och kvinnor samt om sociala ”processer”. På grund av att begreppet genus 
började användas funderade man allt mer över vad som inte fungerade med 
könsrollsbegreppet. Hirdman hävdar att könsrollstänkandet var problematiskt eftersom 
det kunde tolkas som något som människor lätt kunde ta på och av sig, och att detta 
gjorde att ”rollerna” framstod som ansvariga för den kvardröjande ojämlikheten i 
samhället. Användningen av könsrollsbegreppet kritiserades även starkt för att det 
ansågs klargöra och hålla fast det ”osynliga bindestrecket mellan kön – och roll” 
(Hirdman 2001, s.12f.). Eftersom ordet kön har använts som begrepp i flera tusen år, är 
det också redan fyllt med betydelser, till exempel det sexuella (könsorgan) och synonym 
för man respektive kvinna.  
 
Genom att Hirdman väljer att använda sig av begreppet genus distanserar hon sig från 
begreppet kön. Hon anser att ordet kön är mer laddat, och hon menar att ordet genus 
behövs för att kunna tala om och se hur man har talat om kön. (Hirdman 2001, s. 15f.) 
Genusbegreppet är viktigt för att kunna förstå och prata om att genus inte bara syftar på 
det kroppsliga utan allt: vad som uppfattas som kvinnligt/manligt, och hur detta sätter 
sin prägel på världen omkring oss, situationer, politik och arbete. Kvinnligt/manligt 
fungerar som “överförda abstraktioner”. Begreppet genus är tydligare och klarare än 
”kön” och risken är mindre att det uppstår ”tvetydigheter”. (Hirdman 2001, s. 16) 
 
Hirdman förklarar även deras beslut att inte använda engelskans gender som begrepp 
rakt av utan istället använda sig av termen genus. I engelskan har gender två betydelser; 
slag/sort som genus, men också i betydelsen ”det täcka könet”, ”the fair gender”. Hon 
menar att genus, om man bortser från det lingvistiska sambandet, var ett ”tomt” ord och 
detta gjorde att man kunde ladda begreppet med nya förståelser och tänkbarheter. 
(Hirdman 2001, s. 11f.) En annan anledning till att de valde att tillämpa genusbegreppet 
var att de ville få fram ett ord som uppmärksammade att ”bakom de fasta formerna 
’kvinnor’ och ’män’ döljer sig prägling, fostran, tvång och underordning.” (Hirdman 
2001, s. 12) Begreppet genus ska även bidra till att man ser hur dessa framställningar 
skapas i samhället och därmed i kulturen, politiken och ekonomin. (Hirdman 2001, s. 
11) 
 
”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning” (1988) är den artikel 
av Yvonne Hirdman som vi använt oss av vid konstruerandet av såväl teori som de 
idealtyper vi använder oss av. Artikeln är publicerad i Kvinnovetenskaplig tidskrift.  
 
I artikeln skriver Hirdman att ”manligt” respektive ”kvinnligt” inte är något medfött 
utan något som skapas för att dela in människor i ett genussystem. Detta genussystem är 
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grundläggande för alla andra sociala ordningar, till exempel ekonomiska och politiska. 
Genussystemet bärs upp av två principer: 
 
Isärhållande: även kallad dikotomin. Isärhållandets kärna har sitt ursprung i 
arbetsdelningen mellan könen samt i föreställningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Kvinnligt och manligt bör enligt denna princip hållas åtskilda. Isärhållandets 
princip finns överallt och påverkar den fysiska ordningen såväl som den psykiska 
genom att strukturera sysslor, platser och egenskaper så att de tillhör det ena eller andra 
könets sfär. Hirdman ger ett exempel genom en modell: ”sort 1 gör sak 1 på plats 1; sort 
2 gör sak 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 på plats 1 blir sort 1 sort 1. Är man på 
plats 2 gör man sak 2 och är en sort 2 etc.” (Hirdman 1988, s. 52) Denna modell blir 
meningsskapande eftersom människor orienterar sig i världen efter platser, sysslor och 
sorter. Uppdelningen är även maktskapande, eftersom ”sorterna” blir till en 
genusformering. Genusformeringen i sin tur belyser den biologiska olikheten och 
baseras på ett motsatstänkande – män är positiva, kvinnor är negativa. Dikotomin har en 
förmåga, enligt Hirdman, att ständigt fungera som strukturerande. (1988, s. 52) 
 
Hierarki: även kallat androcentrism. Hierarkin innebär att mannen är normen i 
samhället, allt utgår från honom vilket ger honom ett högre värde. Det är med andra ord 
männen som är människor, kvinnor är avvikande, ett undantag. Hirdman skriver i boken 
Genus – om det stabilas föränderliga former (2001) att normen ”handlar om en djup 
kulturellt nedärvd självklarhet.” (s. 60) Hirdman nämner som exempel att brandmän är 
män – och kvinnan som även hon är brandman blir en avvikelse från det som är 
normalt. (2001, s. 60) Hirdman menar även att kvinnor konstant ligger efter männen i 
civilisationsutvecklingen, bland annat eftersom män drar vidare när kvinnor kommer in 
på vad som tidigare setts som manliga arbetsplatser, yrkena förlorar då en del av sin 
status. (Hirdman 1988, s. 58)  
 
Hirdman anser alltså att kvinnor och män inte föds, de skapas. Detta genusskapande är 
”historiskt och geografiskt lagrade föreställningar” (1988, s. 54) om vad man respektive 
kvinna är och förs vidare från en generation till nästa via så kallade genuskontrakt som 
reglerar hur kvinnor och män ska bete sig mot varandra i till exempel arbetet, kärleken 
och den yttre formen. (1988, s. 54) Varför det ser ut på det här sättet, vem som är 
skyldig till det och hur länge det har gjort det är enligt Hirdman ointressant. Vi måste 
lämna ursprunget bakom oss och fokusera på att se, förstå och förändra de 
genuskontrakt som bestämmer hur vi ska vara, vad vi ska göra och hur vi ska se ut för 
att vara ”riktiga” kvinnor och män. (Hirdman 1988, s. 51)  

För att lättare kunna definiera manliga och kvinnliga egenskaper har vi tagit hjälp av 
Maria Nikolajevas schema över manligt och kvinnligt i barnboken.  

3.2.2 Nikolajevas schema över manligt och kvinnligt 
 
Enligt Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och 
docent i barnlitteraturforskning vid Åbo akademi, väcktes intresset för kön och genus i 
barnlitteratur under 1960- och 1970-talen. Framförallt intresserade man sig för 
könsstereotyper, det vill säga ”när pojkar och flickor, män och kvinnor i böcker beter 
sig så som de förväntas göra utifrån de rådande normerna” (2004, s. 129). Nikolajeva 
har konstruerat ett abstrakt schema för ”manlighet” och ”kvinnlighet”, det är utifrån 
detta schema som vi har kategoriserat manliga och kvinnliga egenskaper när vi läst våra 
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utvalda romaner. Det fattas säkerligen ett antal egenskaper som skulle kunna definieras 
som kvinnliga eller manliga. Vi har dock inte använt Nikolajeva med tanken att hennes 
schema skulle vara komplett utan sett schemat som en hjälp i att definiera egenskaper 
utifrån vilket kön de tillskrivs.  
 

 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 
starka vackra 
våldsamma agressionshämmade 
känslokalla, hårda emotionella, milda 
aggressiva lydiga 
tävlande självuppoffrande 
rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 
skyddande sårbara 
självständiga beroende 
aktiva passiva 
analyserande syntetiserande  
tänker kvantitativt tänker kvalitativt 
rationella intuitiva 
och så vidare 

 (Nikolajeva 2004, s. 129) 
 
Nikolajeva påpekar att ”manliga” normer i vår kultur ses som överlägsna, något som av 
feministiska kritiker kallas androcentrism. När kvinnliga gestalter ges manliga 
egenskaper och bryter mot stereotypen slutar det ofta med att de tvingas återgå till 
kvinnliga beteendenormer (2004, s. 130).  
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4 Metod 

Trots att vi använder oss av ett genusperspektiv har vi valt att inte använda oss av 
feministisk litteraturanalys som metod. Detta eftersom vi vill ge vår studie en mer 
samhällsvetenskaplig relevans, vi anser att denna relevans skulle begränsas av att såväl 
teori som metod kommer ifrån genusvetenskapen. Det är den samhällsvetenskapliga 
anknytningen som ger vår studie biblioteks- och informationsvetenskaplig relevans. Vi 
anser att idéanalys är en lämplig metod att använda i sammanhanget då vi ser genus som 
en idé om uppdelning av människor i två sorter, män och kvinnor, med olika 
egenskaper, sysslor och platser. Vi använder oss av genusteorin, det vill säga Hirdman 
och Nikolajeva, för att skapa vårt analysverktyg, idealtyper.  

4.1 Kvalitativ textanalys 

För att genomföra vår litteraturanalys har vi valt att använda oss av vad Esaiasson et al 
(2004, s. 233) kallar kvalitativ textanalys. Vi har valt den här metoden för att den till 
skillnad från till exempel kvantitativ innehållsanalys, innebär att textens helhet (centrala 
tema) inte nödvändigtvis endast är summan av dess delar utan kan finnas latent i texten.  

Att använda kvalitativ textanalys som metod är fördelaktigt av flera skäl, menar 
Esaiasson et al. Det främsta skälet är att ”helheten i texten, det centrala som forskaren är 
ute efter att fånga in, antas vara något annat än summan av delarna (de detaljerade 
analysenheterna)” (Esaiasson et al. 2004, s. 233). Med detta menas att vissa avsnitt är 
viktigare än andra. Ytterligare skäl till att använda den textanalytiska metoden är att det 
innehåll man söker i texten finns dolt under ytan och det är endast genom intensiv 
närläsning som man kan få fram detta innehåll (Esaiasson et al. 2004, s. 233). Den 
kvalitativa textanalysen ska vara mer än en sammanfattning av den analyserade texten. 
Esaiasson et al. menar att forskaren berättar en historia med hjälp av texten, texten 
berättar inte en historia för forskaren. (Esaiasson et al. 2004, s. 239) Den kvalitativa 
textanalysen anses vara en mycket vanlig metod när det gäller metoder inom 
samhällsvetenskapen (Esaiasson et al. 2004, s. 233).  

Det finns två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar när man pratar om metodens 
användningsområden: den ena typen handlar om att systematisera innehållet i de texter 
som analyseras, och den andra typen handlar om att kritiskt granska innehållet i 
texterna. Den metod vi har valt, idéanalys, är en typ av systematiserande analys som 
handlar om att klassificera innehållet i de utvalda texterna. Vi presenterar vår metod 
närmare i nästa avsnitt.  

4.2 Idéanalys 
 
Vi har valt att använda oss av idéanalys som enligt statsvetaren Ludvig Beckman är ett 
samlingsnamn för ett flertal möjliga kombinationer av syften, frågeställningar och 
analystekniker. Enkelt uttryckt är idéanalys vetenskapliga studier av politiska budskap. 
(2005, s. 11) Eftersom många fantasyförfattare, från till exempel William Morris och C 
S Lewis till Ursula K Le Guin, har använt genren för att antingen kritisera eller bekräfta 
sin samtids idéer, om till exempel marxism, kristendom och feminism, kändes det 
naturligt för oss att använda oss av ovanstående metod.  
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Forskarna och lärarna Göran Bergström och Kristina Boréus vid Statsvetenskapliga 
institutionen vid Stockholms universitet använder sig av beteckningen idé- och 
ideologianalys. De skriver att idé- och ideologibegreppen kan vara svåra att avgränsa, 
definiera och särskilja från varandra. (2005, s. 150) 
 
Det finns ett flertal definitioner av ordet ”ideologi”, det går dock att identifiera två 
huvudfåror. Den ena definierar ideologi som en typ av idésystem. Vissa statsvetare vill 
ha en mer neutral definition ”som inte bygger in i själva definitionen någonting om de 
effekter som sådana system kan ha” (Bergström & Boréus 2005, s. 150), vilka idéer som 
är en del av ideologierna blir då en öppen, empirisk, fråga. Inom denna fåra finns också 
de som förordar definitioner där endast en del idésystem får betraktas som ideologier. 
(2005 s. 151) Inom den andra huvudfåran förespråkas en definition av ordet ideologi där 
ideologiers funktion byggs in i begreppet. Ideologier kan till exempel ses som något 
som ”bidrar till samhällets sammanhållning eller som legitimerar specifika 
klassintressen” (Bergström & Boréus 2005, s. 151).  
 
Enligt Bergström och Boréus (2005) kan en idé:  
 

betraktas som en tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken eller 
attityderna utmärks av en viss kontinuitet. Som vi använder ordet i detta kapitel kan en 
sådan tankekonstruktion vara såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering av 
företeelser eller en föreställning om hur man bör handla. Föreställningar om verkligheten 
kan röra både sociala fenomen och naturfenomen (s.149). 
 

Vi ansluter oss till denna syn på en idé eftersom vi ser genussystemet som en 
konstruerad föreställning, en idé, om verkligheten som talar om för oss hur vi till 
exempel bör handla. Idéanalys används visserligen oftast vid vetenskapliga studier av 
politiska budskap men går även att tillämpa vid andra samhällsvetenskapliga studier.  
 
Beckman beskiver idéanalysens syfte som att ”beskriva, förklara eller ta ställning till 
ett material” (2005 s.14). Syftena kan kombineras men bör hållas isär (Beckman 2005, 
s. 14).  
 
Den idéanalystiska metod vi har valt är den beskrivande idéanalysen. Enligt Beckman är 
det viktigt att hålla i minnet att vetenskapliga beskrivningar inte återger ett material utan 
drar slutsatser om det. Beskrivande idéanalys kan dels vara att genom analytisk 
närläsning säga något om textens budskap som inte är uppenbart vid första anblicken 
(2005, s. 49). Forskaren utrustar sig med ”glasögon” som hjälper denne att exponera 
nya budskap eller oklarheter i texten. Uppgiften vid beskrivande idéanalys kan även 
vara argumentation för eller emot andras tolkningar av texten. (Beckman 2005, s. 49) 
Vår analys bygger på den första typen av beskrivande idéanalys.  
 
En beskrivande idéanalys tar inte ställning i de frågor texten uttalar sig om, utan syftar 
till ett ställningstagande om hur texten, eller ett begrepp, eller en ideologisk ståndpunkt, 
ska uppfattas och begripas. Det är viktigt att forskaren presenterar tydliga exempel, 
genom till exempel citat, när denne lägger fram sina tolkningar och sitt resultat. Detta 
eftersom textens innebörd inte alltid är självklar utan kan bero på till exempel vilka 
”glasögon” forskaren använt under sin läsning av texten. Att forskaren genom tydliga 
exempel argumenterar för sin tolkning av materialet ska enligt Beckman, ”inte förväxlas 
med idékritikens normativa ställningstagande. En beskrivande idéanalys syftar inte till 
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ett ställningstagande i de frågor som en text eller budskap själv uttalar sig om” (2005, s. 
50).  
 
