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Sammandrag  
I denna studie undersöks kvinnliga fantasyhjältar i tre populära böcker: Röd drottning, 

De utvalda: tankeläsaren och Glastronen. Fantasyhjältinnorna studeras för att ta reda på 

hur de framställs i den studerade litteraturen ur ett genusperspektiv. Resultatet i studien 

diskuteras sedan med hjälp av tidigare forskning och litteraturdidaktiska perspektiv för 

att undersöka om den studerade litteraturen och dess fantasyhjältinnor kan användas i 

svenskundervisningen och för att bidra till skolans värdegrundsarbete inom genus och 

jämställdhet. Metoden som används i studien är närläsning, och resultatet analyseras 

med hjälp av ett antal genusteoretiska perspektiv. Resultatet visar att fantasyhjältinnorna 

i den studerade litteraturen framställs som stereotypt kvinnliga, men ibland också som 

normbrytande. Diskussionen av resultatet visar också att det finns en potential i den 

studerade litteraturen som gör att den skulle lämpa sig i svenskundervisningen på 

gymnasiet, både i egenskap av fantasylitteratur och genom framställningen av 

fantasyhjältinnorna.  

 

Nyckelord: fantasyhjältinnor, kvinnliga fantasyhjältar, genus, värdegrund, litteratur-

didaktik, fantasylitteratur, ungdomslitteratur  
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Inledning 
Länge har den stereotypa fantasyhjälten varit en manlig karaktär. Han har kunnat vara 

allt från en hobbit som Frodo i Sagan om Ringen, en spinkig pojke med glasögon som 

Harry Potter eller en typisk muskelman med stora svärd, som häxmästaren Geralt av 

Rivia
1
. Hjältarna må ha varit både svaga och starka, korta och långa, hober eller 

människor, men den viktigaste egenskapen för att bli lästa och hyllade tycks ha varit 

hjältarnas manliga könstillhörighet.  

Dock verkar något ha hänt inom fantasygenren under de senaste åren. Kvinn-

liga fantasyhjältar har tagit plats i både tv-serier och tv-spel, och inte minst i 

skönlitterära fantasyböcker. I en artikel i The Guardian (Hughes 2015) beskrivs hur en 

stor mängd kvinnliga fantasyförfattare har intagit den litterära fantasyscenen och 

debuterar inom en genre där den manliga författaren och den manliga hjälten länge varit 

norm. För med nya fantasyförfattarinnor kommer också nya fantasyhjältinnor, och det 

är just fantasyhjältinnorna som spelar den stora huvudrollen i denna studie.   

Som blivande svensklärare anser jag att det är viktigt att hålla sig uppdaterad 

om vad som händer inom litteraturen, främst inom de genrer som läses av ungdomar i 

den åldersgrupp jag ska undervisa, dvs. tonåringar, eller unga vuxna. Jag måste erkänna 

att jag under de senaste fem åren av studier inom lärarprogrammet inte har ägnat mig 

särskilt mycket tid åt att läsa ungdomslitteratur, och än mindre fantasylitteratur riktad 

till ungdomar. När jag började leta litteratur till den här studien kom det därför som en 

stor överraskning att se att hyllorna i bokaffären var fyllda med fantasyböcker med 

kvinnliga huvudrollsinnehavare. Eftersom jag anser det vara mycket viktigt att lyfta in 

ny litteratur i klassrummet, och gärna även litteratur som ungdomar redan läser eller 

skulle kunna tänka sig att läsa på fritiden, började jag reflektera över hur dessa 

fantasyhjältinnor skulle kunna figurera i mitt framtida klassrum. Jag började också att 

reflektera över hur dessa nya fantasyhjältinnor egentligen framställs i den relativt nyut-

givna litteraturen. Skulle böckerna vara fulla med de stereotypa genusmönster jag i min 

fördomsfullhet förknippar med fantasygenren, eller skulle fantasyhjältinnorna fram-

ställas som feministiska förkämpar? Med dessa tankar påbörjade jag läsningen av den 

för mig främmande litteraturen, samtidigt som jag med mina funderingar som utgångs-

punkt påbörjade formuleringen av det syfte och de frågeställningar som utgör grunden 

för det här examensarbetet.     

 

Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fantasyhjältinnor i ett urval av nyare fantasy-

litteratur framställs i den litterära värld de befinner sig i. Fokus kommer att ligga på att 

analysera karaktärerna ur ett genusperspektiv, dvs. att analysera hur karaktärerna fram-

                                                 
1
Geralt är en fantasykaraktär skapad av den polska författaren Andrzej Sapkowski. Han har de senaste 

åren varit högaktuell som tv-spelskaraktär. Källhänvisning: Wikipedia. The Witcher. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Witcher [2018-05-01]  
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ställs i förhållande till kön, genus och normer kring detta. Jag vill undersöka hur 

framställningarna av karaktärerna ser ut för att ta reda på om de kan användas för att 

diskutera litteratur och genus med elever i skolan, och i så fall hur det kan göras på ett 

för eleverna utvecklande sätt, som stämmer överens med skolans uppdrag och värde-

grund.  

Frågeställningar  

 Hur kan framställningen av de kvinnliga hjältarna i den studerade litteraturen tolkas 

ur ett genusperspektiv? 

 

 Vilka skillnader i framställningarna av de olika kvinnliga hjältarna kan observeras 

och hur kan skillnaderna tolkas ur ett genusperspektiv? 

 

 Hur kan en analys av fantasyhjältinnor ur ett genusperspektiv användas i svensk-

undervisningen för att uppfylla skolans mål i värdegrundsarbetet med genus och 

jämställdhet?    
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Bakgrund  
Följande avsnitt inleds med en kort begreppsdefinition och diskussion kring begreppen 

fantasyhjälte, kvinnlig fantasyhjälte och fantasyhjältinna. Därefter presenteras fantasy-

hjältinnans historia översiktligt från Tolkiens tid till 2010-talet. Kapitlet avslutas med 

att beskriva examensarbetets relevans i förhållande till Skolverkets läroplan Lgy11
2
.  

 

Definition av ordet fantasyhjälte  

En hjälte har egenskaper vilka i några avseenden gör att hjälten skiljer sig från en vanlig 

huvudkaraktär i en bok. En definition av hjälten som många litteraturvetare anammat 

kommer från Joseph Campbells The hero with a thousand faces och ser ut på följande 

sätt: ”a hero or heroine […] has found or done something beyond normal range of 

achievement and experience. A hero is someone who has given his or her life to 

something bigger than oneself” (Campbell 1988 se Campbell 2014, s. 6). Enligt 

ovanstående definition kan alltså ordet fantasyhjälte sammanfattas med en huvud-

karaktär inom fantasygenren som åstadkommer något viktigt i livet, och agerar efter ett 

syfte som rör inte bara karaktären själv utan också dennes värld ur ett större perspektiv.  

Fantasyhjältinna eller kvinnlig fantasyhjälte?  

I boken A quest of her own diskuterar Lori M. Campbell (2014) vilket begrepp som bör 

användas för att benämna den kvinnliga fantasyhjälten, eller hjältinnan. Campbell 

konstaterar att det finns en skillnad mellan vilket budskap de olika begreppen förmedlar, 

men har själv valt att använda sig av female hero, vilket på svenska motsvaras av 

kvinnlig hjälte. Campbell menar att genom att använda begreppet kvinnlig hjälte upp-

märksammas det faktum att den manliga hjälten har varit normen under många år-

tionden, samt det faktum att den kvinnliga hjälten idag existerar utifrån andra förut-

sättningar än den manliga hjälten (Campbell 2014, s. 6). Campbell (2014, s. 7) menar 

också att det särskiljande som begreppet kvinnlig hjälte skapar ska ses som något 

positivt som kan användas för att belysa den kvinnliga hjältens särskilda positiva egen-

skaper, som i vissa avseenden skiljer sig från den manliga hjältens.  

Jag har aktivt valt att inte ta ställning i begreppsfrågan, utöver att konstatera att 

den är intressant, och jag använder därför begreppen fantasyhjältinna och kvinnlig 

fantasyhjälte synonymt och oregelbundet i denna studie. Jag uppmanar dock läsaren att 

reflektera över hur de olika begreppen fungerar i texten, och huruvida de gör faktisk 

skillnad i hur skildringarna av den kvinnliga fantasyhjälten, eller fantasyhjältinnan, 

uppfattas.  

 

Fantasyhjältinnans historia  

Det finns gott om exempel på kvinnliga huvudpersoner och hjältar i den fantastiska 

litteraturens
3
 historia. I följande avsnitt kommer några av de viktigaste att redogöras för 

med utgångspunkt i boken A short history of fantasy (Mendlesohn & James 2012). Med 

                                                 
2
 Förkortning för: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.  

3
 Fantastisk litteratur är ett begrepp som kan användas synonymt med fantasylitteratur.  
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hjälp av ytterligare några källor kommer en djupare bild att ges av några av de kvinnliga 

fantasyhjältarna. Fokuset i Mendlesohn & James (2012) bok om fantasy är dock starkt 

angloamerikanskt och kan inte påstås ge en heltäckande överblick över 

fantasylitteraturens historia, vilket är viktigt att ha i åtanke som läsare. 

Flera välkända folksagor har fantastiskt innehåll och kvinnliga huvudpersoner, 

som t.ex. Askungen, som gjordes känd i den version vi känner till idag på 1800-talet av 

Charles Perrault (Mendlesohn & James 2012, s. 12). Även om dessa tidiga kvinnliga 

huvudpersoner som Askungen kanske inte innehar samma egenskaper som våra nutida 

hjältinnor kan de ändå ses som föregångare till de moderna fantasyhjältinnor som före-

kommer i dagens litteratur. Alice i Alice i underlandet (1865) av Lewis Carroll är ett 

exempel på en karaktär som gestaltade en kvinnlig huvudperson på ett nytt sätt. I egen-

skap av ett flickebarn som får uppleva ett surrealistiskt äventyr var Alice på sin tid i 

många avseenden unik (Mendlesohn & James 2012, s. 19). Hon går även mot 1800-

talets normer för hur ett barn, särskilt en flicka, skulle bete sig genom att ifrågasätta 

auktoriteter, exempelvis den röda drottningen i underlandet (Boglind & Nordenstam 

2010, s. 88). Det som nu är vardagsmat i den fantastiska litteraturen, exempelvis talande 

djur och magiska drycker, sågs på 1800-talet av vissa som kontroversiellt, vilket bidrar 

till att Alice är en viktig tidig fantasyhjältinna (Mendlesohn & James 2012, s. 19).  

När Trollkarlen från Oz gavs ut på 1900-talet trädde Dorothy fram som en 

smart och självständig kvinnlig huvudperson, och även hon gav upphov till diskussion; 

hur kunde barn egentligen porträtteras i litteraturen, och var karaktärerna i boken över 

huvud taget bra förebilder för de amerikanska barnen som var bokens tänkta läsare? 

(Mendlesohn & James 2012, s. 26). Liknande diskussioner om lämplighet och före-

bilder kan med lätthet hittas även i dagens litteraturdebatt, kanske särskilt när det gäller 

litteratur med kvinnliga huvudpersoner, vilket är tankeväckande. Läsare av den mycket 

populära bokserien Twilight av Stephenie Meyer, vars första bok gavs ut 2005, har i 

media beskrivits som allt från hysteriska till besatta (Steiner 2011, s. 202), och böckerna 

har anklagats för att ha en negativ inverkan på sina unga, kvinnliga läsares påstådda 

sårbara sinnen (Steiner 2011, s. 202). Det har redan påpekats ovan, men Steiner (2011, 

s. 202) belyser också hur kritiken mot Twilight och bokseriens inverkan på unga 

kvinnor är skrämmande lik de diskussioner som förekom kring kvinnor och läsning på 

1800-talet, då kvinnors läsning ansågs kunna leda till moraliskt förfall.  

Tolkiens och Lewis hjältinnor   

Något längre fram i tiden när Tolkien på 1950-talet ändrade fantasygenren för all 

framtid med Sagan om ringen-trilogin fanns det i Tolkiens verk tyvärr inte särskilt 

många kvinnliga karaktärer att tala om. Ringens brödraskap, dvs. de som får i uppdrag 

att förvalta och förstöra härskarringen, består uteslutande av maskulina figurer av olika 

slag och det finns endast några exempel på kvinnliga hjältefigurer i böckerna. En av de 

viktigaste är enligt Mendlesohn & James (2012, s. 47) Éowyn. Hon är en av karaktärer-

na i Sagan om de två tornen och blir under sagans gång vald till tillfällig ledare när 

kung Théoden ska ut i strid. Driven av både en hjärtesorg över att Aragorn inte besvarar 

hennes kärlek och en frustration över att behöva vänta hemma medan männen är i strid 

beger hon sig förklädd ut tillsammans med stridsföljet (Downs 2014, s. 68). Väl på slag-
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fältet lyckas hon, delvis genom det faktum att hon är kvinna, att överraska kungen av 

nazgûlerna till den milda grad att han fälls i striden (Downs 2014, s. 71). Éowyns 

tillvaro som stridande blir dock inte långvarig när hon efter stridsbravaderna återgår till 

en mer klassisk kvinnoroll och hon gifter sig med mannen Faramir för att säkerställa 

fredliga relationer mellan sitt land Rohan och hans land Gondor (Downs 2014, s. 72).  

På 1950-talet gavs C.S. Lewis kända böcker om Narnia ut. Till skillnad från i 

Tolkiens värld har de kvinnliga karaktärerna betydligt större plats och roller i Narnia-

böckerna. Bland dem finns två av de fyra huvudpersonerna i serien, Lucy och Susan 

(Mendlesohn & James 2012, s. 53). Lucy är den yngsta av flickorna och är den som 

upptäcker Narnia först av alla barnen. Hennes upptäckarlust när hon kliver in i den 

berömda Narniagarderoben är alltså det som startar det stora äventyret. Lucy och Susan 

har alltså redan i första boken i serien aktiva roller som hjältinnor. Ett tydligt exempel 

på det är när de befriar Aslan, frälsaren i lejongestalt, från ishäxans kedjor och räddar 

honom från döden (Mendlesohn & James 2012, s. 54).   

Susan hindras dock från att fortsätta agera som hjältinna senare i bokserien, 

troligtvis pga. sin roll som kvinna, genom att hon blir den första av barnen att bli nekad 

inträde i Narnia för alltid. Det har spekulerats av kritiker varför detta sker, och de flesta 

menar att det beror på att hon anses ha gått från flicka till vuxen kvinna då hon i en av 

de senare böckerna gifter sig och då inte längre passar in i Narnia (Mendlesohn & James 

2012, s. 58). Utöver fallet med Susans exkludering verkar Narniaböckerna generellt 

stötta konceptet kvinnliga fantasyhjältar, men det finns också exempel på karaktärer 

som uttrycker sig sexistiskt. Ett exempel på det är när Aslan, Jesusfiguren i form av ett 

talande lejon, menar att kvinnor inte hör hemma i strid och hindrar flickorna från att 

delta på slagfältet (Mendlesohn & James 2012, s. 59).  

1960-, 70- och 80-talen  

På 1960-talet förekom starka kvinnliga karaktärer i Witch world – böckerna av Andre 

Norton. Värt att nämna är att kvinnorna är de enda som kan använda magiska krafter i 

Nortons världar (Mendlesohn & James 2012, s. 77). En annan kvinnlig huvudperson 

med övernaturliga förmågor återfinns i Rohald Dahls bok Matilda, där huvudkaraktären 

Matilda är en 5-åring med stort läsintresse och telekinetiska superkrafter (Mendlesohn 

& James 2012, s. 88). Värt att notera vad gäller Matilda och andra tidiga hjältinnor 

såsom Alice och Lucy är att de inte är kvinnor, utan flickor. Kan det vara så att det var 

svårare förr för den postpubertala unga kvinnan att få en huvudroll i den fantastiska 

litteraturen, pga. föreställningar om hur unga kvinnor efter puberteten bör vara och inte 

vara?  

På 70-talet förändrades dock fantasygenren drastiskt med inverkan från de 

feministiska strömningar som flödade i samhället. Plötsligt tog både kvinnor och icke-

heterosexuella karaktärer stor plats i fantasylitteraturen, och litteraturen användes inte 

sällan för att ifrågasätta rådande normer om kön och sexualitet (Mendlesohn & James 

2012, s. 103). Kan hända är det under den här perioden av reform inom genren som 

mallen för de nutida fantasyhjältinnorna började smidas.  

På 1980-talet utvecklades den så kallade quest fantasyn, vilken blev rådande 

norm inom genren. Begreppet innebär fantasy som följer den typiska Tolkienformen på 
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berättelsen, där en till synes enkel och för världen betydelselös karaktär ger sig iväg på 

en resa, inre och yttre, och vid resans slut lyckas förändra sig själv och världen runtom-

kring sig till det bättre (Mendlesohn & James 2012, s. 119). Ett exempel på en kvinnlig 

fantasyhjälte inom quest fantasyn från 1980-talet är Alanna i författarinnan Tamora 

Pierces bok Alanna: The first adventure (1983). Bokserien handlar om den unga 

kvinnan Alanna som beslutar sig för att bli en riddare och genomgår hård fysisk träning 

för att nå sitt mål – att bli sin kungs förstekämpe (Mendlesohn & James 2012, s. 124). 

Just fokuset på Alannas fysiska förmågor är intressant, då kvinnor i fantasy som man 

kan se i texten ovan ofta får ta rollen som smarta, klipska eller trollkunniga, men inte 

nödvändigtvis framställs som fysiskt starka.  

90-talet och Den mörka materian   

En populär och viktig fantasyserie från 90-talet skrevs av Philip Pullman och har på 

svenska namnet Den mörka materian. Serien består av tre böcker som gavs ut åren 

1997–1999. Hjältinnan med huvudrollen i bokserien är den unga Lyra. Hon dras in i ett 

mysterium kring barn som försvinner spårlöst och ger sig ut på äventyr för att hitta sin 

bästa vän och andra försvunna barn. Böckerna av Pullman berör stora teman som puber-

tet, sexualitet och innehåller även en stor dos kritik av kristna värderingar i samhället, 

vilket har lett till att böckerna av många setts som kontroversiella och har gett upphov 

till diskussion (Mendlesohn & James 2012, ss. 168–170).  

Böckerna har dock även kritiserats för att ha ett visst sexistiskt innehåll då trots 

att huvudpersonen är en flicka som utför hjältedåd, så får hon inte alltid agera lika fritt 

och aktivt som en manlig hjälte troligtvis skulle ha fått. I seriens tredje bok är Lyra t.ex. 

till stor del helt passiviserad då hon är fångad, neddrogad och väntar på att hennes 

manliga kamrat ska rädda henne (Boglind & Nordenstam 2010, s. 295), vilket i kom-

bination med andra ur ett feministiskt perspektiv tveksamma porträtteringar av kvinnor 

har gett upphov till kritik som pekar på sexism i böckerna (Mendlesohn & James 2012, 

s. 170).  

En av dessa andra kvinnliga huvudpersoner i Den mörka materian är Mrs. Coul-

ter. I en artikel av Greenwell (2014) med titeln ”The problem of Mrs. Coulter: Vetting 

the Female Villian-hero in Philip Pullman’s His Dark Materials” vars analys baseras på 

Beavouirs verk Det andra könet, beskrivs hur Mrs. Coulter är en mycket komplex 

karaktär i egenskap av att vara både hjälte och skurk samtidigt. Dessutom analyseras hur 

hjälte/skurk-rollen fungerar när det handlar om en kvinnlig karaktär.  

Mrs. Coulter är alltså en av skurkarna i Den mörka materian då det är hon som 

har fått barn att försvinna genom att samarbeta med det starkt patriarkala Magisteriet. 

Hon är således en av dem som Lyra kämpar emot på sitt uppdrag att hitta de försvunna 

barnen (Greenwell 2014, s. 229), men Mrs. Coulter är också hjältinnan Lyras biologiska 

mor (Greenwell 2014, s. 228). Hon beskrivs i den första boken på ett sätt som för 

tankarna till arketypen av den onda kvinnan härstammande från klassiker som Snövit 

och Hans och Greta, då hon kidnappar barn genom att söva dem med förgiftade söt-

saker (Greenwell 2014, s. 230). Mrs. Coulter lämnade frivilligt ifrån sig Lyra redan när 

flickan var ett spädbarn, och är alltså inte den elaka styvmodern vi känner från sagorna, 
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utan en ”elak” biologisk moder (Greenwell 2014, s. 232) vilket även det bidrar till 

karaktärens komplexitet.    

Trots framställningen av Mrs. Coulter som ond är det hon som i slutändan 

räddar Lyra från att gå de andra försvunna barnens öde till mötes (Greenwell 2014, s. 

233), och efter det börjar karaktären att uppvisa allt fler känslomässiga och humana 

sidor för läsarna. Det gör att hon blir ännu svårare att kategorisera, är hon en hjälte eller 

en skurk? Och om hon är en hjälte, hur ska läsaren egentligen kunna ta till sig henne då 

hon under hela bokserien varit ond, och en ond moder dessutom? (Greenwell 2014, s. 

234). Greenwell (2014, s. 243) menar att Mrs. Coulter som hjältinna bryter mot en 

tradition av att framställa kvinnliga karaktärer som antingen ”madonnor eller horor”, 

och istället låter henne vara allt mellan skurk, moder, älskarinna, hjälte och mer därtill. 

Det är pga. denna komplexitet som Mrs. Coulter är en viktig karaktär värd att nämna 

här. Den stora frågan man kan ställa sig är huruvida nutida fantasyhjältinnor tillåts äga 

samma komplexitet, eller om kvinnliga karaktärer än idag placeras in i en stereotyp som 

de inte får bryta sig fria från.   

Fantasyhjältinnor 2000–2010  

Marknaden för fantasylitteratur som riktar sig till unga vuxna växte stort under 2000-

talets första årtionde, mycket tack vare den brittiska stjärnförfattaren J.K. Rowlings 

kända böcker om trollkarlen Harry Potter och hans magiska värld. Fantasylitteratur 

började ges ut på löpande band, och många nya, skickliga författare fick sin chans att bli 

publicerade tack vare detta nyväckta intresse för genren (Mendlesohn & James 2002, s. 

205).  

En fantasyroman med en kvinnlig hjälte som förekommer i Mendlesohn & 

James (2012, s. 187) översikt över fantasylitteratur under åren 2000–2010 är Ash: A 

secret history, författad av brittiska Mary Gentle (2000). Bokens protagonist är den 

unga kvinnan Ash. Ash figurerar i den tjocka romanen som en ung fantasyhjältinna 

vilken är ledare för ett följe soldater på uppdrag i ett svunnet Europa. Fantasyromanen 

innehåller en stor dos stridskonst och våld. Protagonisten Ash blir till exempel utsatt för 

en våldtäkt, vilket skildras bland annat för att belysa hur svårt livet kunde vara under 

medeltiden (Yon 2015).  

Under den här perioden gavs också en rad kända vampyrromaner, som Twilight-

serien av Stephenie Meyer och The Southern Vampire Mysteries
4
 av Charlaine Harris, 

ut och nådde stor succé (Mendlesohn & James 2012, s. 198). Den nya vampyrlittera-

turen har ofta en kvinnlig protagonist, men då jag anser att den nya vampyrlitteraturen 

hör till en egen genre, kommer jag inte att gå närmare in på den här. Hjältinnorna i 

vampyrböckerna är dock viktiga inslag i den nyare litteratur som riktar sig till unga 

vuxna, och har troligtvis också banat väg för hjältinnorna som studeras i det här exa-

mensarbetet.   

Andra böcker som gavs ut 2000–2010 som enligt Mendlesohn & James (2012) 

är värda att nämna, och dessutom uppvisar en viss originalitet till skillnad från många 

renodlat kommersiella succéer under perioden, är The ropemaker (2001) av Peter 

                                                 
4
 Bokserien har även blivit en populär tv-serie med namnet True Blood.  
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Dickinson (Mendlesohn & James 2012, s. 209) samt A Posse of Princesses (2008) av 

Sherwood Smith (Mendlesohn & James 2012, s. 211).  