4.3 Tillvägagångssätt och analysverktyg  
 
De idéer vi avser att beskriva är idéer om genus i fantasygenren. Vi gör detta genom att 
analysera sex romaner inom genren. Enligt Bergström och Boréus finns inte någon 
färdigutvecklad mall för hur en idé- och ideologianalys ska utföras, detta ger forskaren 
stor frihet vad gäller skapandet av analysverktyg (2005, s. 177).  
 
Enligt Bergström och Boréus finns framförallt två tillvägagångssätt vid skapandet av 
analysverktyg inom idé- och ideologianalys. Vid ena konstruerar man idealtyper för att 
återskapa idésystem och idealtyperna läggs som raster över texten. Vid det andra 
konstruerar man dimensioner vilka är mer allmänt hållna och ”har stöd i politisk filosofi 
och ideologiforskning” (2005 s. 164).  
 
Vi har valt att använda oss av det första tillvägagångssättet, idealtyper. Enligt Beckman 
är en idealtyp en tankekonstruktion med hjälp av vilken forskaren försöker få fram de 
viktigaste egenskaperna hos till exempel en ståndpunkt (2005 s. 28). Beckman beskriver 
skillnaden mellan användandet av dimensioner och idealtyper på följande sätt: 
 

När vi använder oss av dimensioner är avsikten att särskilja olika delar av en argumentation 
eller ideologi. Med idealtyper kan avsikten istället sägas vara att sammanfoga dess 
beståndsdelar till en mer sammanhållen ståndpunkt (2005 s. 28)  

 
Vidare skriver Beckman att idealtypen är ett sammandrag av idéer eller egenskaper som 
anses (av forskaren) vara särskilt betydelsefulla när man beskriver ett fenomen (2005, s. 
28).  
 
Det är viktigt att hålla i minnet att idealtyperna inte existerar i verkligheten, de är vad 
Esaiasson i Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad kallar 
”tänkta extrembilder av fenomenet ifråga” (Esaiasson et al. 2004, s. 154). Meningen 
med att skapa idealtyper är att tydliggöra fenomenets mest betydelsefulla kännetecken. 
Man undersöker helt enkelt vad som är utmärkande för fenomenet man undersöker. 
Esaiasson förtydligar: ”De utgör en renodling av vissa bestämda element av 
verkligheten; en förenklad beskrivning som dock inte är en förfalskning.” (Esaiasson et 
al. 2004, s. 154) 
 
Utifrån Hirdmans teori om genussystemet och Nikolajevas schema över manligt och 
kvinnligt har vi skapat tre idealtyper. 
 
Den idealiske mannen: enligt genussystemet har mannen sina sysslor och platser i den 
offentliga sfären, han har snarare ett yrke än en syssla. Egenskaper som tillskrivs 
mannen kan vara till exempel: stark, beskyddande och aktiv.  
 
Den idealiska kvinnan: kvinnor har enligt genussystemet sina platser och sysslor i den 
privata sfären. Exempel på kvinnliga egenskaper är enligt Nikolajeva: vackra, sårbara 
och passiva.  
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Hierarkin: Enligt Hirdman är mannen normen i samhället, kvinnor är avvikande. Allt 
offentligt i samhället utgår ifrån mannen, kvinnan tillhör inte det offentliga utan det 
privata.  
 
Genom att lägga dessa idealtyper som ett raster över våra texter hoppas vi kunna 
identifiera tecken på genussystemets bärande principer, isärhållande och hierarki. Dessa 
tecken kan vara latenta eller manifesta i texten.  
 
4.4 Att analysera skönlitterära karaktärer 

Eftersom texterna vi analyserar är skönlitterära har vi även tagit del av vad Holmberg 
och Ohlsson i Epikanalys (1999) skriver om betydelsen av karaktärer i romanens 
händelseförlopp. Det är karaktärerna som bär upp förloppet och driver handlingen 
framåt. Karaktärer i romaner är ofta människor men kan likaväl ta skepnaden som djur, 
robotar, allegoriska gestalter m.m. (Holmberg & Ohlsson 1999, s.61)  

Karaktärerna i romaner kan upplevas på två sätt; antingen som statiska eller dynamiska. 
Statiska karaktärer kan upplevas som stereotyper istället för verkliga människor. De 
statiska karaktärerna beskrivs ibland också som platta eller flata, och med detta menas 
att de har blivit skapade och formade kring en enda idé. Karaktärerna kan då upplevas 
som om de inte genomgår någon utveckling under romanens händelseförlopp. När det 
gäller de karaktärer som beskrivs som dynamiska, utvecklas och förändras dessa under 
handlingens fortskridande, Holmberg och Ohlsson beskriver dessa som runda karaktärer 
vilka är mer sammansatta och även mer komplexa. (Holmberg & Ohlsson 1999, s.61)  

Holmberg och Ohlsson skriver att det är läsaren som utformar karaktärerna och även 
själva historien genom den information som författaren, berättaren, lämnar i texten. 
Som läsare får han/hon själv föra samman de ledtrådar som bidrar till förståelsen och 
bilden av karaktären. Holmberg och Ohlsson menar att denna karakterisering kan 
antingen vara direkt eller indirekt. (Holmberg & Ohlsson 1999, s.61)  

Med direkt karakterisering menas att berättaren klart och tydligt beskriver karaktärens 
inre egenskaper. Det som är viktigt för att läsaren ska kunna ta till sig beskrivningar av 
karaktären, är att källan ska vara den mest auktoritativa i texten. Indirekt karakterisering 
går ut på att läsaren får mer ansvar vad gäller att vara en medskapande förmåga. Att alla 
delar i texten kan medverka till vår förståelse av en karaktär, och dess inre. (Holmberg 
& Ohlsson 1999, s.61f.)  

Det finns några kategorier som är viktiga när det talas om karaktärer. En av dessa 
kategorier är karaktärens egna repliker. Beskrivningen av replikernas innehåll och form 
är viktigt. En annan kategori är karaktärens handlingar. Hur karaktären uppför sig och 
vad den gör är viktigt. Även karaktärens miljö är viktig. Dessa kategorier är viktiga i 
och med att läsaren får ledtrådar till karaktärernas inre. (Holmberg & Ohlsson 1999, 
s.64)  

I vår analys undersöker vi såväl huvudkaraktären som centrala bikaraktärer. Vi har 
analyserat karaktärerna i romanerna utifrån deras repliker, handlingar och inre 
egenskaper. Vi har dock valt att inte undersöka de karaktärer som är djur, eftersom vi 
vill koncentrera oss på hur de mänskliga karaktärerna gestaltas.  
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4.5 Tolkning 

Det finns självklart nackdelar med att använda sig av kvalitativ textanalys. En stor del 
av metoden går ut på tolkning av text. Man påverkas vid tolkningen av sina egna 
åsikter, upplevelser och kultur vilket gör att det är viktigt att vara tydlig med vilket 
perspektiv man anlägger på undersökningen samt att man öppet redogör för vilken 
eventuell förförståelse man har med sig ”i bagaget”. Det kan även vara svårt att kunna 
hävda resultatets reliabilitet eftersom samma text kan betyda olika saker för olika 
personer, under olika tidsperioder och så vidare. 

Esaiasson et al. skriver att tolkning kan förklaras som att först och främst begripa vad en 
text handlar om i förhållande till den fråga som ställs till den aktuella texten. Vid vissa 
tillfällen kan det vara en enkel uppgift att tolka den aktuella texten, medan det vid andra 
tillfällen kan vara svårt att ta fram textens egentliga betydelse och mening. Det finns ett 
antal regler som kan vara värda att tänka på när man genomför en kvalitativ textanalys 
för att resultatet ska bli så bra som möjligt. (Esaiasson et al. 2004, s. 245)  

Till exempel vad gäller frågans karaktär kan vikten ligga på textens manifesta eller 
latenta budskap. Det kan vara svårt att upptäcka skillnaden mellan det manifesta och det 
latenta budskapet i en text, men Esaiasson et al. ger förklaringen att det manifesta 
budskapet kan tolkas relativt omedelbart på raderna i texten, men när det gäller det 
latenta budskapet hittas det under ytan och i och med detta går det inte att utläsa detta 
omedelbart. Självklart behövs det ett mer genomgripande tolkningsarbete när det gäller 
de frågor som är inriktade på det latenta budskapet i texten. (Esaiasson et al. 2004, s. 
245) I vårt tolkningsarbete har vi undersökt textens såväl latenta som manifesta 
budskap.  

Det är även viktigt att hålla i minnet att det finns två olika tolkningsperspektiv: det 
första handlar om att se vad texten innebär för forskaren och uttolkaren i ett samtida 
perspektiv, det andra om vad texten skulle kunna innebära för avsändaren. Esaiasson et 
al. tar även upp ett tredje tolkningsperspektiv som har att göra med vad texten betyder 
för en viss specificerad grupp av mottagare. Skulle perspektivet vara forskarens egen 
tolkning handlar uppgiften om att läsa texten med moderna ögon. Avsändarens 
perspektiv handlar om att ta reda på vad textens producent avsåg att den skulle betyda, 
och vad gäller det tredje perspektivet handlar det om att ta reda på vad texten kan tänkas 
betyda för dess läsare. (Esaiasson et al. 2004, s. 245f.) 
 
Vi har valt det första tolkningsperspektivet, det vill säga vad texten innebär för 
forskaren i sin egen samtid. Fördelen med detta är enligt Esaiasson et al. att avståndet 
mellan texten och uttolkarens egen tid, kultur och samhälle blir så litet som möjligt. Det 
är svårast att tolka texter som är från andra tidsepoker och från kulturellt och socialt 
främmande miljöer. När det pratas om detta avstånd kommer man även in på huruvida 
det är viktigt med en forskares förförståelse. En nackdel med detta tolkningsperspektiv 
är att två forskare uppenbarligen har olika erfarenheter, och att dessa två inte kan läsa en 
text på exakt samma sätt. Detta är inte bara ett problem för den kvalitativa textanalysens 
slutsatser, utan även i annan samhällsforskning. (Esaiasson et al. 2004, s. 246) 
 
Esaiasson et al. hävdar att de tolkningar som forskaren har bestämt sig för ska redovisas 
i den egna forskningstexten. Detta kommer vi att göra genom att använda oss av citat, 
sammanfattande referat, och argumenterande slutsatser. Detta referat är forskarens 
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sammandrag av den ursprungliga texten, detta för att man ska kunna se att forskaren 
inte har överfört sin förutfattade mening på materialet. De argumenterande slutsatserna 
ska finnas med för att visa på de val forskaren gjort under tolkningsarbetets gång. Det 
ska finnas en relation mellan referat, citat och egna analyser, det ska med andra ord vara 
tydligt vad som är innehållet från ursprungstexten och vad som forskaren tillför i och 
med egen analys. (Esaiasson et al. 2004, s. 248f.) 
 
4.6 Urval och material 
 
Från början tänkte vi basera vårt urval på utlåningsstatistiken från stadsbiblioteken i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi hoppades att detta tillvägagångssätt skulle ge oss 
en bild av vilka böcker som var mest populära inom genren och utifrån detta göra vårt 
urval. Våra förhoppningar grusades dock när vi gick igenom utlåningsstatistiken från 
Stockholm och Göteborg (Malmös svar uteblev). Vi ville inte analysera böcker av 
Tolkien, Lewis och Rowling eftersom dessa redan är så pass omskrivna även ur 
genusperspektiv. Ett annat skäl till att vi valde bort Lewis och Tolkien är att vi ville ha 
relativt nyskrivna böcker för att minska avståndet i tid mellan textens tillkomst och vår 
analys. Att använda sig av bibliotekens utlåningsstatistik blev då svårt eftersom böcker 
av Lewis, Tolkien och Rowling var de mest utlånade. Dessa romaner upptog större 
delen av topplistan, vilket ledde till att de romaner som kom efter ofta var publicerade 
under 1970- eller 1980-talet och/eller endast hade ett eller två utlån under ett helt år. Vi 
valde därför ett annat tillvägagångssätt.  
 
Vi valde istället att ta kontakt med Science Fiction Bokhandeln i Göteborg för att få 
hjälp med vårt urval. Science Fiction Bokhandeln är en specialbokhandel för fantasy, 
skräck och science fiction. Det är utifrån Science Fiction Bokhandelns 
rekommendationer som Göteborgs Stadsbibliotek köper in sin fantasylitteratur. På detta 
sätt kunde vi få romaner som var skrivna inom den tidsperiod vi valt, det vill säga 
mellan åren 1995-2005 samt var marknadsförda i Sverige som fantasy för barn och 
ungdomar. Dessutom fanns titlarna utgivna på svenska vilket var viktigt eftersom vi 
ville att de skulle tillhöra butikens populärare titlar för barn och ungdomar. Vi ville även 
att böckerna skulle vara de första i en serie. Personalen valde ut ett antal fantasyböcker 
som motsvarade de kriterier vi ställt upp, och utifrån dessa valde vi sex stycken 
romaner.  
 

• Guldkompassen (1995) av Philip Pullman 
• En krigares hjärta (1997) av Niklas Krog 
• Eragon (2003) av Christopher Paolini  
• Magi – Septimus Heap (2005) av Angie Sage 
• Bläckhjärta (2003) av Cornelia Funke 
• Vargbröder – han som föddes att möta mörkret (2004) av Michelle Paver 

 
Fantasy är en otroligt bred genre, uppdelad i många underavdelningar. Vi har valt att 
endast dela upp romanerna i high fantasy och low fantasy. Utifrån de kriterier för high- 
respektive low fantasy vi ställt upp i kapitel 1.2.1 och 1.2.2 har vi kategoriserat 
Guldkompassen, Vargbröder, Eragon och En krigares hjärta som high fantasy och 
Bläckhjärta samt Magi som low fantasy.  
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Det slumpmässiga urvalet utifrån de kriterier vi ställt upp resulterade i att vi fick 
romaner skrivna av såväl kvinnor som män samt att vi bland författarna har såväl 
nybörjare som prisbelönta veteraner. En kort introduktion av författarna följer här.  
 
Philip Pullman (1946) är född i England men uppvuxen i Australien. Han skriver såväl 
samtidsromaner som historiska deckare och fantasyromaner (även om han själv hävdar 
att han aldrig skrivit någon fantasyroman). För Guldkompassen har han mottagit ett 
flertal priser och 2005 fick han Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA för 
sitt författarskap. (Alex Online 2007) 
 
Niklas Krog (1965) är en svensk författare, han debuterade som fantasyförfattare 1997 
med ovanstående bok. Han skriver fantasy och historiska romaner, Krog säger så här 
om varför han lockas av fantasygenren: ”För mig är det en verklighetsflykt att skriva 
fantasy. När jag skriver kan jag skapa och upptäcka en främmande värld. Och leka Gud 
för en stund. Det är inte så ofta man får det” (Alex Online 2007).  
 