The ropemaker (2001) handlar om den unga kvinnan Tilja som beger sig ut på 

ett uppdrag för att rädda sitt samhälle från barbarer. Samhället har tidigare varit skyddat 

av magi, men de som besitter magiska krafter och kan upprätthålla skyddsbarriären har 

börjat dö ut, och därför är samhället hotat. Tilja själv har inga magiska krafter, men upp-

täcker under resans gång att hon har andra värdefulla förmågor som kan rädda henne 

och hennes by (Krentz 2002). I A Posse of Princesses (2008) är 16-åriga prinsessan 

Rihs hjältinna, men som titeln avslöjar får läsaren möta flera välutvecklade kvinnliga 

karaktärer under läsningens gång (James 2012). Rihs är ingen krigarprinsessa, och är 

inte heller uppseendeväckande vacker, utan liknar istället mest en vanlig tonåring. 

Karaktären genomgår en stor utveckling under bokens gång och växer under de 

utmaningar hon ställs inför in i rollen som fullfjättrad fantasyhjältinna (James 2012).  

 

Koppling till styrdokumenten – genus i gymnasieskolan och i svenskämnet  

I den för tillfället aktuella läroplanen står det på flera sätt tydligt att ett genusperspektiv 

är ett ur Skolverkets perspektiv önskvärt inslag i undervisningen. I läroplanen Lgy11 

beskrivs skolans värdegrund, och ett viktigt inslag i beskrivningen av vad skolan ska 

förmedla är ”alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor” (Skolverket 2011, s. 5). Vad gäller innehållet i det gym-

nasiegemensamma ämnet svenska så påtalas hur eleverna ska läsa litteratur skriven av 

både kvinnor och män, från olika tider och kulturer (Skolverket 2011, s. 161). Detta är 

också det enda uttalade genusperspektiv som finns angivet i läroplanen för svenskämnet 

i nuläget.  

Det är alltså betonat i läroplanen att arbete för jämställdhet, bl.a. genom att 

diskutera och belysa genusfrågor, har en plats i skolans värld. Det finns dock ett 

problem med Skolverkets formuleringar om jämlikhet mellan män och kvinnor, och det 

är att formuleringen inte tar hänsyn till andra könstillhörigheter än just man och kvinna. 

Det verkar även genom den ovanstående formuleringen som om läroplanen saknar ett 

intersektionellt perspektiv på jämlikhet.   

I Skolverkets (2011, s. 5) läroplan för gymnasieskolan betonas också hur 

”Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning […] eller för annan kränkande behandling”. Även här kan man ställa frågor 

om Skolverkets formuleringar. Den fråga som dyker upp relaterat till den här studien är 

hur man som lärare ska göra i praktiken för att förhindra diskriminering, i skolan såväl 

som i det framtida samhället. Hur kan en enskild lärares urval av material och arbetssätt 

bidra till att förhindra diskriminering och särbehandling? Vilka böcker läser vi t.ex. i 

svenskämnet, och ur vilket perspektiv diskuterar vi det lästa? Troligtvis kommer resul-

tatet i den här studien att bidra med några indikationer på hur en lärare kan arbeta i 

praktiken för att lösa upp diskriminerande strukturer och för att vidga elevernas syn på 

normer kopplade till kön och genus, och på så vis arbeta mot diskriminering i skolan 

och i samhällets övriga rum.    
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Didaktiska utgångspunkter 
Under denna rubrik presenteras de didaktiska utgångspunkter som jag anser vara rele-

vanta att utgå från i arbetet med genus och fantasylitteratur i skolan. Avsnittet inleds 

med en beskrivning av normkritisk pedagogik och hur man kan arbeta med det i skolan. 

Det följs av ett antal litteraturdidaktiska perspektiv med fokus på fantasylitteratur och 

hur och varför den kan läsas och användas i skolan. Avsnittet avslutas med några 

förslag på hur lärare kan arbeta praktiskt med fantasylitteratur i klassrummet.  

 

Normkritisk pedagogik 

I antologin Normkritisk pedagogik (Bromseth & Darj 2010) beskrivs hur lärare i 

gymnasieskolan och andra pedagoger kan förhålla sig till och arbeta med normkritik i 

sin undervisning. Boken bygger på ett intersektionellt perspektiv och diskuterar därför 

normer utifrån aspekter som genus, etnicitet, funktionsnivå, klass etc. Antologin är i 

denna studie läst med fokus på praktiska lösningar och perspektiv som är till nytta som 

didaktisk grund för den här studien, och det är alltså dessa utvalda delar som kommer 

att presenteras i följande avsnitt.   

Lärarens roll  

I Normkritisk pedagogik (Bromseth 2010) återges hur diskursen kring normkritiskt 

arbete i Sverige har gått från att vara en så kallad toleranspedagogik till att bli en norm-

kritisk pedagogik. Med det menas att man förr inom skolan exempelvis tenderade att se 

normbrytare som t.ex. homosexuella som något utanför skolans värld som eleverna 

skulle diskutera och ta ställning till, istället för att se homosexualitet som en självklar 

del av livet i och utanför skolan (Bromseth 2010, s. 37). Det toleranspedagogiska syn-

sättet var problematiskt på många sätt, särskilt genom att det många gånger ökade stig-

matisering av olikheter och bekräftade normen, istället för att arbeta emot den. Idag är 

målet att skapa en normkritisk pedagogik istället för en toleranspedagogik, men vilken 

är lärarens roll i målet mot ett normkritiskt arbete i skolan, och hur kan lärare arbeta 

normkritiskt?  

Först och främst är det viktigt för läraren att se sig själv som förmedlare av 

normer (Bromseth 2010, s. 41). En lärare är aldrig en neutral person utan förmedlar 

alltid något budskap, direkt med sitt språkbruk och agerande eller indirekt genom sin 

identitet som t.ex. man eller kvinna. Lärarens främsta verktyg för att kunna synliggöra 

normer hen själv förmedlar och normer som finns i skolan är därför kunskap om hur 

normer skapas och upprätthålls (Rosén 2010, s. 71). Det är dock viktigt för läraren att 

inte behöva se sig som en auktoritet eller ett proffs inom ämnet för att kunna påbörja ett 

normkritiskt arbete, utan lärare och elever bör utforska området tillsammans och i stöd 

av varandra söka kunskap och perspektiv (Rosén 2010, s. 73). Detta är viktigt dels för 

lärarens skull, dels för den demokratiska processen som bör förekomma i klassrummet. 

I samband med detta är det också viktigt för läraren att ha i åtanke att konflikter 

kommer att uppstå bland både elever och kollegor under det normkritiska arbetet, efter-

som normkritik går ut på att förändra och ifrågasätta grundläggande föreställningar i 

samhället (Bromseth 2010, s. 41). Det är också viktigt för läraren att möta eleverna där 
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de befinner sig, dvs. att känna in hur vana eleverna är med normkritiskt tänkande och 

börja arbetet där; man kan inte och bör inte börja med alla perspektiv samtidigt (Sörens-

dotter 2010, s. 141). Ett förslag författarna i antologin Normkritisk pedagogik (2010) ger 

är att gärna börja med kön och genus, vilket många elever själva tycker är intressant och 

relevant utifrån deras egna erfarenheter (Björkman 2010, s. 162).     

Strategier i undervisningen   

Hur kan man då som lärare praktiskt arbeta med normkritik och skolans mål för 

jämlikhet i undervisningen? I antologin Normkritisk pedagogik (2010) tas flera förslag 

upp som kan vara av nytta för den lärare som vill hjälpa eleverna att ifrågasätta normer 

kring t.ex. genus, och några av de exemplen kommer att presenteras här.  

Först och främst krävs, som tidigare nämnt, ett ständigt fokus på vem som görs 

till norm i skolan, vem som ses som normal och vem som ses som avvikande. Det hand-

lar om allt från exemplen i skolans mattebok till vilken skönlitteratur som eleverna ges 

att läsa under kurserna i svenska (Bromseth 2010, s. 43). Mycket av en lärares praktiska 

normkritiska arbete kan alltså handla om vilket urval som görs till de olika undervis-

ningsmomenten. Det är dock viktigt att innehåll som bryter mot den rådande normen 

inte blir ett extra inslag utöver det vanliga, utan att det integreras från början när läraren 

planerar kursen (Björkman 2010, s. 169). Att ha några veckors uttalat fokus på att läsa 

skönlitteratur skriven av kvinnliga författare, för att kompensera för en annars mans-

dominerad kursplan, är alltså ingen god idé. Det riskerar tvärtom att ytterligare befästa 

normen om läsning av manliga författare som prioriterad.  

Ett normkritiskt perspektiv på urvalet av det material som används i exempel-

vis svenskundervisningen väcker dock många intressanta frågor. Vad händer om jag 

som lärare helt väljer bort att läsa västerländska klassiker, t.ex., utan istället väljer helt 

annan litteratur? Eleverna kommer att få en vidare bild av vad litteratur kan vara, men 

samtidigt kommer de att gå miste om en del av den allmänbildning de förväntas för-

värva i skolan (Björkman 2010, s. 169). Det är en avvägning som läraren måste göra, 

och som kan ge upphov till stor diskussion.  

Avslutningsvis konstateras i antologin Normkritisk pedagogik att det inte finns 

mycket forskning på vad som händer i praktiken när lärare försöker arbeta normkritiskt, 

vilket kan göra det svårt för lärare att inkludera normkritik i sin undervisning (Bromseth 

2010, s. 43).   

 

Litteraturdidaktiska perspektiv  

Presentation av litteraturdidaktiskt material  

Den litteraturdidaktiska grunden till det här arbetet består av exempel från fyra olika 

böcker, vilka kommer att presenteras i detta avsnitt. En av böckerna som används är 

Malin Alkestrands avhandling Magiska möjligheter (2016). Alkestrand är i grunden 

svensklärare på gymnasiet och undersöker i sin avhandling hur tre fantasyserier kan an-

vändas i skolan för att arbeta med värdegrundsfrågor (Alkestrand 2016, bokomslag). 

Boken Från fabler till manga: litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- 

och ungdomslitteratur (2010) har också använts i det här avsnittet. I den har Ann 
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Boglind, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning
5
, och professor Anna 

Nordenstam
6
, som forskar om genus i skönlitteratur, gjort en översikt över barn- och 

ungdomslitteratur som getts ut på svenska. Utöver den historiska översikten har boken 

ett tydligt didaktiskt perspektiv (Boglind & Nordenstam 2010, bokomslag). I antologin 

Magiska möjligheter (2012) som undersöker fantasylitteraturens plats i skolan ur olika 

perspektiv är Helene Ehriander och Maria Nilson redaktörer. De arbetar båda som 

lektorer vid Linnéuniversitetet där de undervisar inom barn- och ungdomslitteratur, bl.a. 

på lärarutbildningen (Ehriander & Nilson 2012, ss. 327–328). Kapitlen som används i 

detta avsnitt är skrivna av Ehriander & Nilson, med undantag för kapitlet ”Halvblod och 

hemmafruar – diskriminering och rasism i J.K. Rowlings berättelser om Harry potter”, 

vilket är skrivet av Johan Sandberg McGuinne, som är språklärare från Stirling Uni-

versity i Skottland (Ehriander & Nilson 2012, s. 329). Den enda bok som är en del av 

det litteraturdidaktiska materialet som inte är direkt inriktad på fantasy eller barn- och 

ungdomslitteratur är Magnus Perssons Den goda boken: samtida föreställningar om 

litteratur och läsning (2012). Persson är professor i litteraturvetenskap och hans bok 

avhandlar synen på litteratur och läsning, vilken roll skönlitteraturen spelar i samhället 

och vilka värden som exempelvis skolan påstår att skönlitteraturen ska förmedla, och 

hur lärare kan förhålla sig till detta (Persson 2012, bokomslag).  

Fantasylitteratur i skolan?  

Det finns oräkneliga åsikter och argument kring vad elever bör läsa i skolan och inte, 

och det finns inte plats för att återge hela kanondebatten i just detta arbete. I följande 

avsnitt kommer dock argument som ställer sig positiva till fantasyläsning i skolan att 

presenteras.  

Ska man som elev få möjlighet att läsa fantasylitteratur i skolan? Enligt Ehri-

ander (2012, s. 13) finns det inget självklart svar på den frågan. Det är dock ett faktum 

att för en lärare är det betydligt lättare att få elever att läsa något de vill läsa, än något de 

absolut inte vill läsa (Ehriander 2012, s. 14). Det är här fantasylitteraturen träder fram 

för elever och lärare som ett utmärkt alternativ till den kanonbaserade läsningen. Det är 

av största vikt, särskilt för en lärare, att förhålla sig positiv till fantasylitteraturen, då den 

utgör en stor del av unga människors frivilliga fritidsläsning (Ehriander 2012, s. 11). 

Utöver att inneha en positiv attityd gentemot fantasy, är det också viktigt för läraren att 

ha kunskap om genren. När läraren ska locka elever till läsning i skolan, är det viktigt 

att läraren kan känna igen de böcker elever nämner som sina favoriter, för att sedan 

kunna erbjuda eleven att läsa något liknande som kan fånga elevens intresse (Ehriander 

2012, s. 8). I bästa fall är läraren själv också intresserad av fantasylitteratur, och kan 

möta eleven i detta intresse, för att kanske till och med utveckla det sida vid sida (Ehri-

ander 2012, s. 9). Det stora värdet i fantasylitteraturen kan dock finnas i dess innehåll, 

och dess koppling till skolans värdegrund, vilket kommer att avhandlas under nästa 

rubrik.  

                                                 
5
 Information om Ann Boglind hämtad här: https://litteraturbanken.se/forfattare/BoglindA  

6
 Information om Anna Nordenstam hämtad här: https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-

Point/Forskare/Anna-Nordenstam-1.158686 

https://litteraturbanken.se/forfattare/BoglindA
https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Forskare/Anna-Nordenstam-1.158686
https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Forskare/Anna-Nordenstam-1.158686
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Fantasy, skolans värdegrund och genus  

Enligt Alkestrand (2016, s. 298) kan de starka och handlingskraftiga karaktärerna som 

så ofta återfinns i fantasylitteraturen fungera som goda förebilder för elever, när det 

kommer till att bevara demokratiska värden och agera enligt ett sätt som är förenligt 

med skolans värdegrund. Men det är inte endast i sökandet efter potentiella förebilder 

som läsandet av fantasylitteratur är värdefullt ur ett värdegrundsperspektiv. Det unika 

världsbygge som ofta finns i fantasylitteraturen kan också bidra till den didaktiska 

potentialen inom genren, genom att skillnaden (men också likheterna) mellan bokens 

värld och elevens värld hjälper eleverna att diskutera de värdegrundsrelaterade frågor 

som förekommer i litteraturen på ett lättare sätt (Alkestrand 2016, s. 290). Ett exempel 

på detta kan vara att diktatur ofta förekommer i fantasylitteraturen, exempelvis i 

Tolkiens Sagan om ringen där Sauron försöker ta över Midgård. Problemen med krig 

och diktatur i Midgård kan kopplas till verkliga problem i vår värld, men inget särskilt 

land eller ingen särskild diktator utpekas, utan eleverna får utgå från den fiktive 

förtryckaren och kan sedan fritt koppla detta till sin egen världsbild.  

 

Genus och fantasy   

I dagens fantasylitteratur finns gott om kvinnliga, starka karaktärer. Enligt Nilson 

(2012, s. 139) innebär detta dock inte nödvändigtvis att karaktärerna inte lever upp till 

stereotypa genusnormer på olika sätt. Ett exempel på detta kan vara att en bok har en 

karaktär i form av en ung fantasyhjältinna som är fantastisk på stridskonst, men som 

samtidigt beskrivs som sexig och definieras utifrån det (Nilson 2012, s. 140). Nilson 

(2012, s. 146) menar alltså att det faktum att fler och fler fantasyböcker skrivs med 

kvinnliga huvudpersoner inte är någon garanti för att könsmönstren inom litteraturen 

förändras, och det är därför viktigt att fortsätta analysera litteraturen inom genren ur ett 

genusperspektiv.  

Några exempel på hur värdegrundsfrågor som genus och jämställdhet mellan 

män och kvinnor kan problematiseras genom litteraturen återfinns i böckerna om Harry 

Potter. I bokserien om trollkarlen Harry förekommer ett rikt antal kvinnliga karaktärer, 

men många av dem är hemmafruar som lever ett liv efter stereotypa genusnormer som 

även återfinns i vår värld (Sandberg McGuinne 2012, s. 76). Ett annat exempel där ett 

motsatt budskap förmedlas kan ses i karaktären Hermione, som är en ung kvinna med 

icke-magiska föräldrar, men som trots detta är den mest framgångsrika magikern på 

Hogwarts (Sandberg McGuinne 2012, s. 75). Den fråga som aktualiseras här är 

huruvida denna tvetydiga framställning av kvinnor i böckerna förmedlar sexism, eller 

om budskapet i det ibland sexistiska innehållet är något annat (Sandberg McGuinne 

2012, s. 74). I detta dilemma återfinns en del av fantasylitteraturens didaktiska värde när 

det kommer till att aktualisera skolans värdegrundsfrågor i den litteratur som läses. 

Genom att ge exempel på det som är typiskt normativt, men också det som bryter mot 

normer, kan fantasyböckerna hjälpa eleverna att ifrågasätta normativitet, och huruvida 

de anser att det är av godo att människor följer samhällets normer, eller inte (Sandberg 

McGuinne 2012, s. 80).  

Ett begrepp som Nilson (2012, s. 142) presenterar när det handlar om att läsa 

texter ur exempelvis ett genusperspektiv är skev läsning. Att läsa skevt innebär att 
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läsaren ska koppla den litteratur som läses i skolan till normkritik, genom att i texten 

försöka hitta tillfällen både när normer bryts på olika sätt och när normerna bekräftas 

(Nilsson 2012, s. 142). Det kan t.ex. handla om när en karaktär bryter mot könsnormer, 

eller när en karaktär agerar på ett sätt som är förenligt med samhällets könsnormer. 

Nilson (2012, s. 143) menar att detta angreppssätt är extra intressant och viktigt när det 

kommer till populärkultur (som t.ex. fantasylitteratur), eftersom den omger oss dagligen 

och de normer den förmedlar påverkar oss vare sig vi är medvetna om det eller inte.  

 

Fantasylitteratur – god litteratur?  

Persson (2012) lyfter i sin bok Den goda boken fram flera perspektiv på läsning i skolan 

som kan kopplas till fantasylitteraturen. Han ifrågasätter kopplingen mellan litteratur-

läsning och värdegrundsarbetet i skolan, och ställer frågor om hur det egentligen bör ut-

föras på bästa sätt. Måste innehållet i litteraturen som presenteras för eleverna stämma 

överens med budskapet i litteraturen som eleverna presenteras för i undervisningen? 

(Persson 2012, s. 81). Persson (2012, s. 25) menar att om vi vill att eleverna ska disku-

tera exempelvis demokrati under läsningen av en bok, så är det inte särskilt effektivt att 

ge dem en bok där demokrati explicit förekommer och där allt är frid och fröjd. Istället 

bör eleverna få läsa litteratur där vår värdegrund ifrågasätts, litteratur som till och med 

upprör eleverna, för att på så sätt verkligen få igång elevernas tankar och uppmuntra 

dem till diskussion (Persson 2012, s. 70).  

Alkestrand lyfter i sin avhandling Magiska möjligheter (2016) fram ett resone-

mang som liknar det hos Persson (2012) som just beskrivits ovan. Hon menar att en 

texts didaktiska potential förstärks om den innehåller sådant som ifrågasätter värde-

grunden, och att motstridiga budskap i en bok är positivt när man vill använda den i 

värdegrundsarbete (Alkestrand 2016, s. 70). Alkestrand uppmanar dock till mer för-

siktighet än Persson (2012), och understryker hur viktigt det är att läraren redan innan 

vet vilka värderingar hon vill förmedla med en text innan hon lyfter in den i klass-

rummet, särskilt om den innehåller sådant som vid första anblick går emot de värde-

ringar som skolan ska förmedla, eftersom undervisningen i sig aldrig får ha ett budskap 

som strider mot värdegrunden (Alkestrand 2016, s. 71).  

Fantasy i praktiken   

I Från fabler till manga (2010) har Boglind & Nordenstam lyft fram några praktiska 

sätt att arbeta med fantasylitteratur som de anser lämpar sig extra bra för genren. Bl.a. 

lyfter författarna fram de ofta rika miljöbeskrivningar som förekommer i fantasy-

litteratur och uppmuntrar lärare att ta vara på detta genom att låta eleverna jobba med 

dessa miljöbeskrivningar genom antingen text eller bild (Boglind & Nordenstam 2010, 

s. 305).  

De lyfter också fram hur fantasylitteraturen lämpar sig för genrepedagogik, 

såsom cirkelmodellen, då författartraditionen inom fantasy uppmanar ungdomar till att 

skriva egna texter, samt att läsa andra ungdomars texter, bl.a. genom fenomenet 

fanfiction (Boglind & Nordenstam 2010, s. 305). Fanfiction innebär att man fortsätter 

skriva på en berättelse från populärkulturen som exempelvis en bok, tv-serie eller ett tv-

spel, eller skapar en ny berättelse inom samma världsbygge. För många elever kan 
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tröskeln till att börja med eget kreativt skrivande upplevas som lägre om karaktärer och 

miljö redan finns färdiga, och de endast behöver fokusera på att fantisera ihop en bra 

historia och en intrig (Boglind & Nordenstam 2010, s. 328). Genom att skriva fanfiction 

tar eleven över rollen som författare, och interagerar samtidigt med texten utifrån sina 

egna tankar, känslor och verklighet på ett sätt som bidrar till textens meningsskapande 

(Boglind & Nordenstam 2010, s. 327). Det finns stora möjligheter att skriva för en 

verklig publik utanför klassrummet när man arbetar med fanfiction, eftersom det finns 

stora och lättillgängliga webbplatser där människor världen över publicerar sina 

fanfiction-verk, t.ex. www.fanfiction.net (Boglind & Nordenstam 2010, s. 327). På 

dessa webbplatser är det också möjligt att ta emot kritik och respons som andra 

skribenter och läsare delar med sig av (Boglind & Nordenstam 2010, s. 328).  

Många barn- och ungdomsböcker filmatiseras, vilket Boglind & Nordenstam 

(2010, s. 325) lyfter fram som en tillgång för lärare. Genom att jobba med bok och film 

parallellt kan fantasylitteraturen diskuteras i klassrummet ur nya synvinklar. Till 

exempel kan jämförelser mellan bok och film göras, genom att göra analyser som 

miljöanalyser, analyser av personbeskrivningar i boken jämfört med i filmen, analyser 

av ljudeffekter eller av dialogen (Boglind & Nordenstam 2010, ss. 325–326).   

 

  

http://www.fanfiction.net/
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Tidigare forskning    
I följande avsnitt redogörs för forskning inom fantasygenren som fokuserar på fantasy-

hjältinnor och forskning som handlar om genus och litteratur i skolan. Både svenska och 

internationella studier förekommer.  

 

Från Gossip Girl till Harry Potter  

Maria Nilson är universitetslektor och forskar inom populärlitteratur och ungdoms-

litteratur.
7
 I sin bok Från Gossip Girl till Harry Potter – genusperspektiv på ungdoms-

litteratur (2010) analyserar hon ett urval texter riktade till unga läsare ur ett genus-

perspektiv. Ett av kapitlen ägnas åt fantasylitteratur, och det är det kapitlet som kommer 

att presenteras här som ett exempel på tidigare forskning.  

I Nilsons kapitel om fantasy ägnas en relativt stor del åt Harry Potter-böckerna 

och deras karaktärer. Det är världsberömda böcker som har diskuterats flitigt ur många 

perspektiv, bl.a. ur genusperspektiv. Det har varit svårt att placera böckerna i kategori-

erna feministiska eller icke-feministiska, då böckerna innehåller framställningar av 

karaktärer som både bekräftar och bryter mot stereotypa könsroller (Nilson 2012, s. 98).  