Christopher Paolini (1983) började skriva på trilogin om Eragon redan vid femton års 
ålder och fick så småningom boken utgiven på föräldrarnas förlag. Romanen blev en 
stor succé och gjordes till film 2006. (Alex Online 2007) 
 
Angie Sage (okänt födelseår) är en brittisk författare, född i London. Hon är utbildad 
konstnär och innan hon började skriva romaner illustrerade hon barnböcker. Magi: 
Septimus Heap är hennes första roman. (Septimus Heap 2007-05-21) 
 
Författaren Cornelia Funke (1958) är från Tyskland och en av landets mest lästa 
författare vad gäller barn- och ungdomsböcker och har skrivit över 40 böcker men 
översattes inte till engelska förrän på 2000- talet vilket i sin tur ledde till ett större 
internationellt genombrott och översättning till fler språk. Funke har skrivit böcker inom 
andra genrer men är kanske mest känd för sina fantasyböcker. (Alex Online 2007) 
 
Michelle Paver (1960) föddes i Malawi, Afrika men flyttade till Storbritannien vid tre 
års ålder. Paver har tidigare skrivit bland annat historiska romaner för vuxna men 
genombrottet kom med serien om Torak, som kommer att bli en serie om sex delar. 
(Wikipedia 2007). 
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5 Resultatredovisning/Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys av det empiriska materialet, analysen 
är utförd med hjälp av den metod som presenteras i metodkapitlet. Resultaten redovisas 
kopplade till Hirdmans teori om isärhållande och hierarki som bärande principer i 
genussystemet.  
 
5.1 Guldkompassen 
 
Guldkompassen (1995) handlar om Lyra en ung flicka som är uppvuxen på ett college i 
Oxford. Handlingen utspelar sig i ett påhittat land som dock delar till exempel namn på 
platser med vår värld (London, Oxford, Svalbard). Lyra och hennes daimon (en varelse 
i djurform som manifesterar den mänskliga själen) Pantalaimon ger sig ut för att finna 
hennes gode vän Roger som tillsammans med flera andra barn kidnappats av 
vetenskapsmän. Snart visar det sig att Lyra är utvald, men för vilket syfte är oklart även 
vid boken slut. Lyra möter under sitt äventyr talande isbjörnar, häxor och andra varelser 
som på olika sätt hjälper henne på vägen mot sanningen om vad som hänt hennes vän. 
Lyra är även ute efter att befria sin morbror Lord Asriel som är tillfångatagen av 
isbjörnarnas orättmätige konung. Romanen slutar med att Lyra misslyckas med att 
rädda sin vän och försvinner in i ett parallellt universum. En annan central karaktär i 
romanen är mrs Coulter, en mystisk kvinna vars motiv är oklara.  
 
Isärhållande 
 
Huvudkaraktären Lyra är en elvaårig flicka som växt upp utan sina föräldrar på ett 
college i Oxford. Hon beskrivs i boken som en pojkflicka. Hon tillskrivs egenskaper 
som orädd, nyfiken, handlingskraftig och påhittig. Dessa sidor av Lyras personlighet 
introduceras vi för redan i det första kapitlet då hon smiter in i Sällskapsrummet som 
vanligtvis endast män har tillträde till, inte ens tjänsteflickorna får städa rummet, detta 
är de manliga tjänarnas uppgift. 
 

På många sätt och vis var Lyra en barbar. Det hon tyckte bäst om var att klättra över Jordans tak 
i sällskap med Roger, kökspojken som var hennes bästa vän, att spotta plommonkärnor på 
huvudena på förbipasserande lärare eller att hoa likt en uggla utanför något fönster där det 
pågick en lektion; eller att rusa fram genom de smala gatorna, eller stjäla äpplen på marknaden, 
eller att kriga (1995, s.38f).  
 

Vid ett annat tillfälle beskrivs Lyra på följande sätt: ”Hon var en rå och girig liten vilde 
större delen av tiden” (1995, s. 40).  
 
Förutom Lyra är Lord Asriel och mrs Coulter centrala gestalter i romanen. Det råder 
stor skillnad i beskrivningen av dessa två. När Lord Asriel först dyker upp i boken får vi 
veta att han är en oerhört mäktig man med ett häftigt humör, som Lyra såväl ser upp till 
som fruktar. Lord Asriel framställs intelligent, modig, handlingskraftig och hänsynslös. 
När vi först möter mrs Coulter vet vi inte vem hon är. Hon beskrivs endast som en 
vacker kvinna, och inga vidare betraktelser av hennes inre egenskaper görs.  
 
Lyra är uppväxt på Jordan College, ett college där såväl studenter som lärare är män, 
kvinnorna som finns på Jordan College är kokerskor, husfruar eller husor. Sysslorna är 
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strikt uppdelade efter kön och att kvinnor skulle kunna ta del av den akademiska 
världen fnyser man åt, något som påverkat Lyra:  
 

Hon betraktade alla kvinnliga akademiker med den rätta jordanska avsmaken: det fanns 
sådana människor, stackars satar, men man kunde inte ta dem på större allvar än djur som 
blivit uppklädda och fått lära sig konster (1995, s. 69). 
 

Lyras förakt för kvinnliga akademiker mildras något när hon träffar mrs Coulter för 
första gången, hon förundras över att mrs Coulter, trots att hon är akademiker, är 
glamorös och vacker. När hon en stund senare får veta att rektorn på Jordan College vill 
skicka iväg henne för att få vad han kallar ”kvinnlig ledning” reagerar hon med avsky: 
 

Ordet kvinnlig antydde för Lyra kvinnliga akademiker, så hon gjorde ofrivilligt en grimas. 
Att bli utkastad från Jordans prakt, dess storslagenhet och berömda undervisning, och 
hamna på ett simpelt tegelbyggt inackorderingshem på ett college i Oxfords norra delar, 
med gammalmodiga kvinnliga akademiker som luktade kål och malkulor… (1995, s. 72) 
 

Hon blir lättad när hon inser att det är mrs Coulter som vill ta sig an henne.  
 
Lyra har under sin uppväxt gjort allt för att undvika vad hon anser vara kvinnliga 
sysslor, så som att sy, laga mat och städa. När hon får följa med zyjenarna för att kunna 
frita Lord Asriel och alla de barn som blivit bortförda, blir hon tvungen att hjälpa till 
efter bästa förmåga. 
 

Hon sopade och skurade, hon skalade potatis och lagade te, hon oljade propelleraxellagren, 
hon rensade sjögrässkyddet ovanför propellern, hon diskade, hon öppnade slussportar, hon 
gjorde fast båten vid förtöjningar (1995, s. 112) 

 
På båten görs ingen skillnad mellan vad som är typiska kvinnliga sysslor eller vad som 
är typiska manliga sysslor vilket gör Lyra mer villig att utföra även de sysslor som på 
Jordan ansetts kvinnliga ”och Jerry visade henne hur man sydde, en konst som hon 
villigt lärde sig från honom, trots att hon hade fnyst åt det på Jordan och hade undvikit 
all sådan lärdom från mrs Lonsdale”. (1995, s. 165) 
 
Hierarki 
 
I Guldkompassen är mannen normen. Männen är beslutsfattarna och kvinnlig längtan 
efter makt och status framställs som något onaturligt. Lord Asriel säger till Lyra: 
 

Du förstår, din mor har alltid traktat efter makt. Först försökte hon få den på det vanliga 
sättet, genom giftermål, men det fungerade inte, som jag tror du har hört. Så hon blev 
tvungen att vända sig till kyrkan. Hon kunde förstås inte gå samma väg som en man – 
genom prästvigning och så vidare – det måste vara något oortodoxt; hon måste sätta upp sin 
egen orden, sina egna kanaler, och arbeta genom dessa (1995,  s. 361).  

 
Kvinnans plats är i det privata, som mor eller maka. I de fall kvinnorna i boken arbetar 
utanför hemmet är det med sysslor som ändå tillhör den privata sfären; städning, 
matlagning och barnpassning.  
 
Sammanfattning 
 
Lyra beskrivs inte utifrån egenskaper som enligt Nikolajevas schema anses kvinnliga, 
hon ges utrymme att vara vild, smart, aktiv, modig och får ta plats. Men dessa 
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egenskaper framstår inte som könsneutrala i romanen, Lyra görs istället till en 
pojkflicka. Därmed ses hon inte som en representant för det kvinnliga utan som en 
flicka med en pojkes egenskaper. 
 
Även vissa vuxna kvinnor tillskrivs egenskaper som ses som manliga; mod, ambition, 
styrka, de är aktiva och intelligenta. Skillnaden ligger i att kvinnor med dessa 
egenskaper framställs som annorlunda, stående vid sidan av andra kvinnor. De är sluga 
och lite farliga. De väcker inte heller någon sympati hos oss läsare eftersom deras 
äregirighet och arrogans hela tiden uppmärksammas. Män tillskrivs få egenskaper som 
vi med hjälp av Nikolajeva kan identifiera som kvinnliga, möjligen skulle man kunna 
tolka rektorns omsorg för Lyra som ett kvinnligt drag.  
 
I exemplen med Lord Asriel och mrs Coulter framgår det tydligt att det finns en skillnad 
i hur män och kvinnor beskrivs. Lord Asriels intelligens och handlingskraft framställs 
som imponerande och som en positiv egenskap. Mrs Coulter beskrivs först endast 
utifrån utseende och när vi sedan lär om hennes intelligens och handlingskraft framstår 
dessa egenskaper som negativa.  
 
Sysslor och platser är tydligt uppdelade efter Hirdmans principer. Kvinnorna befinner 
sig nästan uteslutande i den privata sfären, i de fall de arbetar utanför hemmet är det 
ändå i en kvinnlig miljö och med kvinnliga sysslor. Kvinnor som bryter mot detta 
straffas genom att betraktas som konstiga eller löjliga, det ser vi bland annat i exemplet 
med de kvinnliga akademikerna.  
 
5.2 En krigares hjärta 
 
En krigares hjärta (1997) utspelar sig främst i landet Unadan. Nittonårige Sayn har 
utbildats till krigare sedan barnsben och har nu fått sin första postering på en fästning, 
belägen på den ensliga och svåråtkomna klippön Akraig-Im-Salem. Sayn har sällskap 
av sin wyvern, ett slags drakdjur med vilken han har en ordlös inre kommunikation och 
ett starkt band. Strax efter Sayns ankomst till ön anfalls den av fienden från norr, ashtar. 
Ashtar har hjälp av den mystiske Korgath och hans armé av trollkarlar och stridsbestar. 
I boken antyds att Sayn är utvald, hans far var sydlänning men hans mor ashtar 
(nordlänning). Sayn är även ovanligt skicklig i strid men illa sedd av många runt 
omkring på grund av hans härkomst. I striderna mellan garnisonen (sydlänningarnas 
armé) och asthar har Sayn hjälp av två soldater, och sedermera vänner, samt deras 
wyverns. Boken slutar med att Sayn dödar Korgath efter att denne försökt locka över 
honom till den andra sidan. Andra centrala karaktärer i romanen är Sayns två vänner 
Erevion och Comor samt Elena, kvinnan som han blir förälskad i.  
 
Isärhållande 
 
Sayn beskrivs som något av en enstöring, på stridsskolan där han är uppfostrad har han 
inga vänner, hans föräldrar är döda. Han har ett annorlunda utseende och passar inte in 
bland övriga elever på skolan. Trots att han är mindre än de andra är han bättre på att 
strida, något som gett honom en hel del ovänner. När Sayn anländer till ön har hans 
rykte redan föregått honom. När kommendanten för Sayns postering, Argos Altea ser 
honom tänker han: 
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De [ögonen; vår anm.] hade ett uttryck som inte passade ihop med resten av kroppen. Han 
hade en närmast pojkaktig uppsyn, osäker och försiktig. Inte den självsäkerhet som 
förväntas av Garnisonsmän, och absolut inte av någon med hans rykte. (2001, s. 40) 

 
Sayn är alltså inte den man som Argos har förväntat sig. Rapporten fortsätter: ”Han är 
en enstöring, dåligt präglad och med egen uppfattning av vad som är rätt eller fel. Han 
är svår att kontrollera och är redan en av Garnisonens skickligaste kämpar”. (2001, s. 
21)  
 
Argos oroar sig för att Sayn inte ska passa in bland de andra männen på Akraig-im 
Salem som är hårdare och mer disciplinerade. Argos själv beskrivs på följande sätt: 
”Hela hans väsen utstrålade auktoritet och självförtroende som gjorde det svårt att 
ifrågasätta någonting omkring honom.” (2001, s. 20). Som kommendant finns vissa 
saker som Argos inte får göra. Att visa sina känslor är en av dessa saker. Det är inte 
manligt att visa känslor och för att kunna vara en bra ledare måste han tygla sig själv. 
En bra ledare ska vara ”Skarp, orädd, befallande och myndig.” (2001, s. 58) 
 
Sayns mor lämnade familjen när han var liten, han har få minnen av henne och känner 
ingen direkt saknad efter henne. Ibland kunde han dock undra om hon fortfarande är vid 
livet. Han beundrar sin far oerhört, fadern dog när han var sex år gammal. Sayn har inte 
kommit över, vad han kallar, moderns svek ”Det finns inget som binder mig vid dem 
[ashtar; vår anm.], inte ens min mor. Det var hon som övergav oss, hon som tog all 
livsglädje från min far och drev honom i döden. Det kommer jag aldrig att förlåta.” 
(2001, s. 174)  
 
När Sayn är tvungen att fly från Akraig-im-Salem, hamnar han så småningom hos Elena 
och hennes far. Elena och hennes far lever ett ensamt liv, Elenas mor dog när Elena 
föddes. Elena beskrivs som vårdande och omhändertagande. Hon tar hand om sin sjuke 
far och när Sayn och hans vän kommer till Elenas hem är det eftersom Sayn och hans 
wyvern är skadade och även de i behov av vård. Elena beskrivs genom detaljer i texten 
även som öm, kärleksfull och i behov av tröst. Men hon beskrivs även som ”stark och 
tålig och orkade mer än någon annan flicka. På ön där de bodde var det mer värt än all 
kvinnlighet i världen” (2001, s. 189). Hon finner tröst i Sayn men vet att han kommer 
att försvinna ur hennes liv ”Hon hade fått lära sig att det viktigaste var att klara sig 
själv, att inte vara beroende av någon annan, och hon hade trott att det verkligen var så. 
Nu visste hon inte längre.” (2001, s. 231) 
 
Elenas liv blir fullbordat när Sayn kommer in i hennes liv, han är den man som hon har 
väntat på ska komma och rädda henne. När Sayn ger sig iväg tänker Elena att hon inte 
längre vet om hon kan klara sig själv.  
 