Ett exempel på en karaktär som är både hjälte och samtidigt på många sätt en 

stereotyp flicka är Hermione Granger. Hon är en av de viktigaste hjältarna i boken, men 

fungerar ofta mest som en stöttepelare för den viktigaste hjälten bland dem, Harry Potter 

(Nilsson 2010, s. 100). Som en flickkaraktär som visserligen utför hjältedåd men ägnar 

mycket energi åt att stötta och guida en manlig huvudperson, är hon en typisk ung 

kvinna i fantasylitteraturen enligt Nilson. Det finns många exempel inom genren på 

kvinnliga karaktärer som får stå tillbaka och fungera som en förnuftets röst till sina 

manliga hjältekamrater. Det är inte heller ovanligt att dessa flickor liksom Hermione 

Granger får rollen som en slags mammafigur, som både förmanar och beskyddar den 

manliga hjälten (Nilson 2010, s. 101).  

Nilson diskuterar också kvinnliga huvudpersoner i sin bok, och konstaterar att 

de i ny fantasylitteratur är allt mer förekommande. De kvinnliga hjältarna får ofta bära 

tunga frågor på sina ryggar, och kämpar mot orättvisor i de fantasyvärldar där de befin-

ner sig. De blir politiska hjältinnor, kanske för att påminna läsaren om att det inte var 

särskilt länge sedan kvinnor ens fick mänskliga rättigheter i delar av vår värld, och 

bidrar således till att föra diskussionen om mänskliga rättigheter vidare i den fiktiva 

världen såväl som i den verkliga (Nilson 2000, ss. 108–111).    

Slutligen belyser Nilson (2010, s. 118) hur författare till fantasylitteratur verkar 

tendera att skapa stereotyper i karaktärer som har ett annat kön än författaren själv. 

Kvinnliga författare verkar alltså generellt bra på att beskriva kvinnliga karaktärer på ett 

nyanserat och välutvecklat sätt, medan manliga karaktärer får mer stereotypa drag 

(Nilson 2000, s. 118). Det är intressant att se hur författarens könstillhörighet bidrar till 

skapandet av genus hos dess karaktärer, och hur det kan påverka framställningen av 

stereotypa eller icke-stereotypa karaktärer ur ett genusperspektiv.  

  

                                                 
7
 Information om Maria Nilson hämtad här: https://lnu.se/personal/maria.nilson/  

https://lnu.se/personal/maria.nilson/
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A quest of her own   

Lori M. Campbell, lektor i engelska och lärare som undervisar i fantasylitteratur 

(Campbell 2014, s. 287), har i samlingen A quest of her own (2014) samlat uppsatser 

om fantasyhjältinnor ur olika perspektiv. I boken undersöks allt från hjältinnor i 

folksagor till oväntade fantasyhjältinnor som stjäl uppmärksamhet från manliga dito till 

fantasyhjältinnan som anti-hjälte. Campbells syfte med samlingen är att undersöka 

fantasyhjälten som en litterär arketyp, vilken ännu inte nått sin fulla potential utan idag 

genomgår en stor transformation (Campbell 2014, s. 3).  

Inledningsvis menar Campbell (2014, s. 4) att litteraturkritiken kring kvinnliga 

fantasyhjältar tidigare mest har bestått i observationer om att de kvinnliga karaktärerna 

som skulle kunna kallas hjältar har varit mycket få, att det därför finns ett stort behov av 

studier likt dem som förekommer i A quest of her own (2014). Författaren fortsätter med 

att diskutera det hon önskar bidra med via den här studien, nämligen att diskutera 

fantasyhjältinnan som en egen litterär figur, som varken behöver jämföras med den 

manliga fantasyhjälten eller försöka efterlikna denne (Campbell 2014, s. 5). Ofta har 

hjältinnan också framställts som en karaktär vars främsta krafter är hennes sexualitet 

och hennes utseende, en bild som studien också vill utmana (Campbell 2014, s. 7). 

Campbell (2014, s. 5) konstaterar att det finns ett stort behov av ett sådant perspektiv, 

då det knappt går att hitta i dagens forskning. Exempel på mer moderna hjältinnor som 

har andra krafter än sin sexualitet och sitt utseende förekommer dock i dagens fantasy-

litteratur, t.ex. Katniss Everdeen i The Hunger Games av Susanne Collins, som är en 

karaktär med andra prioriteringar än utseende och relationer, exempelvis att rädda sin 

familj och sin värld (Campbell 2014, s. 8).  

Innehållet i samtliga artiklar i A quest of her own (2014) kommer inte att 

redogöras för här (men två av artiklarna förekommer i det här examensarbetet under 

rubriken ”Fantasyhjältinnans historia”). Författaren sammanfattar dock de mest fram-

trädande egenskaperna hos fantasyhjältinnan som litterär arketyp i bokens avslutande 

kapitel, vilket består av desto mer relevant information för just detta avsnitt. 

Campbell (2014, s. 283) börjar med att konstatera att även om den kvinnliga 

fantasyhjältinnan innehar många likheter med den manliga, så finns det vissa av hennes 

egenskaper som verkar typiska för just den kvinnliga hjälten. Till att börja med 

genomgår hon ofta en fas där varken hon själv eller hennes omvärld tror att hon 

kommer att lyckas med sitt uppdrag, vad det än må vara (Campbell 2014, s. 283). 

Författaren konstaterar också att fantasyhjältinnan skiljer sig i flera avseenden från den 

kvinnliga superhjälten, genom att hon inte är lika idealiserad och inte styrs lika starkt av 

manliga normer om vad som krävs av en hjälte (så som styrka, skönhet etc.), utan tillåts 

oftare vara mänsklig med de fel och brister det innebär (Campbell 2014, s. 285). Skill-

naderna mellan superhjältinnan och fantasyhjältinnan använder Campbell för att argu-

mentera för att just fantasyhjältinnan är en egen litterär figur med särskilda egenskaper, 

som skiljer sig från andra sorters kvinnliga huvudpersoner. Avslutningsvis konstaterar 

författaren att den kvinnliga fantasyhjälten redan nu är en egen arketypisk karaktär med 

en given plats inom litteraturen, och att detta faktum inte kommer att ändras på många 

år (Campbell 2014, s. 285).  
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Men are stronger, women endure: A Critical Analysis of the Throne of 

Glass and The Mortal Instruments YA Fantasy Series  

I en artikel av Katherine Cruger, doktor vid Chatham University i USA, (Cruger 2017, 

s. 115) analyseras bl.a. Glastronen-serien, vars första bok förekommer även i den här 

studien. Fokuset i artikeln ligger på att analysera vilka roller huvudpersonen Celaena 

och de andra kvinnorna i böckerna placeras i. I följande avsnitt kommer de delar av 

artikeln som mest relaterar till denna studie att presenteras.  

En intressant aspekt av den nya vågen med fantasylitteratur för unga vuxna 

som vuxit fram på 2000-talet är att det inte längre endast är män som skriver fantasy, 

utan faktum är att genren i nuläget domineras av unga kvinnor, likt författaren till Glas-

tronen. En idé som länge funnits i den litterära diskussionen är att särskilt fältet fantasy 

och innehållet i fantasyböcker som ges ut skulle innehålla mer mångfald om det blev 

mer mångfald bland de författare som skriver fantasylitteraturen, men det verkar inte 

som om det alltid är fallet (Cruger 2017, s. 116). Även om de böcker som getts ut de 

senaste åren är skrivna av kvinnor, och huvudpersonen ofta är en ung kvinna, så verkar 

tendensen i de nutida fantasyböckerna för unga vuxna vara att fantasyhjältinnorna inte 

tillåts vara så starka som andra manliga karaktärer i samma bok (Cruger 2017, s. 116).   

En annan tendens som Cruger (2017, s. 117) uppmärksammar är att de nya 

fantasyhjältinnorna ofta tydligt tar avstånd från typisk femininitet, och inte sällan ut-

trycker förakt för andra kvinnliga karaktärer. Celaena i Glastronen är ett exempel på en 

karaktär som inte har mycket förtroende för andra kvinnor, även om det under bokens 

gång allt som oftast är karaktärer av manligt kön som gör henne illa fysiskt, psykiskt 

och sexuellt, vilket Cruger (2017, s. 118) menar förstärker en negativ stereotyp om att 

kvinnor inte kan vara vänner med varandra utan att svika, och att kvinnor inte är att lita 

på. Sammanfattningsvis får alltså kvinnorna ta plats i fantasylitteraturen, men endast om 

de förkastar det typiskt kvinnliga och flickiga, och dessutom tar sig an en roll som 

kanske hör till det mer typiskt maskulina samtidigt som de tar avstånd från andra 

kvinnor, vilket är en intressant företeelse.    

Cruger belyser också hur fantasyhjältinnorna i bl.a. Glastronen agerar och 

framställs i relation till de manliga karaktärer som förekommer i böckerna, främst 

manliga karaktärer som de har ett romantiskt förhållande med. Relationerna är många 

gånger långt ifrån jämställda och innehåller i exempelvis Celaenas fall inslag av våld 

och förtryck (Cruger 2017, s. 121). Beskrivningen av fantasyhjältinnornas relationer 

med män är inte sällan av den sort som gör att de bidrar till normalisering av våld inom 

nära relationer och lägger skulden på kvinnan, något som Cruger (2017, s. 121) menar 

endast kan bidra till att förstärka en läsares skadliga idéer om vad som är normalt och 

önskvärt i ett heterosexuellt kärleksförhållande och inte.  

Cruger anammar i artikeln också ett intersektionellt perspektiv och kritiserar 

starkt representationen av färgade kvinnor i Glastronen. Prinsessan Nehemia, Celaenas 

bästa väninna, är en av karaktärerna som analyseras. Enligt författaren reduceras Nehe-

mia till en negativ stereotyp som svarta karaktärer utsätts för i den västerländska kultu-

ren, nämligen den som tjänare åt vita karaktärer (Cruger 2017, s. 123). Nehemia tar 

nämligen livet av sig själv för att Celaena, den vita huvudpersonen, ska kunna leva 
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vidare, vilket bidrar till att representationen av färgade kvinnor som Nehemia utgör 

framstår som negativ och rasistisk (Cruger 2017, s. 123). Cruger (2017, s. 124) pekar på 

hur problematisk denna typ av framställning av färgade karaktärer är, och argumenterar 

för att om representation och mångfald ska fungera i ungdomslitteratur, så måste den 

vara välskriven och fri från rasistiska stereotyper för att inte frångå sitt syfte och bli rent 

av skadlig för den unga läsaren.  

Sammanfattningsvis menar Cruger (2017, s. 117), vilket även beskrivits ovan, 

att unga läsare påverkas starkt av innehållet i det de läser, och att läsningen bidrar till 

den unga läsarens identitetsbyggande. Författaren menar att det finns ett problem i att 

fantasyförfattare, som ju har fria händer att skapa en värld där andra villkor gäller för 

kvinnors liv, inte tar chansen att skapa en bild av en bättre värld utan istället använder 

sig av de fantastiska världarna för att förstärka de negativa strukturer som finns i vårt 

verkliga samhälle idag, något som kan ha en negativ inverkan på den unga läsarens 

världsbild (Cruger 2017, s. 129).   

 

För att bli kvinna – och av lust: En studie i tonårsflickors läsning    

Maria Ulfgard, lektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 

har i sin avhandling För att bli kvinna – och av lust: En studie i tonårsflickors läsning 

undersökt vad unga kvinnor i 15–16-årsåldern läser på fritiden, och vilken attityd och 

vilka reflektioner och relationer de har till litteraturen de läser. Författaren har också 

undersökt hur läsningen kan kopplas till flickornas egen identitet och liv ur olika 

perspektiv såsom flickornas genus och etnicitet. Ett annat syfte med avhandlingen är att 

undersöka både hur genus konstrueras i böckerna som flickorna läser i studien, hur 

flickorna i sina verkliga liv konstruerar genus och hur dessa två aspekter, läsningen och 

det verkliga livet, samspelar i skapandet av genus hos flickorna (Ulfgard 2002, s. 348). 

I avhandlingens bakgrund diskuteras bl.a. frågor om populärlitteraturens roll i 

förhållande till den västerländska litteraturkanon samt läsningen i skolan, som många 

gånger baseras på kanon. Den vanligt förekommande synen på skönlitteraturen som un-

dermålig och av mindre värde än t.ex. litterära klassiker beskrivs (Ulfgard 2002, s. 66), 

men också andra perspektiv som populärlitteraturen som nödvändig, nyttig och rik på 

samtida perspektiv lyfts fram (Ulfgard 2002, s. 69). Diskussionen om kanon i förhål-

lande till populärlitteraturen kopplas i avhandlingen till de unga kvinnornas skolor och 

skolornas syn på litteratur. Ulfgard (2002, s. 49) pekar på hur skolorna i studien verkar 

göra en tydlig avgränsning gällande vad som räknas som bra och dålig litteratur, där 

populärlitteraturen ofta hamnar i den sämre kategorin, något som leder till att skolans 

syn på litteratur krockar med elevernas.   