Det förekommer inte särskilt många kvinnor i romanen, när andra kvinnor förekommer 
framställs de på ungefär samma sätt som Elena. Sayns kamrat Erevions mor beskrivs 
som ”lika tyst och stillsam som Boru [Erevions far; vår anm.] var högröstad och 
bullrig” (2001, s. 260). Kvinnorna tar hand om hem och barn, och håller sig i 
bakgrunden, ett exempel är när Elena drar sig tillbaka när hennes far och Sayn samtalar: 
 

Elena höll sig i bakgrunden, fyllde sin tid med småsysslor och deltog knappt i samtalet. 
Hon dukade fram mat och tog hand om disken, gjorde i ordning faderns fiskedon och såg 
till att hålla brasan brinnande. (2001, s. 235) 
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Tecken på isärhållande i romanen är relativt lätta att utläsa, kvinnor och män har helt 
olika sysslor och knyts samman med olika platser. Handlingen utspelar sig på en 
militärbas eller på stridsfältet och eftersom det endast är män som tränas till soldater 
finns det inga kvinnor här. Vi möter kvinnorna när Sayn och hans vänner från Akraig-
im-Salem beger sig från dessa platser, till föräldrarnas hem eller som i fallet med Elena 
för att söka vård.  
 
Hierarki 
 
Sayns värld är helt dominerad av män. Kvinnor förekommer överhuvudtaget inte i 
boken om man undantar Elena och i förbifarten nämnda mödrar. Kvinnor och män 
beskrivs olika, männen är alltid ledare och därmed hårda och beslutsamma. Kvinnornas 
funktion är alltid uppassande och vårdande. Männen är aktiva, de är samhällets ledare, 
försvarare och utmanare, kvinnorna är passiva och har inte någon roll i samhället utöver 
att vara mödrar och att vårda samt passa upp på männen. När viktiga saker skall 
diskuteras drar sig kvinnorna undan, de deltar överhuvudtaget inte i det offentliga livet.  
 
Att mannen är normen kan illustreras av Argos ord till Sayn: ”Det är lättare än du tror 
för en stark man att ta kontroll över ett folk. Och det finns många starka män i världen. 
Det är för deras skull Garnisonen skapades.” (2001, s. 125) Eftersom kvinnor endast 
befinner sig i den privata sfären ser man inte dem som möjliga ledare, som någon som 
är stark nog att ta kontrollen över ett folk.  
 
Sammanfattning 
 
Sysslor platser och egenskaper är tydligt uppdelade enligt genussystemets principer, 
kvinnorna tillhör den privata sfären, männen finner vi i den offentliga. Att mannen är 
normen blir tydligt genom avsaknaden av kvinnor i romanen. Männens och kvinnornas 
egenskaper passar väl in på Nikolajevas schema över manliga och kvinnliga 
egenskaper. Männen är starka, beskyddande, våldsamma och aktiva. Kvinnorna är 
milda, självuppoffrande och passiva. Genuskontrakten förs vidare genom kvinnornas 
och männens traditionella agerande, kvinnor sköter hem och barn, och männen skyddar 
dem, ger sig ut i strid samt försörjer familjen. Ingen av parterna visar någon längtan 
efter andra sätt att leva.  
 
Även i kärleken är mannen överordnad, Sayn stärks av sitt förhållande med Elena, 
Elena förlorar sitt oberoende när hon efter att ha träffat Sayn ifrågasätter sin möjlighet 
(och vilja?) att klara sig själv. Sayn ger Elenas liv mening, hon ger honom visserligen 
styrka att fortsätta men eftersom han är uppfostrad till soldat och landet är i krig fanns 
redan en mening med hans liv. Han har ett liv utanför deras förhållande, från att de 
träffats kretsar Elenas liv kring Sayn.  
 
5.3 Eragon 
 
Eragon (2003) handlar om den fattige, föräldralöse pojken Eragon och utspelar sig i 
landet Alagaësia. Eragon hittar vad han tror är en vacker sten men visar sig vara ett 
drakägg. Drakarna tillsammans med de så kallade drakryttarna tros sedan länge vara 
utdöda efter att ha mördats av landets onde kung, Galbatorix. Eragon döper draken till 
Saphira och håller henne hemlig. Saphira och Eragon kan kommunicera med varandra 
utan ord, de tycks ha en länk som binder dem samman. Det visar sig att drakäggen 
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stulits från Galbatorix vilket leder till att Eragon måste fly. Under Eragons flykt visar 
det sig att han är en drakryttare och att han är utvald att störta Galbatorix. Eragon 
allierar sig med en grupp rebeller och romanen slutar med att de vinner den första 
striden mot kungens män. Centrala karaktärer i romanen är Eragons mentor Brom, hans 
morbror Garrow, kusin Roran, hans nye vän Murtagh samt alvflickan Arya.  
 
Isärhållande 
 
Eragon beskrivs som ansvarstagande, modig, initiativrik och självsäker trots sin 
ungdom. Han är en skicklig jägare som vågar bege sig längre in i bergskedjan 
Ryggraden än någon annan jägare. Han är föräldralös och har uppfostrats av sin 
morbror och moster, mostern är dock död sedan ett antal år. Eragon har inga syskon 
men har en nära relation till sin kusin Roran. Vad som hänt med Eragons föräldrar är 
oklart, Garrow vet inte vem Eragons far är och när Eragon senare i romanen frågar 
Brom om sin mor får han veta att hon var:  
 

Full av värdighet och stolthet, precis som Garrow. Till slut blev det hennes fall, men det var 
ändå en av hennes största gåvor… Hon hjälpte alltid de fattiga och mindre lyckligt lottade, 
hurdant hon själv än hade det just då. (2003, s. 243) 
 

Stoltheten delar Eragons mor med sin bror Garrow, men i hennes fall förstör denna 
egenskap hennes liv. Garrows stolthet beskrivs dock i romanen som en positiv 
egenskap, den gör honom till en bra man.  
 
Eragons kusin Roran har bestämt sig för att ta ett arbete som finns i en annan stad. 
Eragon undrar varför han måste ta ett jobb så långt hemifrån. Det visar sig att Roran vill 
gifta sig och för att kunna göra detta måste han arbeta. Han har inte friat än, men han 
vill kunna ha pengar för att att kunna sätta bo så fort som möjligt (2003, s. 67). Rorans 
funderingar kring bröllop och att kunna försörja och ta hand om sin blivande fru 
beskrivs som ett vanligt sätt för män att tänka på. Männen ska se till att familjen har det 
bra och har ansvar för dess säkerhet. Mannens roll som beskyddare visas även vid andra 
tillfällen, till exempel när Eragon kommer till en by som har blivit bränd och plundrad, 
människorna ligger döda på marken: ”De mördade männen låg över kvinnorna som de 
försvarat, mödrarna höll fortfarande sina barn i famnen” (2003, s. 144) Kvinnan 
framställs med andra ord som någon en man måste ta hand om, beskydda, försvara och 
försörja. Kvinnornas ansvar är barnen och hemmet men även här har mannen egentligen 
det yttersta ansvaret.  
 
Männen i romanen har yrken (smed, mjölnare, slaktare o s v), kvinnorna har sysslor (de 
bakar, tvättar, lagar mat och tar hand om barnen). I det fall det förekommer en kvinna 
som har något man skulle kunna tolka som ett yrke (hon tjänar pengar på den service 
hon utför) är det örtakvinnan, Angela. Hon framställs dock som annorlunda och stående 
utanför samhället. Eragon menar att hon är tokig och gör narr av henne, hon kan inte ha 
något viktigt att säga, och deras tid är dyrbar så de borde snabbt bege sig därifrån. Men 
Eragons följeslagare, Horst, hävdar att detta är möjligt men att de ändå borde lyssna på 
vad hon har att säga. Kanske finns det något som de kan ha nytta av, det visar sig att 
Angela kan hjälpa dem och i slutändan räddar hon även Eragons liv. (2003, s. 193) 
Uppdelningen av sysslor visar sig även på stadens marknad, kvinnorna köper tyg och 
männen intresserar sig för köp av verktyg och andra typer av redskap (2003, s. 29) 
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Flickor får lära sig att laga mat, tvätta med mera. Det är detta som är de huvudsakliga 
kvinnliga sysslorna i boken. Männen lär sina söner att jaga, de väljs ut som lärlingar för 
att lära sig ett yrke och uppmuntras till att ta ansvar och visa mod. Uppdelningen av 
platser, sysslor och egenskaper bryts mycket sällan, kvinnor som bryter mot 
uppdelningen framställs antingen som tokiga (Angela), icke mänskliga (Arya) eller lite 
farliga och sluga (Nasuada). Männen tycks inte bryta mot uppdelningen av sysslor, 
platser och egenskaper.  
 
När det drar ihop sig till strid evakueras kvinnor och barn från byn inne i borgen. 
Eragon tycker att alven Arya ska följa med övriga kvinnor och lämna den borg de 
befinner sig i när det blir krig. Det framgår att Eragon inte tycker att det är särskilt 
lämpligt för en kvinna att befinna sig på den här platsen för att slåss. Men hon är av en 
annan åsikt:  
 

’Dalta inte med mig, människa. Alver tränar både sina män och kvinnor i strid. Jag är inte 
som era hjälplösa fruntimmer som flyr för varje hotande fara. Jag fick uppgiften att vakta 
Saphiras ägg… och misslyckades’ (2003, s. 498)  

 
Aryas mod och kunskaper i strid särskiljer henne från de andra kvinnorna, de mänskliga 
kvinnorna. Arya visar tydligt att hon tycker att dessa är svaga och fega.  
 
Eragon blir vid ett tillfälle skadad och han tas om hand av en kvinna. Hon skildras som 
omhändertagande och moderlig, båda egenskaper som ses som kvinnliga. Hon ger 
Eragon mat, ser till att han inte går upp ur sängen förrän han mår bättre, hon gör i 
ordning soppa och serverar den till Eragon. (2003, s. 94) 
 
När Arya och Eragon först möts är hon skadad och Eragon tar hand om henne: ”Han 
fuktade en trasa och vred ur tyget så att vattnet sipprade mellan alven välvda läppar. 
Han upprepade det flera gånger och baddade pannan över hennes sneda ögonbryn. Det 
fick honom att känna sig underligt beskyddande.” (2003, s. 348) När Eragon tar hand 
om Arya kan det tolkas som att han bryter mot isärhållandets princip, att vårda någon är 
en kvinnlig syssla, Eragon beskrivs dock inte som en vårdare utan som en beskyddare, 
att vara beskyddande är en manlig egenskap.  
 
Genom hela boken finns det en tydlig skillnad på hur män och kvinnor beskrivs. 
Kvinnorna beskrivs oftare utifrån utseende, deras inre egenskaper fästs ofta ingen större 
vikt vid. 
 

Dörren öppnades av Horsts fru Elain, en liten och slank kvinna med förfinade drag och 
silkesblont hår uppsatt i knut. Hennes klädsel var blygsam och prydlig, hennes rörelser 
graciösa. ’Välkomna’, sade hon mjukt.” (2003, s. 96)  

 
Vidare bjuder hon på nybakad paj, medan hennes dotter står och tvättar vid brasan. 
Elains söner sitter lugnt vid bordet och pratar med sin mor samtidigt som hon bakar 
bröd. (2003, s. 97) 
 
Härskaren över Tronjheim, Ajihad, beskrivs i boken och hans yttre egenskaper 
sammankopplas med hans inre egenskaper.  
 

Hans hy blänkte i samma färg som oljad ebenholts. Hjässan var rakad, men ett vältrimmat 
svart skägg täckte hakan och överläppen. Ansiktet skuggades av kraftiga drag, och 
allvarliga, intelligenta ögon dolde sig under pannan. Han var kraftig och bred över axlarna, 
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vilket underströks av den avsmalnande röda västen med guldbroderier som han bar över en 
mörkt purpurfärgad skjorta. Han förde sig med stor värdighet och ägde en intensiv, 
befallande utstrålning. (2003, s. 423) 

 
Ajihads dotter, Nasuada, beskrivs som ovanlig eftersom hon är trogen och hängiven sin 
far. Hon har hjälpt honom att ”spelat ut hans fiender mot varandra utan att någonsin 
avslöja sin del i det.” (2003, s. 474) Om det är hennes lojalitet och hängivenhet som är 
ovanligt eller den roll hon spelar i sin fars uppgörelser får vi aldrig veta. Eftersom 
kvinnorna i boken vanligtvis framställs som passiva vad gäller makt och intriger tolkar 
vi det som att det är hennes aktiva medverkan inom dessa områden som bedöms 
ovanliga.  
 
Hierarki 
 
Det är tillåtet för både flickor och pojkar att bli drakryttare och få privat undervisning. 
Dock är de flesta krigare och de som ingår i arméer av olika slag pojkar och män. 
Samhällets beslutsfattare är alla män. Mannens roll som beskyddare av kvinnan ger 
honom en överordnad roll i samhället, eftersom kvinnan inte anses kunna klara sig utan 
honom.  
 
Eragon möter en ung man på sin resa, Murtagh. Murtagh hade en ond fader och han 
förklarar hur fadern lyckades snärja Murtaghs mor.  
 

’Morzan visade sig lite vänlig mot min mor, säkert bara för att vinna hennes förtroende, och 
när han reste sin väg så följde hon med honom. De reste tillsammans en tid och det ligger i 
sakens natur att hon blev djupt förälskad i honom. Morzan blev överförtjust när han förstod 
det. Inte bara för att det gav honom talrika tillfällen att plåga henne, utan också för att han 
insåg fördelen av att ha en tjänare som aldrig skulle svika honom.’ (2003, s. 409) 

 
Kvinnan i detta exempel fungerar alltså som en tjänare åt mannen och inte som en 
jämbördig människa. Exemplet är dock inte det enda även om det kanske är det 
tydligaste. Majoriteten av romanens kvinnor förekommer endast i relation till en man, 
han är normen och hon är undantaget.  
 
Hade Eragon varit hemma när han fyllde sexton år skulle hans inträde i mannaåldern ha 
firats med en fest. Äldre män firar att de unga pojkarna har blivit ”riktiga” män. Att 
någon liknande fest för unga kvinnor skulle existera nämns inte.  
 
Sammanfattning 
 
I Eragon syns tydliga tecken på såväl isärhållande som hierarki och genuskontrakt. 
Mänskliga kvinnor framställs som vårdande, ömma och kärleksfulla, i konstant behov 
av beskydd. De utestängs från den offentliga sfären genom att endast ha sysslor, inte 
yrken och genom att sysslorna placeras inom den privata sfären (hemmet och familjen). 
Män beskrivs antingen som goda, modiga, beskyddande och ansvarsfulla eller som 
ondskefulla, farliga och starka. De är alltid ledare, antingen för folket, hemmet eller en 
grupp av till exempel soldater/rebeller. Normen i det samhälle Eragon lever är manlig, 
kvinnorna beskrivs som skuggfigurer, de existerar i stort sätt endast som mor, fru eller 
dotter. Undantag finns men dessa är få och kvinnorna som bryter mot genussystemet 
framställs som antingen tokiga, farliga eller icke-mänskliga.  
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5.4 Magi: Septimus Heap 
 
I Magi - Septimus Heap (2005) är Silas Heap på väg hem till sin nyfödde son, på vägen 
hittar han dock ett nyfött flickebarn som han tar med sig hem. Vid hemkomsten får han 
veta att hans nyfödde son dött. Han och hans fru uppfostrar istället flickan som sin egen 
och döper henne till Jenna. Det visar sig dock att samma natt som Silas hittade Jenna 
mördades drottningen och hennes nyfödda dotter försvann spårlöst. Nio år senare 
uppdagas sanningen om vem Jenna egentligen är, den försvunna prinsessan. Jenna jagas 
nu av den ondskefulle och orättmätige nya regentens män, vilket leder till familjens 
flykt. Med sig har de övermagikern Marcia och en ung pojke, vid namn pojke 412, vars 
ursprung länge är dolt i mörker tills han så småningom visar sig vara den förlorade 
sonen till Silas och Sarah Heap. Romanen slutar med en strid mellan Jenna, hennes 
familj och vänner, och Hans Överhöghets män. Huvudkaraktärer i romanen är Jenna 
och pojke 412. Övriga centrala karaktärer är familjen Heap och Marcia. 
 
Isärhållande 
 
Jenna, den lilla prinsessan som har vuxit upp hos Silas och Sarah, beskrivs som en tuff 
och modig flicka, hon gillar till exempel hemska historier och andra farligheter lika 
mycket som sin bror Nicko. Hon är även fysiskt stark och påhittig. Trots dessa 
vanligtvis manliga egenskaper blir hon inte en av pojkarna, utan får ha dessa egenskaper 
som flicka och ingen ifrågasätter detta, utom möjligtvis den pojke som blir en del av 
följet som flyr.  
 

Han kämpade emot och försökte knuffa bort henne, men hon grep tag om hans armar med 
den andra handen och låste dem intill hans kropp. Jenna är stark för sin ålder och mycket 
snabb. Pojke 412 var ingen match för henne, spinkig och klen som han var. […] Dessutom 
var hon starkare än han. Det var inte rätt. Han var pojke och hon bara en fånig flicka. (2005, 
s. 113) 

 
Pojke 412 beskrivs som en pojke som är ängslig, orolig och rädd för att göra saker och 
ting fel. Han vill uppfattas som duktig, vilket mer traditionellt brukar ses som en 
kvinnlig egenskap. Han accepteras av de andra som han är, ingen gör narr av honom 
utan istället försöker man bli hans vän och ge honom bättre självförtroende.  
 
Det märks att pojke 412 har vuxit upp under andra förhållanden än barnen Heap. Han 
har svårt att lita på folk och är inte van vid flickor eftersom han växt upp tillsammans 
med pojkar. ”Den enda människa som han någonsin delat sina hemligheter med hade 
varit pojke 409, och fast det fanns någonting snällt hos Jenna som påminde om hans vän 
var hon prinsessa och, värst av allt, flicka. Så han sa ingenting”. (2005, s. 188) Han 
tycker det är skillnad mellan pojkar och flickor, och eftersom hon är flicka och därmed 
annorlunda är det svårt för honom att anförtro sig till henne.  
 
Innan Jenna får reda på att hon inte är Silas och Sarahs dotter, funderar hon mycket på 
varför hon skiljer sig så mycket från sina bröder. Jenna har under hela sin uppväxt trott 
att hon är dotter till Silas och Sarah, men hon har ifrågasatt varför hon inte, som övriga 
familjemedlemmar, har magikergröna ögon.  

 
Men när Jenna krävde att få höra något om sina ögon och varför de inte var gröna som 
hennes bröders, brukade Sarah bara säga. ”Men du är vår lilla flicka, Jenna. Du är speciell. 
Du har vackra ögon. Det lurade emellertid inte Jenna. Hon visste att flickor också kunde ha 
magikergröna ögon. (2005, s. 162) 
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Jenna tror alltså inte att det är för att hon är flicka som hon är speciell, andra flickor 
kunde ju ha gröna ögon, eftersom man i detta avseende inte gör någon skillnad på 
flickor och pojkar. Båda har förmågan att bli magiker.  
 
Det finns en man som fungerar som en ledare i Borgen där de alla bor. Han kallas för 
Hans Överhöghet. Han beskrivs på ett något otraditionellt sätt och inte som andra starka 
ledare:  
 

Han var liten till växten och liknade en råtta med ljusa, nästan färglösa ögon och ett 
invecklat bockskägg som han hade för vana att pyssla med många och långa lyckliga 
timmar. Han praktiskt taget drunknade i sin vida kappa om var en tätt behängd med militära 
emblem och hans uppenbarelse fick ett lätt löjligt utseende av den något feminina kronan 
som satt lite på svaj. (2005, s. 28f.) 

 
Hans Överhöghet besitter få av de egenskaper som anses manliga och i stället för att 
framställas som en stor och stark ledare, hård och ondskefull, förlöjligas han för sitt sätt, 
han är till exempel är mer intresserad av sitt skägg än av farliga och hotande situationer. 
Han vill gärna ha makt men överlåter åt andra att göra grovjobbet. Dock kan man 
ifrågasätta varför en feminin krona på en man blir löjlig. 
 
Marcia Overstrand är övermagiker och beskrivs som en kvinna som vet vad hon vill, 
och hon vill bara ha det bästa. Det var därför hon hade valt att bli övermagiker. Det hon 
kommer ihåg när hon tänker på Silas och Sarah är det oväsendet som deras pojkar 
åstadkommer. De ”skrek, och hoppade och bråkade och gjorde allt det som små pojkar 
gör, fast Marcia inte riktigt visste vad små pojkar gör – eftersom hon föredrog att om 
möjligt undvika barn helt och hållet.” (2005, s. 40) Det märks tydligt att Marcia skiljer 
sig från Sarah men ändå görs det ingen skillnad på de båda. Det är inget konstigt eller 
skamligt att Marcia inte tycker om barn utan det betraktas som helt normalt, att Sarah 
gett upp sin karriär för familjen ses inte heller som onormalt eller fel. Båda kvinnorna 
beskrivs som starka och intelligenta. Marcia blir tillfångatagen av den hemske 
svartkonstnären DomDaniel och när hon släpps ut ur sin cell av honom beskrivs hon så 
här: 
 

Trots att Marcia varit inlåst i en mörk cell i en månad och trots att hon berövats sina 
magiska krafter utgjorde hon en imponerande syn. Det mörka håret var vilt och ovårdat 
och hade någonting ursinnigt över sig. De saltfläckade kläderna ägde en enkel värdighet 
och de lila pytonskinnsskorna var som alltid fläckfria. Jenna såg att hon hade gjort 
DomDaniel nervös. (2005, s. 385f.) 

 
Enbart Marcias uppenbarelse gör de mest elaka och farliga människorna nervösa. Det 
sitter inte i kläderna och det yttre, utan hon är imponerande bara genom att vara sig 
själv.  
 
Marcia försöker vid ett tillfälle att använda magi för att spegeln ska göra henne smalare. 
 

Den [spegeln; vår anm.] ställde sig i givakt och gjorde i sin iver Marcias bild åttiotre 
procent smalare, vilket fick henne att se ut som någonting i stil med en ilsken, lila 
vandrande pinne […] Varför kunde hon inte bli en jämn och trevlig siffra som fem procent 
smalare? Eller ännu hellre tio. Spegeln gillade tio procent. (2005, s. 35) 

 
Här framställs bantning och viljan att bli smalare som någonting löjligt och onödigt.  
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Silas och barnen flyr till faster Zelda när Hans Överhöghet är på jakt efter prinsessan. 
Faster Zelda beskrivs som en gästfri kokerska, men hon var ingen vidare sådan. Som 
kvinna ska hon vara bra på matlagning men hon testar och hittar på rätter istället, 
eftersom det inte är någonting som hon egentligen inte är särskilt intresserad av.  
 
Hans Överhöghet har tagit makten genom att mörda drottningen och vi får senare veta 
att Borgen alltid styrts av kvinnor som ärvt makten av sin mor. En av de saker som 
Hans Överhöghet gjorde när han tillträdde i Borgen var att förbjuda kvinnor vid 
domstolen. I och med detta behövdes inte längre damrummet och detta gjordes om till 
ett sammanträdesrum. Detta är en av de åtgärder Hans Överhöghet tog till för att 
utestänga Borgens kvinnor från den offentliga sfären. Folket i och utanför Borgen 
hoppas att drottningen en dag ska återvända och ställa allt till rätta. De enda som inte 
påverkats av Hans Överhöghets nya regler är de mäktiga magikerna. Hans Överhöghet 
är rädd för magikerna men vågar inte attackera dem öppet, istället ser han till att 
människor med anlag för magi förföljs och förbjuds att utveckla sina förmågor. Så 
småningom försöker Hans Överhöghet dock ersätta Marcia med en manlig magiker som 
står på hans sida.  
 
Pojke 412 växte upp i ungdomsarmén. Det var här alla föräldralösa och oönskade 
gossebarn från Borgen uppfostrades. De övergivna flickorna hamnade i hushållsskolan. 
Detta kan ses som traditionella platser; pojkar ska kunna kriga och försvara, medan 
flickorna ska lära sig matlagning och ta hand om hemmet i allmänhet. Uppdelningen är 
dock ett resultat av Hans Överhöghets styre och framställs i romanen som 
bakåtsträvande och negativt.  
 
Hierarki 
 
Det är svårt att utläsa någon direkt hierarki i romanen, visserligen tar till exempel Silas 
Heap större plats än sin fru, framför allt i början av boken. Men han framställs även som 
en lite ”misslyckad” magiker, han hade planer på att bli övermagiker men gav upp dessa 
för att vara med sin familj. Hans ”misslyckande” inom karriären beskrivs dock inte som 
något speciellt negativt även om Silas ibland funderar på hur hans liv hade varit om han 
inte hoppat av sin plats som lärling hos övermagikern. Silas är även avundsjuk på 
Marcia som han vid vissa tillfällen anser ”tagit hans plats”, innerst inne inser han dock 
att hon är en bättre övermagiker än vad han skulle ha blivit.  
 
Sammanfattning 
 
Magi är relativt fri från såväl isärhållande som hierarki och genuskontrakt. Borgen har 
tidigare varit styrd av kvinnor, under denna tid har det varit jämställt mellan män och 
kvinnor. Det finns visserligen en uppdelning i sysslor, Sarah tar till exempel hand om 
barnen medan Silas arbetar för att försörja dem men familjens Heaps uppdelning av 
sysslor beskrivs inte som mer naturlig än till exempel Maricas ovilja att skaffa familj. 
Såväl Sarah som Silas har dessutom fått ge upp sin karriär för familjens skull. Att Sarah 
är hemma med barnen förklaras med att paret har fått sju barn mycket tätt. Sarah 
framställs som varm, trygg och intelligent, det är till exempel hon som listar ut att Jenna 
är den försvunna prinsessan. Marcia är på sätt och vis både Sarahs och Silas motsats, 
hon är ambitiös och karriärinriktad och har inte en tanke på att skaffa familj och barn. 
Marcia och Sarah har valt olika vägar i livet men ingen av dem ställs utanför det 
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kvinnliga utan deras egenskaper kommer från deras personligheter. Gestalterna bryter 
mot isärhållandets regler utan att straffas för det.  
 
5.5 Bläckhjärta 
 
Bläckhjärta (2003) handlar om tolvåriga Meggie som bor med sin far, Mo. Handlingen 
utspelar sig i vår värld, närmare bestämt Tyskland och Italien. Meggies mor försvann på 
ett mystiskt sätt när Meggie var tre år gammal. En dag dyker en figur vid namn 
Sotfinger upp och påminner Meggies far att han har en skuld att betala hos den 
ondskefulle Capricorn. Det visar sig att Mo har förmågan att kunna läsa levande figurer 
ut ur böcker och att såväl Sotfinger som Capricorn kommit till världen på detta sätt. 
Sotfinger tar med Meggie och hennes far på en resa för att finna den mycket speciella 
boken Bläckhjärta, vars sista exemplar ägs av Capricorn. Meggie, hennes far och 
moderns moster Elinor lyckas besegra Capricorn och lösa mysteriet med vad som hänt 
Meggies mor. En annan central karaktär är Farid, en pojke som Mo läst ut ur Tusen och 
en natt.  
 
Isärhållande 
 
Meggie beskrivs som en flicka med få vänner, hon och hennes far har flyttat runt så 
mycket att hon aldrig riktigt hunnit skaffa sig några. Hon älskar att läsa, något hon delar 
med sin far. Meggie beskrivs som modig, fundersam, nyfiken och viljestark.  
 
När Mo och Meggie är tvungna att resa iväg, beger de sig till Meggies mammas moster 
Elinor. Meggie har träffat den här mostern när hon var väldigt liten men kommer inte 
ihåg henne och Meggie frågar Mo om hon har några barn. Mo säger att hon inte har 
några och att han är rädd för att hon inte tycker om barn särskilt mycket (2003, s. 34). 
Den första tiden tycker Meggie inte alls om moster Elinor eftersom hon tydligt gör klart 
för både Mo och Meggie att barn förstör för mycket och är i vägen. När Meggie var 
liten kunde Elinor åtminstone stänga in henne i en barnhage. Meggie reagerar starkt på 
detta: ”Meggie kände att hon blev het i ansiktet av ilska. Hon ville hem eller tillbaka till 
bussen, vart som helst, bara inte stanna hos den här avskyvärda kvinnan som stirrade på 
henne med iskalla ögon” (2003, s. 41). Att tycka om barn anses ofta vara en kvinnlig 
egenskap, något som förväntas av kvinnor, Elinor bryter mot detta. Så småningom 
förändras dock Elinors känslor för Meggie, ”’Å, hon är envis!’ konstaterade Elinor. ’Det 
gör henne nästan sympatisk. Jag kommer ihåg att hennes mamma också var sån förr.” 
(2003, s. 54). Elinor ser envishet som en bra egenskap, kanske gör hon det för att hon 
ser det hos sig själv.  
 