För att tolka avhandlingens resultat använder Ulfgard (2002, s. 60) begreppen 

didaktisk intention och didaktisk funktion. Den didaktiska intentionen består i vad för-

fattaren medvetet eller omedvetet förmedlar med litteraturen, alltså vilket budskap lit-

teraturen har med sig ur ett explicit perspektiv. Den didaktiska funktionen å andra sidan 

består i hur läsaren möter det lästa, och vad läsaren upplever att hen lärt sig och tagit 

med sig från den lästa litteraturen. Dessa två faktorer kan skilja sig åt, varför båda be-

greppen är användbara för att beskriva en texts budskap, samt för att beskriva hur texten 

kan användas ur ett didaktiskt perspektiv.  
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Ulfgards (2002) avhandling är omfattande och resultatdelen är utförlig med 

nedslag i många perspektiv. De resultat som är mest relevanta för den här studien är 

främst de som kan kopplas till genus, och därför kommer dessa resultat att presenteras 

kort i följande stycke. Som utgångspunkt konstaterar Ulfgard (2002, s. 135) att flickorna 

i studien gärna läser böcker som är skrivna av kvinnor, med kvinnliga huvudrolls-

innehavare. Vilken åldersgrupp böckerna är riktade till är inte lika viktigt, utan det är 

främst genuskategorin som avgör valet av bok (Ulfgard 2002, s. 135). Flickornas läs-

ning sker inom en kvinnligt kodad kultur, dvs. deras fritidsläsning är en kvinnlig aktivi-

tet som de delar med andra kvinnor, såsom släktingar och väninnor (Ulfgard 2002, s. 

149). 

Den litteratur som flickorna i studien läser på fritiden bidrar också till deras 

skapande och upprätthållande av genus. För en flicka som bryter mot den typiska kvin-

norollen vad gäller utseende och uppförande, och ofta utsätts för glåpord i skolan på 

grund av detta, fungerar de böcker hon läser som stöttning för att hon ska orka upp-

rätthålla sin identitet, vilket visas i hennes attityd till det lästa samt hennes urval av 

fritidsläsning vad gäller genre och innehåll (Ulfgard 2002, s. 180). En annan flicka som 

vuxit upp i ett strikt religiöst hem får genom den litteratur hon läser verktyg att sätta ord 

på en längtan hon har om att göra uppror och inte lyda sina föräldrar (Ulfgard 2002, s. 

183). Skönlitteraturen flickorna läser utmanar dock inte alltid deras syn på kvinnligt 

genus, utan fungerar också många gånger som upprätthållande av normer kring genus, 

som för en av flickorna som gärna läser romantiska heteronormativa serieromaner för 

att de stämmer överens med hennes bild av kärlek och hur hennes eget liv kommer att 

bli i framtiden (Ulfgard 2002, s. 184).  

Ett av avhandlingens viktigaste resultat är hur flickorna i studien påverkas av 

litterära huvudpersoner och hjältinnor. Flera av informanterna i studien reagerar positivt 

på en av karaktärerna i böckerna de läser gemensamt, och fokus ligger främst på karak-

tärens handlingskraft och självständighet (Ulfgard 2002, s. 331). De ser karaktären som 

en positiv förebild, vilket visar vilken inverkan litterära karaktärer kan ha på unga 

flickor, något som enligt Ulfgard (2002, s. 337) är ett resultat som är nytt för hennes 

studie i jämförelse med tidigare forskning. Flickorna i studien reagerar inte endast 

positivt på hjältinnekaraktärer i böckerna de läser, utan använder enligt Ulfgard (2002, 

s. 346) också dessa för att bygga upp sitt eget självförtroende och sin självkänsla.  

Avhandlingen som presenterats ovan handlar främst om unga kvinnors fritids-

läsning, men det finns även en stark koppling till läsning i skolan i studien. Ulfgard 

(2002, s. 340) påpekar i sina slutsatser att skolan bör bli bättre på att ta vara på elevers 

läsintressen och integrera dessa i skolan. Detta för att minska glappet mellan elevers 

fritidsläsning och skolläsningen, men också för att undvika att eleverna utvecklar en 

negativ inställning till läsning i skolan, och i förlängningen till läsning i allmänhet 

(Ulfgard 2002, s. 340).  

Avslutningsvis förekom fritidsläsning av skönlitteratur frekvent i avhand-

lingen, kanske i större utsträckning än vad den gör idag efter smartphonens införande i 

var kvinnas liv. Ungdomar läser säkerligen mycket än idag, men har troligtvis utökat sin 

genreuppsättning med teknikens hjälp. Det är dock rimligt att anta att skapandet och 

upprätthållandet av genus genom läsning fungerar på liknande sätt även hos dagens 
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ungdomar, vilket gör att studien fortfarande kan ses som aktuell och relevant som bak-

grund till detta examensarbete.    
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Metod och material  
I detta avsnitt beskrivs den metod som har använts för att samla in studiens resultat. Ur-

valet av skönlitteratur, samt hur urvalet har gjorts, beskrivs också. Avsnittet avslutas 

med en metoddiskussion.  

 

Metodbeskrivning 

Den skönlitteratur som ligger till grund för examensarbetet har studerats genom 

närläsning i ett flertal omgångar. Närläsning är en metod som har sitt ursprung i den 

litteraturteoretiska inriktningen nykritiken (Ljung 1993, s. 92). Nykritiken fokuserar på 

det som läsaren objektivt uppfattar i texten (Ljung 1993, s. 93), utan att intressera sig 

för författarens budskap och intention med sin text (Ljung 1993 s. 95). Fokuset ligger 

istället på det budskap som läsaren kan identifiera i den lästa texten, och det är från 

läsarens perspektiv analysen tar sin utgångspunkt (Ljung 1993, s. 95).  

Under närläsningens gång har markeringar gjorts på de ställen det förekommer 

kopplingar till hjältinnornas genus. Därefter har markeringarna sammanställts i separata 

dokument, ett per bok i studien. Därefter har teman och motiv som förekommer i 

samtliga böcker analyserats och sorterats utifrån dessa frågor: vad är mest relevant 

utifrån ett genusperspektiv? Vad förekommer i samtliga böcker, och vad är unikt för de 

olika böckerna? De teman som varit mest framträdande och förekommit i störst 

utsträckning i de tre böckerna har sedan använts som grund för studien och presenterats 

tematiskt i arbetets resultatavsnitt. De teman som förekommer har fått följande titlar: 

”Att agera som hjältinna”, ”Vem räddar vem?”, ”Ingen typisk kvinna”, ”Sex och sexua-

litet”, ”Menstruation”, Kropp och utseende” och ”Fysisk förmåga”.  Resultaten från de 

olika böckerna har beskrivits och jämförts med varandra, för att sedan analyseras med 

hjälp av de genusteorier som finns beskrivna i teoriavsnittet. Slutligen har resultaten 

diskuterats utifrån arbetets bakgrundsavsnitt, för att kunna få fram didaktiska perspektiv 

och argument kring studiens resultat.    

 

Urval av skönlitteratur  

I urvalet av skönlitteratur till studien har flera inkluderings- och exkluderingskriterier 

tillämpats. Till att börja med har nyare litteratur använts (skriven de senaste 10 åren) 

pga. att fantasygenren är en genre i stor förändring, samt pga. att det finns en stor vinst i 

att som lärare hålla sig uppdaterad genom att läsa ny litteratur. Viss känd litteratur som 

allt ur Harry Potter-serien och Game of Thrones-serien har valts bort då de första 

böckerna i serierna gavs ut för mer än 10 år sedan, men också för att litteraturen redan 

är välkänd för mig och andra. Jag vill vidga min kunskap om fantasylitteratur genom 

den här studien, och exkluderar då dessa verk. Engelforstrilogin och Korpringarna-

serien, två populära serier inom kategorin ny nordisk fantasylitteratur, har även de 

exkluderats då de under tiden för det här arbetet läses och studeras flitigt i min 

handledningsgrupp, och jag lämnar således den litteraturen att läsas och analyseras av 

mina studiekamrater. Genom att studera olika verk får vi en bred kunskap om fantasy-

litteratur som vi sedan kan dela med oss av till varandra.   
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Vid examensarbetets uppstart, då jag ägnade mig åt att bekanta mig med om-

rådet ny fantasylitteratur och fundera över vilket material jag skulle använda, var först 

tanken att studera både manliga och kvinnliga fantasyhjältar. Då jag började studera 

urvalet av nyare fantasylitteratur upptäckte jag att en övervägande del av protagonis-

terna i böckerna var kvinnor, vilket var helt i motsats till vad jag hade förväntat mig. 

Det väckte ett intresse att undersöka hur dessa moderna fantasyhjältinnor framställs, 

vilket avgjorde valet av litteratur till studien.  

I valet av vilken litteratur som skulle inkluderas i studien har två olika slags 

listor använts. En lista på den mest utlånade fantasylitteraturen 2017 på hela Gävleborgs 

läns folkbibliotek har studerats, och två listor över ”mest sålda fantasylitteratur för unga 

vuxna” från bokhandlare på internet (datum 1/2 2018) har också studerats för att hitta 

relevant litteratur. Syftet här har alltså varit att hitta den litteratur som flest ungdomar 

köper, lånar och läser, i relation till de övriga exkluderingskriterierna som finns be-

skrivna ovan.  

Kategorier: Unga vuxna och fantasy   

En aspekt som kan kritiseras i urvalet till den här studien är att man många gånger kan 

ifrågasätta huruvida fantasylitteratur hittas på bästa sätt genom att använda bokhandlare 

och biblioteks kategoriseringar av skönlitteratur. Det är möjligt att mycket fantastisk 

litteratur som skulle kunnat ha en plats i den här studien har valts bort pga. en snäv 

kategorisering av vad som räknas som fantasy och inte. Fantasylitteratur kan finnas på 

många olika hyllor i bokaffärer och bibliotek, om man som läsare letar själv istället för 

att förlita sig på andras kanske stereotypa kategoriseringar (Mendlesohn & James 2012, 

s. 3). Det samma gäller för kategoriseringen unga vuxna som jag har använt mig av när 

jag har letat litteratur till studien, främst i de virtuella bokaffärernas hyllor där man 

skiljer på barn- och ungdomslitteratur och litteratur för unga vuxna. Det är möjligt att 

jag har bortsett från litteratur som lämpar sig för gymnasieungdomar, men som av olika 

anledningar inte blivit kategoriserad som böcker för just unga vuxna.  

 

Presentation av det skönlitterära materialet   

I följande avsnitt kommer de skönlitterära verken som valts ut och studerats i arbetet att 

presenteras. Fokus läggs på att beskriva böckernas kvinnliga huvudpersoner, då det 

främst är dessa som studien baseras på.  

Röd drottning  

Röd drottning gavs ut för första gången 2015 och är amerikanska författaren Victoria 

Aveyards debutroman. Boken är den första delen i en serie av fyra, och har legat på 

första plats på New York Times lista över bästsäljande böcker.
8
 

Fantasyromanens hjältinna är 17-åriga Mare Barrow, en ung kvinna som lever sitt 

liv i en segregerad värld. Folket i Mares värld är uppdelat efter färgen på deras blod, 

röda och silvriga, där rödblodade står lägst ned i hierarkin och silverblodade högst upp. 

                                                 
8
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En viktig skillnad mellan människorna är att de med silverblod besitter magiska krafter, 

som bidrar till att de kan upprätthålla sin makt och status.  