När Meggie blir ledsen för att Capricorns män har fört bort Mo, är Elinor tvungen att 
försöka trösta Meggie: ”Den lilla dumsnuten hade redan tårar i ögonen igen och Elinor 
hade inte den ringaste aning om hur man gjorde för att trösta en flicka på tolv år, så hon 
sa bara: ’Din mamma sov alltid i det här rummet.’” (2003, s. 86) Elinor känner sig 
obekväm och tafatt när hon ska trösta Meggie, inte bara på grund av att Meggie är ett 
barn utan även eftersom hon överlag har svårt att handskas med människor som visar 
känslor. Vid ett tillfälle säger hon till Mo: ”’Jag har inte bett om att få leka barnvakt åt 
din dotter. Jag vet hur man vaktar böcker, men med barn är det tusan så mycket värre.’” 
(2003, s. 145) 
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Meggie och Elinor har till en början en komplicerad relation. Elinor är ovan att umgås 
med andra människor och har inget intresse av barn, Meggie är van att mest umgås med 
sin far och har inte haft några nära relationer med kvinnor. Meggie tycker illa om Elinor 
eftersom Elinor inte är som hon förväntat sig, hon känner sig orättvist behandlad när 
Elinor utgår från att hon ska förstöra saker.  
 
Senare får vi reda på att Elinor inte är särskilt intresserad av varken kläder, smink eller 
utseende.  
 

Hon hade en musgrå tröja över en askgrå kjol, ett pärlhalsband runt den korta halsen och 
filttofflor på fötterna, sådana som Meggie en gång hade varit tvungen att ta på sig i ett slott 
som Mo och hon hade varit och tittat på. Elinors hår var redan grått, hon hade det uppsatt, 
men överallt hängde det ner hårtestar, som om hon satt upp det snabbt och otåligt. Elinor 
såg inte ut som om hon tillbringade särskilt mycket tid framför spegeln. (2003, s. 40)  

 
Att bry sig om hur man ser ut, vilka kläder man har och önskan att se så vacker ut som 
möjligt anses vara en kvinnlig egenskap. Elinor bryr sig inte om att folk tycker att hon 
är gammal och tjock. Istället ser hon det som en fördel när de blir tillfångatagna av 
Capricorn. ”’ Ingen man ger sig på att genomsöka tjocka gamla kvinnor. Det kan vara 
en fördel.’” (2003, s. 231).  
 
En pojke som Mo läser fram ur Tusen och en natt för att visa sin unika talang, ger sin 
bild av Elinor: ”Han tyckte att hon var hemsk, såg ut som en karl, utan blyghet eller 
rädsla och hennes röst kunde bli väldigt hög, som ett lejons rytande…” (2003, s. 417) 
Den här pojken, som kommer från ett annat land och en annan tid, uppfattar Elinor som 
en manhaftig kvinna och anser att de egenskaper hon har är alldeles för manliga.  
 
När Mo, Farid och Elinor ska försöka rädda Meggie från Capricorn, tycker Farid att han 
och Mo ska ge sig in i byn själva. Då säger Mo: ”’Räknar du inte med Elinor? Då gör 
du fel. Hon är mycket mer stridslysten än jag och hon är just nu väldigt, väldigt arg.’” 
(2003, s. 447)  
 
Diskussionen fortsätter om huruvida Elinor ska följa med.  
 

’Du kan inte följa med Elinor!’ […] 
’Varför inte?’ hade hon svarat. ’Jag tar ju i så fall på mig den där löjliga klänningen!’ 
’En kvinna skulle man lägga märke till, Elinor! Det har du ju själv sett. Nattetid är det inga 
kvinnor på gatorna där. Bara vakterna. Fråga pojken.’  
’Jag vill inte fråga honom! Varför stal han ingen kostym till mig? Då hade jag kunnat klä ut 
mig till man!’ (2003, s. 464)   

 
Elinor blir arg för att det är förbehållet män att kunna klä sig på ett visst sätt för att 
passa in i byn. Det stör henne också att om nu Mo och Farid visste detta, varför stjäla en 
klänning till henne?  
 
Elinor börjar känna en sorts kärlek till Meggie och detta sporrar henne till att vilja rädda 
henne. Hon säger till sig själv: 
 

Du måste få bort henne från den här förbannade byn, det finns ingen annan som kan göra 
det mer än du, eller vill du, att hon blir som en av de där förskrämda pigorna, som knappt 
vågar lyfta på huvudet och bara är där för att städa och laga mat åt den fina herrn? Kanske 
får hon då och då läsa lite för Capricorn när han har lust, och när hon blir äldre… hon ser 
bra ut… (2003, s. 465) 
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Det framgå tydligt att Elinor avskyr allt det som räknas som kvinnliga sysslor. Hon 
föraktar även kvinnorna i byn för att de har blivit så skrämda, att de inte längre har 
någonting att säga till om. Detta är någonting som hon inte vill att Meggie ska utsättas 
för eller bli när hon växer upp.  
 
Meggie blir tvingad av Capricorn att läsa fram en varelse från Bläckhjärta. Hon har 
visat sig ha denna förmåga. När Meggie ska läsa, har Elinor och Meggies mamma blivit 
tillfångatagna av Capricorn och bevittnar det hela från avstånd i en bur.  
 

Så tyst hade det blivit när Capricorn anlände, att hennes röst ekade över hela planen. Den 
lät modig och inte det minsta rädd. Som tur var kunde ingen höra hur häftigt hennes hjärta 
bankade mot revbenen. Ingen märkte att hon nästan kvävdes av rädsla, för Elinor hade 
iklätt sig sitt pansar, sitt ogenomträngliga, väldigt användbara pansar, bakom vilket hon 
alltid gömde sig i nödsituationer. För varje bekymmer hade det blivit lite hårdare och 
bekymmer hade det funnits gott om i Elinors liv. (2003, s. 539) 

 
Till Meggies mamma säger Elinor: 
 

’Se på din dotter!’ viskade hon till henne. ’Modig som… som… ‘ Hon ville likna Meggie 
vid någon av hjältarna i någon bok, men alla hon kom på var män och dessutom verkade 
ingen tapper nog att jämföras med flickan som stod rak som ett ljus och granskade 
Capricorns män med hakan trotsigt framskjuten. (2003, s. 539) 

 
Elinor vill även att Mo ska förstå hur modig Meggie har varit: ”’Vad säger du om din 
dotter, Mo? Är hon inte otroligt modig? Inte ett ord skulle jag ha fått över läpparna, inte 
ett enda ord.’” (2003, s. 559) 
 
Meggie visar ofta sina känslor tydligt, vare sig hon är arg eller ledsen. Men varje gång 
hon känner att tårarna börjar komma vill hon stryka bort dem fort innan någon ser och 
hon fördömer tårarna för att de kommer. Meggie tillåts också vara rädd samtidigt som 
hon är väldigt modig. Hon är rädd för Capricorns elaka och skräckinjagande män 
samtidigt som det är hon som är så pass modig att hon sedan får dem att försvinna.  
 

Hon gjorde sitt bästa för att inte rygga tillbaka, att fast och utan rädsla se in i de färglösa 
ögonen, men rädslan snörde ihop sig på henne. En sån fegis hon var ändå! Hon försökte 
komma på några hjältar ur någon av sina böcker som kunde få henne att känna sig 
modigare, större och mindre rädd. (2003, s. 137) 

 
Mo beskrivs inte som en typisk man med manliga egenskaper utan ”På Trolltunga [Mo; 
vår anm.] stod allt skrivet i pannan på honom – bekymmer, glädje, ilska, smärta, kärlek 
– även om han försökte dölja det” (2003, s. 443). Vanligtvis beskrivs män som hårda 
och svåra att läsa av.  
 
Sotfinger är en av de gestalter som Mo har läst fram ur en bok. Det är han som har 
varnat Mo för Capricorns framfart och jakt på Bläckhjärta. När han ser att Meggie är 
ledsen, känner han att han skulle vilja trösta henne och berätta allt för henne. Denna 
känsliga sida hos en man saknas ibland, men här är den framställd som något naturligt. 
Sotfinger ser sig själv som en ömhjärtad dumbom för att han bryr sig om Meggie.  
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Det framgår att Elinor inte brukar laga mat, men nu är hon så illa tvungen när hon har 
gäster i huset. 
 

Mo såg hon bara till en liten stund på eftermiddagen, när Elinor kom hem efter sin 
inköpsrunda och efter en halvtimme serverade dem spaghetti med någon slags färdig sås. 
”Ledsen, men jag har helt enkelt inte tålamod nog för den där eländiga matlagningen” sa 
hon, när hon ställde grytan på bordet. (2003, s. 67) 

 
Men inte heller här uppmärksammas detta, enligt genussystemet, okvinnliga drag som 
någonting dåligt. Den enda reflektionen Meggie gör är att eftersom Elinor samlar på 
böcker så kanske hon skulle kunna köpa några kokböcker till sin samling.  
 
När Meggie och de andra har kommit till den by som Capricorn och hans män bor i, ser 
Meggie detta: ”Några kvinnor var i full färd med att röja undan alltihop, de tittade bara 
kort upp när Cockerell och Plattnos gick förbi, sedan lutade de sig över sitt arbete igen. 
Meggie tyckte de såg ut som fåglar, som drog in sina huvuden så de inte kunde nackas.” 
(2003, s. 172) Kvinnorna beskrivs som pigor och de har blivit skrämda så att de inte ska 
ifrågasätta sin situation. Meggie inte kan förstå hur kvinnorna kan gå med på att 
behandlas så här. Dessa kvinnor får passa upp på Capricorn, skura golv, laga mat och 
finnas till hands vid alla möjliga situationer. 
 
Hierarki 
 
Capricorn föraktar de män som visar rädsla och är fega: ”’Och den av er som hackar 
tänder av rädsla gör bäst i att försvinna ut och hjälpa fruntimren med tvätten’” (2003, s. 
199) Han likställer de rädda männen med pigorna och deras sysslor. Kvinnor ser han 
som ägodelar, när han får se Meggie tänker han ”Två, tre år till och hon blir en 
användbar och vacker liten sak. Men då får man se till att ge henne lite mer att äta.” 
(2003, s. 138) 
 
Meggie har ofta tänkt på sin mamma och gjort kopplingar till de böcker som hon läst 
under sin uppväxt. 
 

Tidigare hade hon ibland letat i böckerna efter en passande mamma, men i hennes 
älsklingsböcker fanns det knappt några: Tom Sawyer? Ingen mamma. Huck Finn? Inte han 
heller. Peter Pan, den borttappade pojken? Ingen mamma någonstans. Jimmy Knapp, 
moderlös… och i sagorna inget annat än elaka styvmödrar, hjärtlösa, svartsjuka mödrar… 
listan kunde bli ändlöst lång. Tidigare hade det ofta tröstat Meggie. Det verkade inte vara 
särskilt ovanligt att inte ha någon mamma – åtminstone inte i hennes älsklingsböcker. 
(2003, s. 311f.) 

 
Avsaknaden av mödrar i böcker beskrivs som ett problem, vilket är intressant eftersom 
modern är frånvarande i större delen av Bläckhjärta.  
 
Sammanfattning 
 
Bläckhjärta utspelar sig i vår egen värld, i vår egen tid, det kan vara en förklaring till att 
romanen är jämförelsevis fri från stereotypa föreställningar om vad som är manligt och 
kvinnligt. Elinor är i romanen den starka och aktiva, medan Meggies far Mo, är svagare 
och mer passiv. Uppdelningen i sysslor och egenskaper blir egentligen inte tydlig förrän 
sällskapet anländer till Capricorns by. I denna by är mannen normen och innehar all 
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makt, kvinnorna är förtryckta och hänvisade till traditionellt kvinnliga sysslor såsom att 
laga mat, städa och tvätta.  
 
5.6 Vargbröder 
 
Vargbröder - han som föddes att möta mörkret (2004) handlar om tolvårige 
vargklanspojken Torak. Torak har växt upp ensam med sin far i den Stora skogen. När 
fadern dödas av en demon i en björns skepnad tillfångatas Torak av en annan klan, 
Korpklanen. Torak får då reda på att han är utvald, han är Lyssnaren som är den ende 
som kan stoppa demonen. En del av klanens medlemmar vill döda Torak och offra hans 
blod för att kunna få stopp på demonen. Men flickan Renn hjälper då Torak att fly och 
istället stoppa demonen genom att ta sig till Världsandens berg med ett antal offergåvor. 
Till sin hjälp har de vargen Ulv som Torak har förmågan att kommunicera ordlöst med. 
Romanen avslutas i och med Torak och Renns besegrande av demonen. En annan 
central karaktär i romanen är Renns bror Hord.  
 
Isärhållande 
 
När Toraks far dör får han med en gång lära sig vad det innebär att klara sig själv. Han 
försöker hela tiden att komma ihåg alla de råd som hans far har gett honom. Men ibland 
blir det hela för mycket för Torak, han känner att han vill gråta, men tillåter sig inte att 
göra detta eftersom det i hans ögon är ett tecken på svaghet. Torak är hela tiden 
medveten om att han kan uppfattas som svag och rädd. Vid ett tillfälle oroar han sig för 
att andra ska tro att han är rädd när han fryser. Han försöker även att vara mer som en 
man genom att inte låtsas om smärtan när han skadat sig.  
 
Torak blir tillfångatagen av en annan klan. Han möter då Renn som är i ungefär i 
samma ålder som Torak. Torak uppfattar Renn som listig och stark. Hon kommer 
snabbt på hur man ska få Torak att lyda när hon fångar in hans vargunge Ulv 
 

När hon slängde den sprattlande, ylande påsen över axeln sa hon till Torak: ”Det är bäst att 
du lugnt följer med oss, annars slår jag honom mot ett träd.” Torak blängde på henne. Hon 
skulle antagligen inte göra det, men hennes sätt att få honom att lyda hade fungerat mycket 
bättre än Oslaks och Hords. (2004, s. 68) 

 
Hord, Renns äldre bror beskrivs som välväxt och stilig men betydlig mer osäker än sin 
syster: ”Han verkade vara både självsäker och osäker samtidigt – förtvivlat angelägen 
om att komma först men också rädd för att alltid vara den som kom tvåa.” (2004, s. 69) 
Det nämns även att Hord är mer intresserad av sitt yttre än av sina sysslor. Renn 
däremot beskrivs som mer intresserad av sin pilbåge än sina kläder och sitt yttre.  
 
När Torak är fången i lägret, berättar en kvinna för honom att det är vanligt att fäder 
dödar sitt barn om dess mor har avlidit, eftersom fadern inte kan ge barnet mat. Men 
Toraks far valde att lägga honom i en varglya med en varghona och hennes ungar. 
Toraks far beskrivs som modig, stark och kärleksfull. Toraks far har varit hans 
läromästare, skydd och hans enda mänskliga kontakt. Om Toraks mor nämns inte mer 
än att hon dog strax efter hans födelse.  
 
I lägret blir uppdelningen av sysslor mellan män och kvinnor tydlig, Männen tar hand 
om jaktbyten, medan kvinnorna syr, tvättar och sitter och talar ”lågmält med varandra 
medan de skalade hasselnötter och rensade en korg enbär.” (2004, s. 73)  
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De flesta flickor i lägret tycks följa de andra kvinnorna och hjälpa dem med deras 
sysslor. Renn framstår därmed som ett undantag. Hon följer med och jagar och är 
dessutom skicklig med pilbågen något som Torak imponeras av: 
 

Till hans förvåning sköt Renn iväg en pil och en ripa föll ner i mossan. Torak tappade 
hakan. ”Hur lyckades du med det där?” 
Renn rodnade. ”Jag övar rätt mycket.” 
”Men – jag har aldrig sett nån skjuta så bra. Är du bäst i hela klanen?” (2004, s. 158) 

 
Att Renn är duktig på att hantera vapen kommer som något av en chock för Torak som 
dock inte funderar särskilt mycket över att detta särskiljer Renn från de andra flickorna i 
lägret. Renn är även duktig på andra praktiska sysslor och hon har mycket kunskap om 
hur saker och ting fungerar. Torak är tacksam för detta och bryr sig inte om att det är en 
flicka som mestadels får hjälpa honom ur kniviga situationer. Torak uppfattar Renn som 
en ledare, hon är självsäker, rättvis och intelligent. Hon räddar honom undan sin klan 
eftersom hon tillsammans med schamanen tror att Torak är den som ska besegra 
björndemonen.  
 
Hierarki 
 
Torak blir tidigt tvungen att klara sig själv när hans far dör: ”Han försökte vara praktisk, 
vara en man i stället för en pojke.” (2004, s. 7) I Toraks värld är det viktigt att vara man, 
det är mannen som fungerar som en norm för Torak, eftersom han inte har någon mor 
eller andra kvinnliga förebilder. För honom är det naturligt att bete sig som en man, att 
vara praktisk och modig istället för att vara rädd som en liten pojke.  
 
I lägret finns en tydlig uppdelning mellan vilka sysslor som är manliga och vilka som är 
kvinnliga. Klanens ledare är man men schamanen är kvinna. Schamaner botar sjuka, 
förutspår vädret och drömmer om var man kan finna villebråd. Toraks far var schaman 
innan han lämnade sin klan, så både kvinnor och män kan inneha denna position medan 
positionen som ledare tycks förbehållen män.  
 
Sammanfattning 
 
I Vargbröder är mannen normen, det finns en tydlig uppdelning mellan manliga och 
kvinnliga sysslor och egenskaper. Renn är undantaget från denna uppdelning och trots 
att isärhållandets princip i övrigt så tydligt verkar i romanen, bestraffas Renn inte för att 
hon avviker från klanens övriga kvinnor. Hennes olikhet kommenteras inte, hon följer 
med och jagar istället för att stanna hemma. Trots detta finns en klar androcentrism i 
romanen, männen beskrivs nästan enbart utifrån de egenskaper som Nikolajeva räknar 
som manliga. Förutom Renn och schamanen beskrivs inte kvinnorna alls, de är endast 
bakgrundsfigurer.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Här diskuterar vi undersökningens analys. Vi kopplar samman resultatet med våra 
teoretiska utgångspunkter, det vill säga Hirdmans teorier om genussystemet och 
Nikolajevas schema över manliga och kvinnliga egenskaper. Syftet med vår studie var 
att undersöka hur manligt och kvinnligt presenteras i sex fantasyromaner skrivna mellan 
1995 och 2005. För att genomföra detta konstruerade vi en huvudfrågeställning:  
 

• Hur presenteras manligt respektive kvinnligt i de utvalda böckerna? 
 
samt tre underfrågor:  
 

• Kan man finna tecken på vad Hirdman kallar isärhållandets princip i de utvalda 
fantasyromanerna? Om så är fallet, hur yttrar sig detta? Om inte, hur yttrar sig 
detta? 

• Finns det även tecken på Hirdmans andra princip, hierarkin, i de utvalda 
fantasyromanerna? Om så är fallet, hur yttrar sig detta? Om inte, hur yttrar sig 
detta? 

• Tar dagens fantasyförfattare tillvara på den möjlighet som Nikolajeva anser att 
genren har, det vill säga att skildra män och kvinnor fria från stereotyper? 

 
 
6.1 Tecken på isärhållande i de utvalda romanerna 
 
Isärhållandets princip innebär att kvinnligt och manligt hålls åtskilt. Den finns överallt 
och påverkar den fysiska ordningen såväl som den psykiska. Den gör detta genom att 
strukturera sysslor, platser och egenskaper så att de tillhör det ena eller andra könets 
sfär.  
 
Männen besitter egenskaper som modig, beskyddande, aggressiv, hård och aktiv. De 
återfinns i städernas och byarnas offentliga liv, som till exempel makthavare av olika 
slag eller yrkesmän som till exempel smed, mjölnare och lärare. Männen finns även på 
slagfältet, de försvarar inte bara sin familj utan också sitt land. Endast män är soldater, 
kvinnor förekommer överhuvudtaget inte i dessa sammanhang såvida de inte är icke-
mänskliga som till exempel alver. Väldigt få män bryter mot genuskontraktets 
uppgörelser och utför mannen en vårdande (kvinnlig egenskap) handling beskrivs den 
istället som beskyddande (manlig egenskap). Ett exempel på detta har vi tagit upp i 
genomgången av Eragon, när han tar hand om Arya. De manliga huvudkaraktärerna 
beskrivs stereotypt manligt, de funderar även mycket på huruvida de uppfattas som 
manliga och oroar sig för att andra ska se att de är rädda eller har ont. I de romaner där 
män finns med som centrala karaktärer men inte huvudkaraktärer finns en större frihet, 
de visar rädsla, feghet och kärlek. De har kvinnliga egenskaper som passiva, vårdande 
och känsliga. Exempel på detta finns i Bläckhjärta och Magi (i den sistnämnda romanen 
finns dock såväl en manlig som en kvinnlig huvudkaraktär).  
 
Kvinnorna har, med få undantag, inga yrken. De har sysslor och återfinns oftast i den 
privata sfären. De sköter barnen och hemmet. Kvinnorna tillskrivs egenskaper såsom 
vackra, självuppoffrande, kärleksfulla och passiva. I de romaner där huvudkaraktären är 
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kvinnlig ges hon traditionellt manliga egenskaper, till exempel påhittig, tävlande, aktiv, 
modig och i vissa fall stark. I Guldkompassen beskrivs den kvinnliga huvudkaraktären 
som en pojkflicka, stående vid sidan av andra kvinnor. Hon identifierar sig starkt med 
det hon uppfattar som manligt samtidigt som hon föraktar det traditionellt kvinnliga. 
Trots hennes förakt för kvinnliga sysslor, egenskaper och platser har hon ingen 
förståelse för kvinnor som bryter mot detta mönster, även dem ser hon ned på. Detta är 
något som vi har gett exempel på i fallet med Lyras syn på kvinnliga akademiker. Även 
i Bläckhjärta och Magi ges de kvinnliga huvudkaraktärerna manliga egenskaper, detta 
förklaras dock inte med att de är pojkflickor (även om det i Magi antyds att Jenna starkt 
har påverkats av sina bröder under sin uppväxt). Jenna och Meggie är flickor som är 
modiga, påhittiga och aktiva utan att det i någon större utsträckning resoneras vidare 
kring det. I de böcker där flickor/kvinnor är centrala karaktärer men inte 
huvudkaraktärer är kvinnorna mer traditionellt kvinnliga. Undantaget är när kvinnan i 
fråga inte är mänsklig utan som i till exempel Eragon är en alv. Nikolajeva menar att 
det är relativt vanligt i barnboken att när starka flickor skildras görs detta utifrån 
särskilda omständigheter, till exempel att de ges övermänskliga drag. Detta är för att de 
ska accepteras i berättelsen (Nikolajeva 2004, s. 127). Med andra ord finns det en 
tradition av att inte våga beskriva starka och självständiga flickor som normala flickor 
utan istället som avvikande från normen och till och med ibland icke-mänskliga.  
 
Vi anser att det finns tydliga tecken på isärhållandets princip i flera av de utvalda 
romanerna. Det finns en klar uppdelning, av sysslor, egenskaper och platser, mellan 
manligt och kvinnligt. 
 
6.2 Tecken på hierarki i de utvalda romanerna 
 
Hierarkins princip går ut på att mannen är normen i samhället. Allt utgår från honom 
vilket ger honom ett högre värde. Männen är människor, kvinnor är avvikande, ett 
undantag. 
 
Männen har makten i såväl samhället som över sin familj. Kvinnorna ser upp till 
männens styrka, beslutsamhet och mod. Manliga egenskaper värderas högre medan 
kvinnliga egenskaper ses ned på. Kvinnlighet används ofta som nedsättande 
kommentarer på män som man anser inte passar in. Traditionellt kvinnliga accessoarer 
på män beskrivs som löjliga och feminina män förlöjligas. Kvinnor som har manliga 
egenskaper värderas högre än andra kvinnor, men bara till en viss gräns. Kvinnor som 
traktar efter makt eller visar på för stor självständighet beskrivs som farliga eller galna.  
 
Samtliga kvinnliga huvudkaraktärer bryter mot isärhållandets princip och 
genuskontraktets bestämmelser, av de manliga är det endast pojke 412 som gör detta. Vi 
anser att detta visar på skillnad i vilket värde man tillskriver manliga respektive 
kvinnliga egenskaper.  
 
Ett annat tecken på mannens högre värde anser vi vara frånvaron av kvinnliga förebilder 
i romanerna. Eragon (Eragon) har uppfostrats av sin morbror och moster. Mostern dör 
dock tidigt och efter hennes död har morbrorn haft ensamt ansvar för Eragon och hans 
kusin Roran. Lyra (Guldkompassen) har vuxit upp på ett college, uppfostrad av lärare 
och en av collegets husfruar, vilken hon ser ned på. Hon får senare reda på att Lord 
Asriel och mrs Coulter är hennes föräldrar, vilket så småningom leder till att hon 
rymmer från mrs Coulter för att rädda sin far som försvunnit under en expedition. Sayn 
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(En krigares hjärta) idealiserar sin far och föraktar sin mor som övergivit familjen för 
att återförenas med sitt folk. Fadern dör när Sayn är sex år gammal, vilket leder till att 
Sayn, på sin fars begäran skickas till faderns gamla krigsskola för uppfostran. Torak 
(Vargbröder) förlorade sin mor när han föddes och har därefter uppfostrats av sin far 
som hållit honom undan från andra människor. Meggie (Bläckhjärta) har sedan tre års 
ålder uppfostrats av sin far sedan modern försvunnit, hon har ett nära förhållande till sin 
far men minns inget av sin mor och funderar inte så mycket över henne. Jenna (Magi) är 
uppfostrad av föräldrar hon tror är hennes egna men det visar sig under handlingens 
gång att hon är föräldralös, modern är den mördade drottningen och fadern är okänd. 
Jenna har dock ett nära förhållande till båda sina ”adoptivföräldrar” och skiljer sig 
därför från övriga huvudkaraktärer i våra romaner. Pojke 412 som är romanens andra 
huvudkaraktär har vuxit upp utan föräldrar och har under sin tid i ungdomsarmén endast 
haft manliga förebilder. 
 
Få av våra huvudkaraktärer har alltså haft kvinnliga förebilder under sin uppväxt. Såväl 
de kvinnliga huvudkaraktärerna som de manliga har uppfostrats av män, undantaget är 
som vi tidigare nämnt Jenna i Magi. Hirdman skriver att genuskontrakten förs vidare 
från en generation till nästa och att ”modern introducerar dottern, fadern sonen” 
(Hirdman 1988, s. 54). Vi menar att denna tanke kan förklara något av moderns 
frånvaro i romanerna. Mannen är normen i samhället och manliga egenskaper ges därför 
ett högre värde. Den manliga förebildens egenskaper behövs för att skapa en modig, 
påhittig och aktiv huvudkaraktär. Den kvinnliga förebildens egenskaper är inte lika 
viktiga för handlingen. Kvinnliga egenskaper som vacker, sårbar, beroende, lydig och 
passiv skapar inte en intressant och levande karaktär. Kanske är det så att man anser att 
någon som är uppfostrad av en kvinna går miste om de viktiga manliga egenskaper som 
behövs för att driva historien vidare.  
 
Tecken på hierarki har varit svårare att utläsa än tecken på isärhållande. Vi anser dock 
att mannen är normen och ges ett högre värde i samtliga romaner även om det är 
tydligare i vissa.  
 
6.3 Hur skildras män och kvinnor i de utvalda romanerna? 
 
Av de manliga huvudkaraktärerna är det endast pojke 412 som bryter mot mönstret och 
skildras mindre stereotypt. Resterande manliga huvudkaraktärer, det vill säga Eragon 
och Sayn, är stereotypt skildrade, de passar väl in i idealtypen den ideale mannen och 
för vidare en traditionell föreställning om vad som är manligt, det vill säga att vara 
modig, stark och beskyddande. 
 
Bland de kvinnliga huvudkaraktärerna bryter samtliga mot genuskontrakt och 
isärhållande, de har i varierande grad givits manliga egenskaper så som modig, stark, 
påhittig och aktiv. I Guldkompassen framställs huvudkaraktären som en pojkflicka för 
att förklara de manliga egenskaper hon besitter. I Bläckhjärta och Magi görs inga större 
betraktelser kring varför flickorna har dessa egenskaper, i dessa romaner finns en friare 
och mindre stereotyp syn på vad som är kvinnligt.  
 
Vi anser att de centrala bikaraktärerna motsvarar våra idealtyper, den idealiska kvinnan 
och den idealiske mannen väl i hälften av romanerna. De flesta av bikaraktärerna i våra 
utvalda romaner är statiska. De förändras inte nämnvärt under historiens gång och är 
ofta formade kring en enda idé, exempelvis Elena i En krigares hjärta som vi anser 
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endast finns med i romanen för att agera kärleksintresse för vår hjälte. De romaner där 
bikaraktärerna inte lika väl motsvarar våra idealtyper är Magi, Vargbröder och 
Bläckhjärta. Där är bikaraktärerna mer dynamiska. De färdas genom äventyret 
tillsammans med huvudkaraktärerna och påverkas och förändras av händelserna. 
Exempel finner vi i Bläckhjärta där Elinor blir mer levande och finner mod och styrka. I 
romanerna där bikaraktärerna är mer dynamiska finns inte samma stereotypa 
beskrivning av dem eller deras egenskaper. Av de manliga bikaraktärerna är det endast i 
Bläckhjärta och Magi som dessa beskrivs icke-stereotypt, till exempel Meggies far Mo, 
som är passiv, vårdande, kärleksfull och ibland feg. Flertalet av de kvinnliga 
bikaraktärerna skildras stereotypt, de är fruar, mödrar och kärleksintressen. Skildras de 
med egenskaper som traditionellt sett anses manliga så framställs de som galna, farliga 
eller icke-mänskliga. Undantag finns bland annat i Magi där Marcia framställs som 
stark, aktiv, självständig och beskyddande utan att på något sätt straffas för detta. 
 