Mare Barrow tillhör i början av romanen den rödblodade delen av folket. Hon 

lever ett fattigt men lyckligt liv med sin familj bestående av en mamma, en pappa, en 

bror och en syster. Av en händelse befinner hon sig bland silverblodade under en terror-

attack, och genom det upptäcks att Mare besitter magiska krafter – sitt röda blod till 

trots. Det här leder till att hon blir tillfångatagen av det silverblodade kungahuset och 

tvingas ikläda sig en ny identitet, då rödblodade enligt den diktatoriska staten inte kan 

inneha magiska förmågor. Mare tvingas låtsas att hon är silverblodad kunglighet och får 

leva en tid i kungafamiljens slott, skild från sina vänner och sin familj. Under tiden 

Mare bor på slottet börjar hon i hemlighet att engagera sig allt mer i sin världs orättvisor 

och skapar kontakter med rödblodade revolutionärer från den undre världen. Hon blir en 

av dem, och deltar i det som blir starten på en blodig revolution och ett uppror mot den 

silverblodade överheten och dess förtryck.    

Glastronen  

Celaena av Sardothien är fantasyhjältinnan i Sarah J. Maas första bok Glastronen 

(2017), som är den första boken i en fantasyserie för unga vuxna. Den amerikanska för-

fattaren påbörjade skrivandet av serien endast 16 år gammal, och är just nu en av USA:s 

internationellt bäst säljande författare.
9
  

Celaena av Sardothien är 18 år, blond, blåögd, smal men kurvig och älskar att 

äta mat och läsa böcker. Det nämns också att hon tillhör det av kungen utrotade fefolket, 

men vilka dessa är eller hur det påverkar hennes liv ges inte någon större plats i denna 

första bok i serien. Hennes uppväxt har varit hård, då hennes pappa sedan ung ålder 

uppfostrat henne till att bli yrkesmördare, vilket lett in hennes liv på en mörk bana.  

Celaena är alltså en lönnmördare och har dömts till döden via straffarbete i en 

ökänd gruva, men ges en chans till frigivning när hon väljs ut av landets prins att vara 

hans förkämpe i en turnering som kungen av Adarlan anordnar. Vinnaren i turneringen 

kommer att få arbeta som kungens förtrogna tjänare och kämpe i fyra år, för att sedan 

ges ett liv i frihet. Celaena blir uttagen att delta i tävlingen och får bosätta sig på 

kungens slott under hemlig identitet där hon genomgår hård träning och utför en lång 

rad dödliga utmaningar för att besegra de andra utvalda kämparna, som alla är män.  

Men det är inte bara träning och strider som upptar Celaenas vardag på slottet. 

Hon dras även in i romanser med både prinsen och den gardeskapten som är tillsatt att 

vakta henne dag som natt. Dessutom blir hon utvald av en övernaturlig kraft att lösa det 

mysterium som gäckar alla slottets invånare, nämligen att avslöja vem eller vad det är 

som smyger runt i korridorerna och mördar deltagarna i tävlingen en efter en.  

De utvalda: Tankeläsaren    

Boken De uvalda: Tankeläsaren av Kristin Cashore (2012) är även den skriven av en 

amerikansk författare, och utgör likt de andra böckerna författarens debutroman. Den 

                                                 
9
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har legat på New York Times topplista, getts ut i fler än 30 länder, samt vunnit många 

priser och utmärkelser inom sin genre.
10

 

I boken möter läsaren den unga kvinnan Katsa, som även hon likt de andra 

hjältinnorna befinner sig i kungens tjänst. Katsa tillhör en del av befolkningen, särling-

arna, som har övernaturliga krafter och därför i vissa fall befinner sig i ett utanförskap. 

Katsa har hela sin uppväxt fått veta att hon har dödandets gåva, och för att skydda 

hennes omgivning från henne får hon arbeta för sin morbror, som även är kung i Katsas 

rike. Kungen utnyttjar dock Katsas krafter för att göra de ärenden han själv inte vill 

handskas med, såsom utpressning, straff, hot och tortyr. När Katsa en dag lär känna 

prinsen Po som besöker hovet börjar de tillsammans planera för Katsas flykt från sin 

bistra tillvaro i kungens tjänst, och till slut bestämmer de sig för att ge sig av till-

sammans.  

Katsa och Po beger sig iväg för att besöka en av Pos familjemedlemmar som 

verkar befinna sig i knipa, och dras samtidigt in i en situation som är värre än vad de 

kunnat tro. Till slut är deras resas mål inte längre endast att hjälpa prins Pos släktingar, 

utan även att göra sig av med en sadistisk kung som styr sitt rike genom lögner och 

övernaturliga knep.  

Under resans gång utvecklas Katsas relation till sig själv, men också till 

prinsen Po. Hon upptäcker att hon inte har dödandets gåva, utan i själva verket är 

begåvad med att kunna överleva i de extremaste av miljöer och situationer. I relationen 

till Po har Katsa det något mer besvärligt. Hon ser sig inte som en typisk kvinna som 

skulle vilja ha en äkta man, eller ens en älskare, men hon dras oundvikligen till Po och 

de utvecklar under resans gång en kärleksrelation som ger upphov till mycket grubb-

lande hos hjältinnan Katsa.  

 

Metoddiskussion   

Metoden som används för att samla in resultaten i denna studie, närläsning samt analys 

ur ett genusteoretiskt perspektiv, kan anses ha både brister och styrkor. En brist är t.ex. 

att det kan vara svårt för en annan forskare att få fram samma resultat som presenteras i 

denna studie, om de själva skulle göra en genusanalys av samma texter. Utfallet beror 

oundvikligen på vilka teoretiker som används för att analysera texterna, samt vem det är 

som gör närläsningen och analysen. Inom litteraturvetenskapen kan detta dock samtidigt 

ses som en styrka. Om en annan student i framtiden skulle läsa böckerna jag har använt 

i studien och analysera dem ur ett genusperspektiv och då få fram ett resultat som skiljer 

sig från det i denna studie, skulle inte dessa resultat behöva konkurrera med varandra. 

Det skulle istället kunna ses som värdefullt och med olika perspektiv på samma mate-

rial, eftersom det endast bidrar till en djupare analys och fler perspektiv på denna nya 

och ännu relativt outforskade fantasylitteratur.  
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Teori  
 

Inledning till teoriavsnittet 

I syftet beskrivs hur litteraturen i studien analyseras ur ett genusperspektiv. I följande 

avsnitt kommer arbetets teoretiska grund att beskrivas och definieras. Den genusteori 

som beskrivs här kommer att vara fokuserad på frågor om kvinnlighet och genus, då det 

är kvinnliga fantasyhjältar som har huvudrollen i denna studie. Teoriavsnittet börjar 

med en generell beskrivning av genusteori och generella teoretiska utgångspunkter, för 

att sedan övergå i mer specifika ämnesområden.  

Presentation av genusteoretiskt material   

Pierre Bourdieu, författare av Den manliga dominansen (1999), var en fransk sociolog 

som främst gjort sig känd för sina teorier om det kulturella kapitalet, och andra klass-

teoretiska studier (Nationalencyklopedin 2018). I Den manliga dominansen undersöker 

han istället samhällets syn på mannen som norm, och hur detta påverkar livet för män 

och kvinnor.  

Simone de Beauvoirs bok Det andra könet gavs ut 1949 och kan räknas som en 

av 1900-talets mest inflytelserika böcker (Gothlin 2006, s. 7). Den ifrågasatte kvinnans 

roll i samhället under en tid då kvinnans plats var i hemmet, i form av en hängiven 

hemmafru, och den andra vågen av feminism som kom på 1960-talet inte ännu hade ägt 

rum (Gothlin 2006, s.7). Det andra könet kan beskrivas som ett sociologiskt verk som 

beskriver kvinnans livsvillkor i ett patriarkalt samhälle, men även som en filosofisk 

skrift, vilken än idag anses vara högst aktuell inom den feministiska teorin (Gothlin 

2006, s. 10).  

Yvonne Hirdmans (2001) bok Genus: om det stabilas föränderliga former 

ligger till grund för en betydande del av detta genusteoretiska avsnitt. Hirdmans bok 

utgår från begreppet genus och diskuterar detta ur ett både historiskt och samtida 

perspektiv. Myter och föreställningar om manligt och kvinnligt analyseras, för att bidra 

till förståelse av hur genus skapas i samhället. Hirdman är professor vid Stockholms 

universitet (Hirdman 2001, bokomslag).  

Connel & Pearses (2015) bok Om genus utgör grunden för en relativt stor del 

av teoriavsnittet. Boken bygger på en beskrivning av forskningsläget inom genusteorin 

ur ett internationellt perspektiv (Connel & Pearse 2015, s. 9). Raewyn Connel är pro-

fessor vid Sydneys universitet och har gett ut flera väl ansedda böcker inom det genus-

teoretiska fältet.
11

  

En annan översiktlig beskrivning av genusforskning som används i teori-

avsnittet är Nina Lykkes (2009) bok Genusforskning: en guide till feministisk teori, 

metodologi och skrift. Lykke har under större delen av sitt liv arbetat med genus-
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forskning, bland annat som chef vid forskarskolor inom ämnet, och är numera professor 

i genus även i Sverige.
12

 

Som underlag till avsnittet om heteronormen och hur den kan påverka ur ett 

skolperspektiv har Mattias Lundins (2013) artikel ”Att förhålla sig till heteronormen i 

förskola och skola. Några homo- och bisexuella lärares sätt att hantera den hetero-

normativitet de upplever på arbetsplatsen” i tidskriften Forskning om undervisning & 

lärande använts. Lundin är grundskollärare och universitetslektor i pedagogik (Lundin 

2013, s. 30).  

Slutligen kan det vara av nytta att ha med sig följande citat från Det andra 

könet under läsningen av detta teoriavsnitt: ”När jag använder orden ’kvinna’ eller 

’kvinnlig’ hänvisar jag naturligtvis inte till någon arketyp eller någon inneboende 

essens; i de flesta av mina påståenden finns ett underförstått ’givet dagens uppfostran 

och seder’” (Beauvoir 2006 [1949], s. 321), vilket belyser vilken innebörd som ordet 

kvinna har i det här sammanhanget och i den här studien.     

 

Genusteori och genusperspektiv – översiktlig beskrivning   

För att kunna tala på svenska om det som diskuterades flitigt på engelska om kön och 

manligt och kvinnligt på 1980-talet behövdes ett nytt begrepp. Det begreppet blev 

genus. Begreppet behövdes för att kunna lämna den utdaterade termen ”könsroller” 

bakom sig och på ett effektivt sätt kunna diskutera kvinnors underordning i relation till 

män, och hur den skapas (Hirdman 2001, s. 12). Som teoretisk grund för den här studien 

är begreppet genus centralt, och därför är det viktigt att tydliggöra vad som egentligen 

menas med begreppet. Det är i dagsläget ett välanvänt ord i ständig utveckling, så att 

formulera en definition som alla genusforskare eller läsare av studien skulle vara 

överens om är inte helt enkelt, men det är ändå viktigt att definiera vad som menas med 

genus i just det här sammanhanget för att kunna förstå och tolka studiens resultat.   

Den viktigaste utgångspunkten i följande teoriavsnitt är kanske den att genus-

teorin som används i den här studien utgår från att genus bygger på sociala strukturer, 

och på relationer mellan såväl enskilda individer som grupper i samhället (Connel & 

Pearse 2015, s. 25). En viktig teoretisk utgångpunkt är också konstaterandet att genus 

inte endast bygger på uppfattningar om kön eller sexualitet, utan även på sådant som 

identitet och makt – och att alla dessa olika faktorer tillsammans samtidigt skapar genus 

och genusnormer för grupper och för individer (Connel & Pearse 2015, s. 27). För 

individen genomsyrar genus många viktiga delar av livet såsom den sexuella lägg-

ningen, personligheten, interaktionen med andra människor osv. (Connel & Pearse 

2015, s. 67). Genus är alltså något som inte endast kan talas om när det handlar om 

könsliv och sexualitet, utan kan användas för att analysera nästintill alla aspekter av en 

individs liv. En viktig utgångspunkt är också att människor själva skapar genus, som 

grupper och som individer, men detta innebär inte att människor är fria att själva välja 

hur de ska agera utifrån genusnormer, utan det avgörs utifrån det sammanhang, dvs. den 

genusordning en människa befinner sig i (Connel & Pearse 2015, s. 111).  
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Genusordningen och patriarkatet  

I den västerländska kulturen och inom viss populärvetenskap har den föreställda genus-

ordningen mellan män och kvinnor sedan länge byggt på att hitta och upprätthålla skill-

nader mellan könen (Connel & Pearse 2015, s. 68). Skillnaderna kan vara såväl fysiska 

som mentala, och bygger på ett motsatsförhållande mellan manliga och kvinnliga egen-

skaper, exempelvis mannens styrka kontra kvinnans svaghet, män som tystlåtna och 

kvinnor som pratsamma osv. Dessa uppfattningar om manligt och kvinnligt har länge 

använts och används fortfarande för att begränsa kvinnors levnadsutrymme (Connel & 

Pearse 2015, s. 68). Eftersom genusordningen bygger på ett motsatsförhållande, där 

mannen samtidigt har ett strukturellt övertag, leder den till att negativa egenskaper till-

delas kvinnor i genusordningen. Kvinnan är svag, eftersom mannen är stark. Kvinnans 

intelligens är låg, eftersom mannens är hög osv. Enligt Hirdman (2001, s. 102) är genus-

ordningen en av samhällets grundpelare, vilket gör att den upprätthålls av många och är 

svår att bryta mot, och rädslan för vad som ska hända om genusordningen ändras eller 

bryts spelar därför en viktig roll i strävan mot jämlikhet i samhället.  