Vi anser att Eragon och En krigares hjärta för vidare en traditionell föreställning om 
vad som är kvinnligt och manligt. I Vargbröder är Renn den enda kvinnliga gestalten 
som bryter mot genuskontrakt och isärhållande, resterande kvinnor är stereotypt 
beskrivna och deras egenskaper passar väl in i Nikolajevas schema över vad som är 
kvinnligt. I Guldkompassen finns ett antal kvinnor som bryter mot traditionella 
föreställningar om manligt och kvinnligt, det tydliggörs dock att de inte är normala, de 
representerar inte det kvinnliga. Vi menar att Vargbröder och Guldkompassen sprider 
traditionella värderingar om manligt och kvinnligt trots att det finns kvinnliga gestalter 
som bryter mot genuskontrakt och isärhållande i dessa romaner. Det är endast i Magi 
och Bläckhjärta som kvinnor beskrivs fria från stereotyper.  
 
Ursula K Le Guin menar att läsandet av fantasyromaner skapar kritiska läsare, som 
genom att läsa om de sekundära världarna, hittar brister i vår egen värld. Le Guin och 
ett antal andra fantasyförfattare skriver fantasy ur ett feministiskt perspektiv men precis 
som romanens starka flicka tycks de inte vara en del av det normala (för genren) utan ett 
undantag. Trots att två av våra sex romaner lyckas att skildra sina karaktärer som 
relativt icke-stereotypa så anser vi att fantasy inte utnyttjar sin potential när det gäller att 
skildra män och kvinnor fria från stereotyper. Författarna skapar världar som fria från 
de flesta av vår världs sedvänjor och begränsningar. Djur och människor kommunicerar 
ordlöst, magi är en del av vardagen och den enklaste bondsonen kan bli drakryttare men 
vad som är kvinnligt och vad som är manligt ruckar man gärna inte på.  
 
6.4 Beröringspunkter med tidigare forskning  
 
Av den tidigare forskning vi tar upp i kapitel två, är det två uppsatser som vi finner 
intressanta i relation till vår egen studie.  
 
I Viktoria Svenssons uppsats Jämställdhet på Hogwarts?: En genusanalys av J K 
Rowlings Harry Potter och de vises sten (2004) finner vi ett antal beröringspunkter med 
vår egen undersökning, till exempel de stereotypa beskrivningarna av kvinnor och män. 
Svenssons undersökning visar även, liksom vår, att i de fall manliga karaktärer ges en 
kvinnlig egenskap så skrivs den om och blir manlig, till exempel Harrys egenskap 
intuitiv och Eragons egenskap vårdande/beskyddande.  
 
Vi finner ett flertal beröringspunkter mellan Emma Almgrens slutsatser i Flashback 
eller Backlash?: en komparativ strukturanalys av genusordningen i J R R Tolkiens och 
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Peter Jacksons ”Lord of the Rings (2004) och våra egna. Tecknen på isärhållande och 
hierarki framkommer tydligt i Almgrens undersökning. Liksom kvinnorna i framförallt 
Eragon och En krigares hjärta framställs Tolkiens och även Jacksons kvinnor som 
passiva, kärleksfulla och vackra. Även Guldkompassen följer detta mönster även om det 
är mindre tydligt här eftersom romanen har en kvinnlig huvudkaraktär. Lyra framställs 
visserligen som modig, aktiv och påhittig men precis som de andra kvinnliga 
karaktärerna som bryter mot genuskontraktets bestämmelser, och ges egenskaper som 
traditionellt anses manliga framställs som undantag, representerar hon inte andra 
kvinnor. Kvinnorna utestängs från den offentliga sfären, de får till exempel inte delta i 
strid. Även i Eragon och En krigares hjärta fokuserar författaren på manliga 
vänskapsband och kvinnor finns främst med som kärleksintressen för våra hjältar. 
Liksom de manliga karaktärerna i Almgrens analys framställs männen i Eragon, En 
krigares hjärta och Vargbröder som aktiva, hårda, starka och modiga. Eragon och En 
krigares hjärta delar dessutom det manliga krigaridealet med männen i Almgrens 
studie. De manliga karaktärerna bryter i än mindre utsträckning mot genuskontrakt än 
de kvinnliga karaktärerna. De ges heller inte några traditionellt kvinnliga egenskaper. 
Bilden av kvinnor och män i Bläckhjärta och Magi skiljer sig dock från den som, enligt 
Almgren, presenteras i såväl Tolkiens roman som Jacksons filmatisering av den samma. 
I Bläckhjärta och Magi är bilden av kvinnligt och manligt mer varierad, egenskaper 
tillskrivs inte individens kön utan deras personlighet.  
 
Eftersom Härskarringen och dess författare J R R Tolkien har ett stort inflytande även 
på dagens fantasyförfattare är det kanske inte så konstigt att många av våra slutsatser 
stämmer så väl överens med Almgrens. Anders Öhman skriver att Tolkien influerat de 
flesta av dagens stora fantasyförfattare och räknar upp namn som David Eddings, 
Robert Jordan och Anne McCaffrey (Öhman 2002, s. 138). Tolkien skrev sina romaner i 
en tid då kvinnor i stor utsträckning fortfarande var hänvisade till den privata sfären. Att 
kvinnor inte förekommer inom den offentliga sfären, på traditionellt manliga platser och 
utförande traditionellt manliga sysslor i hans verk är kanske inte så konstigt men såväl 
Rowling som ”våra” författare borde ha en mer varierad bild av vad som är manligt och 
kvinnligt. De romaner som vi bedömt som high fantasy är Eragon, En krigares hjärta, 
Vargbröder och Guldkompassen och det är inom denna subgenre som Tolkien haft 
störst inflytande, kanske är det därför som synen på manligt och kvinnligt fortsätter att 
vara traditionell och stereotyp även i genrens nyare böcker. Dagens high 
fantasyförfattare tycks ha alltför svårt att släppa Tolkiens ”manuskript” för hur en 
fantasyroman ska se ut.  
 
6.6 Avslutande diskussion och slutsats 
 
Fantasyförfattare tycks vara mer intresserade av att skapa nya, spännande och 
annorlunda världar än att fokusera på att skapa levande och intressanta karaktärer. Detta 
kan vara en orsak till att vissa karaktärer i våra romaner skildras stereotypt. En annan 
orsak till att skillnaden i hur manligt och kvinnligt gestaltas är så tydlig kan kanske bero 
på att man anser att pojkar, vilka är fantasyns huvudsakliga målgrupp, har ett behov av 
böcker med traditionellt manliga hjältar. Vi ifrågasätter dock varför förekomsten av 
starka manliga förebilder måste innebära en avsaknad av starka kvinnliga förebilder. 
Kanske skulle detta kunna förändras om samhället slutade att definiera manligt och 
kvinnligt utifrån tanken att dessa är ett motsatspar. En man blir inte mindre stark, aktiv, 
modig och självständig bara för att han delar dessa egenskaper med en kvinna. En man 
blir heller inte mindre manlig bara för att han är kärleksfull och vårdande. Kvinnor med 
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egenskaper som uppfattas som manliga ska inte behöva framställas som mindre 
kvinnliga eller som undantag bara för att de är våldsamma, aggressiva eller modiga. Vi 
efterlyser en större medvetenhet hos författarna om hur de uttrycker sig när de talar om 
manligt och kvinnligt.  
 
Vi skriver i avsnittet om tolkning att det kan vara svårt att hävda vårt resultats 
reliabilitet eftersom en texts innehåll kan betyda olika saker för olika människor, 
beroende på till exempel i vilken tid de tolkar materialet men även vilken förförståelse 
de har med sig. Ett annat sätt att se på texterna vi tolkat skulle säkerligen kunna ge ett 
annat resultat. Samtliga romaner vi analyserat är den första delen i en serie om tre. Inom 
fantasygenren är trilogin vanlig, detta ledde till att vi gjorde ett medvetet val att endast 
analysera romaner som var den första delen i en serie om tre. I efterhand har vi dock sett 
ett problem med detta, som till exempel i Philip Pullmans Guldkompassen. Vi har 
undersökt texternas latenta budskap såväl som det manifesta. I Guldkompassen fann vi 
en motsättning mellan det manifesta budskap som vi tror att författaren försöker 
förmedla, att en flicka kan vara en orädd, smart och aktiv huvudperson, och det, som vi 
uppfattar det, latenta budskapet, till exempel att en flicka som har dessa egenskaper är 
annorlunda än andra flickor, en pojkflicka. Författaren låter även huvudpersonen och 
hennes vuxna, manliga omgivning kritisera och förlöjliga kvinnor, som bryter mot det i 
romanen rådande genussystemet. Kritiken mot till exempel kvinnliga akademiker får stå 
oemotsagd genom romanen. Om Lyra ändrar sin åsikt om dessa får vi aldrig veta. 
Kanske kritik mot åsikter som ovan kommer i de två efterföljande delarna, vilka vi inte 
har läst. Kanske får den som läser hela romanserien en helt annan bild av hur manligt 
och kvinnligt gestaltas i Pullmans trilogi.  
 
Vi undersöker inte den feministiska fantasyn i denna uppsats men det skulle vara 
intressant att se mer forskning inom området. En jämförelse mellan romaner av 
fantasyförfattare med en uttalat feministisk agenda och andra fantasyromaner skulle 
kunna vara ett framtida forskningsområde. En mer användarorienterad studie skulle 
kunna vara en undersökning av hur fantasyläsarna uppfattar manligt och kvinnligt inom 
genren. 
 
Vi skriver i inledningen till denna uppsats att vi intresserar oss för litteraturen som 
värderingsspridare och att vi valt fantasy eftersom genren tycks dominera pojkars och 
unga mäns läsande. Vi anser att romaner skrivna inom underavdelningen high fantasy 
sprider en mer traditionell idé om genus än romaner skrivna inom underavdelningen 
low fantasy. Vad gäller genusordningen ger fantasy oss inte en annan värld.  
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7 Sammanfattning 
 
Uppsatsen är gjord inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och 
problemområdet är den populärlitterära genren fantasy, och genus. Fantasy är en genre 
som beskylls för att vara traditionell och även bakåtsträvande vad gäller könsroller, 
även om genren har möjligheten att skapa en värld som är fri från stereotyper. Eftersom 
fantasygenren är mycket populär och uppmärksammad bland dagens barn och 
ungdomar, framför allt bland pojkar och unga män, är det av intresse att undersöka 
fantasylitteratur riktad mot barn och ungdomar ur ett genusperspektiv.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur manligt och kvinnligt presenteras i 
fantasyromaner riktade mot barn och ungdomar samt om fantasy är en bevarare av 
könsstereotyper och om fantasyn beskriver en värld där män är traditionellt manliga och 
kvinnor traditionellt kvinnliga. Huvudfrågeställningen lyder: 
 

• Hur presenteras manligt respektive kvinnligt i de utvalda böckerna? 
 
För att besvara ovanstående fråga har vi formulerat tre underfrågor: 
 

• Kan man finna tecken på vad Hirdman kallar isärhållandets princip i de utvalda 
fantasyromanerna? Om så är fallet, hur yttrar sig detta? 

• Finns det även tecken på Hirdmans andra princip, hierarkin, i de utvalda 
fantasyromanerna? Om så är fallet, hur yttrar sig detta?  

• Tar fantasy tillvara på sin möjlighet att skildra män och kvinnor fria från 
stereotyper? 

 
Den teori som används vid analysen är baserad på Yvonne Hirdmans teori om 
genussystemet och detta system bärs upp av två principer: isärhållandet och hierarkin. 
Isärhållandet innebär att kvinnligt och manligt bör hållas åtskilda, och hierarkin innebär 
att mannen är normen i samhället, allt utgår från honom vilket ger honom ett högre 
värde. Det är med andra ord männen som är människor, kvinnor är avvikande. Kvinnor 
och män orienterar sig i världen utifrån platser, sysslor och sorter (egenskaper). För att 
kunna uttyda dessa egenskaper i analysen har vi tagit hjälp av Maria Nikolajevas 
schema över manliga och kvinnliga egenskaper.  
 
I kapitlet över tidigare forskning redogörs för de studier och undersökningar som finns 
om fantasy och genus. Detta är dock ett relativt outforskat område. Därför har vi nämnt 
verk om fantasyn som en populärlitterär genre, exempelvis Anders Öhmans 
Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia samt John-Henri 
Holmbergs Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och författare samt uppsatser 
som närmare har behandlat fantasyn utifrån ett genusperspektiv.  
 
Som metod har idéanalys använts och som analysverktyg har ett antal idealtyper 
utformats för att kunna läggas som ett raster över texterna. Våra idealtyper är den 
idealiske mannen, stark, beskyddande och aktiv, den idealiska kvinnan, vacker, sårbar 
och passiv samt hierarkin, mannen är normen i samhället och ges ett högre värde, 
kvinnor är avvikande.  
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Dessa idealtyper bygger på Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Maria 
Nikolajevas schema över manligt och kvinnligt i barnlitteraturen.  
 
Sammanlagt har sex fantasyromaner analyserats. Dessa romaner har valts ut genom att 
begränsa tidsperioden för när dessa har skrivits, det vill säga mellan åren 1995-2005. 
Romanerna är även några av de mest populära i genren riktade mot barn och ungdomar, 
de tillhör två av fantasyns underavdelningar: high fantasy och low fantasy.  
 
Analyserna visar att de romaner som tillhör underavdelningen high fantasy sprider mer 
traditionella idéer angående genus än romaner inom underavdelningen low fantasy. I 
high fantasyromanena finns tydliga tecken på såväl isärhållande som hierarki, männen 
beskrivs som kraftfulla, modiga och aktiva, kvinnorna beskrivs som vackra, ömma och 
passiva. Low fantasyromanerna uppvisar större frihet från stereotypiska beskrivningar 
av karaktärernas egenskaper. Männen är allt från kraftfulla, modiga och aktiva till 
svaga, vårdande och passiva, medan kvinnorna är såväl ömma och vårdande som 
kraftfulla, modiga och aktiva.  
 
Vi kommer fram till att kvinnorna i majoriteten av romanerna är skuggfigurer, med få 
undantag hänvisade till traditionellt kvinnliga sysslor och platser. De beskrivs (om de 
ens gör det) som ömma, vårdande och vackra. Männen är hårda, modiga och aktiva och 
är i sin tur hänvisade främst till traditionellt manliga sysslor och platser. Varken män 
eller kvinnor överskrider i någon större utsträckning genuskontraktets bestämmelser, 
gör någon det förs de snabbt tillbaka till sin plats. Några av romanerna presenterar dock 
en mindre stereotyp bild av vad som är manligt och kvinnligt men slutsatsen blir ändå 
att fantasy som genre sprider traditionella idéer om manligt och kvinnligt.  
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