Viktigt att ha i åtanke när man talar om genusordning är att ordningen inte ska 

ses som en naturlag som är fast och oföränderlig, utan tvärtom. Genusordningen är helt 

beroende av kontext, och behöver inte alltid innebära mannens dominans över kvinnan 

och andra icke-män, utan genusordningen kan se olika ut i olika tidsepoker och olika 

samhällsstrukturer. Som konstaterat i avsnittets inledning bygger konstruktioner av 

genus på sociala strukturer (Connel & Pearse 2015, s. 25), och är därför i ständig för-

ändring. För att ge ett konkret exempel har genusordningen inom fantasygenren på 

senare år börjat förändrats. Som vi kan se i den här studien ges fler och fler böcker ut av 

kvinnliga författare i en genre där män länge dominerat starkt, vilket är ett enkelt 

exempel på en genusordning i utveckling.   

Ett patriarkalt samhälle  

Centralt i genusteori är begreppet patriarkat, vilket är ett begrepp som används för att 

beskriva mäns makt över kvinnor ur både ett vardagligt och ett globalt perspektiv. Patri-

arkal makt sträcker sig från pappans kontroll över sin dotter och pojkvännens upplevda 

bestämmanderätt över sin kvinnliga partner till mäns ekonomiska och politiska makt i 

samhället i ett större perspektiv, exempelvis i chefspositioner eller som högt uppsatta 

politiker (Connel & Pearse 2015, s. 114).  

Ett konkret exempel på patriarkal makt i Sverige hämtat från nutida statistik är 

andelen män i företagsstyrelser, som år 2013 uppgick till hela 72 % (Statistiska central-

byrån 2013, s. 9). Sammanfattningsvis kan man konstatera att även om genusordningen 

i samhället hypotetiskt kan se olika ut, så är patriarkatet just nu rådande norm i hela 

världen. Därför bygger även det här arbetets teoretiska grund på att människan lever i 

ett patriarkalt samhälle där mannen har mest makt.   

Kvinnor som genusväktare  

Även om en patriarkal samhällsstruktur som gynnar män råder, innebär inte det att det 

är endast männen som upprätthåller patriarkatet. Både idag och genom historiens gång 
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finns och har det funnits många kvinnor och andra icke-män som i allra högsta grad 

bidrar till att behålla en genusordning där män är överordnade, och där kvinnor beter sig 

som kvinnor bör enligt det tilldelade genuskontraktet (Hirdman 2001, s. 91). Beauvoir 

(2006 [1949], s. 352) beskriver också hur detta upprätthållande av genusordningen kan 

finnas internaliserat i kvinnor. Genom att hon som ung kvinna börjar förakta allt som är 

typiskt kvinnligt i form av kläder och beteende, och uppför sig på ett sätt som gör att 

hon i männens ögon inte verkar vara ”en typisk kvinna”, försöker den unga kvinnan slå 

sig fri från genusordningen men bidrar samtidigt till att den upprätthålls genom att visa 

förakt för det som anses vara kvinnligt (Beauvoir 2006 [1949], s. 352).  

  

Intersektionalitet och genus   

Det är viktigt att inte endast uppmärksamma maktrelationerna och strukturerna mellan 

män och kvinnor när man talar om genus, då det finns många fler maktstrukturer i sam-

hället som samverkar vid förtryck och ojämlikhet. De samverkande mekanismerna kan 

förklaras med hjälp av begreppet intersektionalitet, vilket är det begrepp som kommer 

att definieras i detta avsnitt.   

För att förstå det intersektionella perspektivet kan man ta avstamp i post-

kolonial feminism, där begreppet började användas av svarta amerikanska feminister på 

1980-talet (Lykke 2009, s. 112). Den postkoloniala rörelsen har länge kritiserat vita, 

västerländska feminister för att ha ”kidnappat feminismen”, och för att de vita femi-

nisterna får det att verka som om alla kvinnor upplever samma nivå av förtryck i egen-

skap av kvinnor, vilket ur ett intersektionellt perspektiv inte är fallet (Lykke 2009, s. 

109). Genom att endast inordna människor i kategorierna kvinna/man så tappar man 

många viktiga perspektiv på en människas tillvaro och position i samhället. För att 

exemplifiera; en vit kvinna som växer upp i Sverige har inte samma förutsättningar i 

livet som en rasifierad kvinna som växer upp i Sverige. De utsätts båda för förtryck i 

egenskap av kvinnor, men den rasifierade kvinnan kommer under sitt liv också att 

utsättas för rasism, vilket påverkar henne som individ, men även hennes tillvaro som 

kvinna. Dessa två kvinnor kommer att uppleva olika slags orättvisor, och kommer på så 

sätt att fokusera på olika aspekter av jämlikhet när de diskuterar feminism. För att 

kampen för jämlikhet i t.ex. politisk debatt eller feministisk analys (av t.ex. litteratur) 

ska inkludera den rasifierade kvinnan, och det förtryck hon utsätts för, behöver man 

därför anta ett intersektionellt perspektiv (Lykke 2009, s. 110).   

På samma sätt som beskrivet ovan när det gäller etnicitet kan intersektionalitet 

användas för att beskriva det som händer med maktstrukturerna när aspekter som klass 

och sexualitet inkluderas i genusbegreppet (Lykke 2009, s. 114). Ur ett intersektionellt 

genusperspektiv måste man vid en genusanalys av t.ex. en litterär karaktär alltså inte 

endast ha i åtanke att karaktären är kvinna utan även analysera hennes samhällsposition, 

sexualitet, etnicitet etc. i förhållande till hennes könsroll. En prinsessa inom fantasylit-

teraturen upplever t.ex. inte samma verklighet som en fattig kvinna, och deras roll som 

kvinna ser troligtvis också olika ut pga. deras olika samhällspositioner. Då den här 

studien utgår från ett intersektionellt perspektiv på genus kommer de aspekter som 

beskrivs ovan att tas hänsyn till när de fantasyhjältinnor som förekommer i studien 

analyseras ur ett genusperspektiv.   
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Att vara kvinna 

För att förstå kvinnans roll i samhället och i litteraturen kan det vara av nytta att utgå 

från ett historiskt perspektiv på kvinnan, på det andra könet, det som inte är en man, 

utan något annat. Hirdman beskriver hur kvinnan länge betraktats som någon som i 

jämförelse med mannen är otillräcklig och ofullkomlig i både kropp och själ (2001, s. 

29). Under vissa perioder av mänsklighetens historia har hon setts som mannens direkta 

motsats vad gäller alla möjliga mänskliga egenskaper, men även i rollen som en motsats 

har hon varit underordnad och sedd som otillräcklig (Hirdman 2001, s. 36). På 1800-

talet i västvärlden drogs dessa kontraster till sin spets och kvinnan skulle utmejslas tills 

hon blev nästan en parodi av vad som sågs som kvinnligt, där egenskaper som tystlåten-

het, blyghet, asexualitet och godhet var något en kvinna skulle leva ut i hela sitt väsen 

för att räknas som en tillräcklig och godkänd kvinna (Hirdman 2001, s. 38).  

Kvinnans kropp och fysiska förmåga 

Skillnader mellan de kroppar som anses typiskt kvinnliga och de kroppar som anses 

vara typiskt manliga återfinns världen över, men beroende på den sociala kontexten 

människan befinner sig i så ser man på skillnaderna på olika sätt. Sociala praktiker hos 

människan kan göra att skillnader mellan den manliga och den kvinnliga kroppen både 

förstärks och överdrivs (Connel & Pearse 2015, s. 26). Connel & Pearse (2015, s. 58) 

exemplifierar detta genom att diskutera mäns och kvinnors kroppslängd, och konstaterar 

att även om män som grupp i genomsnitt endast är något längre än kvinnor, och det 

finns stora individuella variationer, så anses ändå regeln vara att män är längre än 

kvinnor. Den som avviker från regeln anses vara avvikande, även om det finns många 

män som är kortare än kvinnor, och vice versa. Man kan alltså konstatera att även om 

skillnader finns mellan vad som anses vara manskroppar och vad som anses vara 

kvinnokroppar, så är skillnaderna inte endast fysiologiska utan även starkt socialt och 

kulturellt bundna, vilket beror på att skillnaderna varierar beroende på kontext. Även 

här tillämpas dock ofta genusordningens motsatsförhållande; är mannen stark, ja då 

måste kvinnan vara svag. Är mannen tung och stor, ja då ska kvinnan i motsats till 

honom vara lätt och liten.  

En annan viktig skillnad mellan mannens kropp och kvinnans kropp i det patri-

arkala samhället är hur omvärlden ser på och behandlar kroppen beroende på vilket 

genus den anses tillhöra. Bourdieu (1999, s. 81) beskriver hur kvinnans kropp i ett patri-

arkat blir utsatt för objektifiering av mannen, dvs. att hennes kropp ständigt blir grans-

kad som ett objekt och värderad utifrån betraktarens idéer om skönhet och ideal. Detta 

leder till att kvinnan anpassar sig efter mannens objektifiering och blir mycket medveten 

om hur hennes kropp uppfattas. Det leder enligt Bourdieu ofta till att kvinnan får ett 

komplicerat förhållande till sin kropp, eftersom det är svårt att vara en egen person med 

allt vad det innebär, och samtidigt försöka tillfredsställa den manliga blicken som gör 

kvinnan till ett objekt, vars främsta uppgift är att behaga (Bourdieu 1999, s. 81).  

Även skillnaden i fysisk förmåga hos män och kvinnor är starkt kopplad till 

sociala normer och sammanhang. Generellt brukar kvinnokroppens relativt mindre 

styrka och fysiska möjligheter gällande idrott eller andra fysiska aktiviteter förvridas 
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och framställas som mycket mindre än mannens, vilket inte bara är felaktigt utan också 

bidrar till att kvinnan faktiskt blir svagare än vad hon är (Bourdieu 1999, s. 76). Genom 

att tillbringa hela livet i en miljö där hon inte förväntas klara några större fysiska presta-

tioner, så anammar hon till slut, när hon blivit medveten om vad som förväntas av en 

kvinna, även själv en negativ uppfattning om vad en kvinnokropp klarar och inte klarar 

(Bourdieu 1999, s. 76). Ett modernt exempel på detta kan vara att många kvinnor inte 

tror att de klarar av att byta däck på bilen pga. svaghet, när de i själva verket mycket väl 

har den fysiska styrka som krävs.  

Frågan om kvinnans fysiska styrka och förmåga är dock inte enstämmig inom 

genusteorin. Beauvoir (2006 [1949], s. 388) beskriver t.ex. hur den unga kvinnan ound-

vikligen är mindre fysiskt stark och kompetent än männen i hennes ålder, och att hon 

därför i vissa fall kan uppleva en stor frustration och ett missnöje över kroppen som 

efter puberteten inte längre kan mäta sig med de unga männen i styrka. Bourdieu (1999, 

s. 82) menar att den unga kvinnan vid upptäckten av hennes relativt svagare kropp efter 

puberteten, och omvärldens uppfattning av henne som svag, kan försöka göra sin kropp 

till ett starkt subjekt igen genom att exempelvis ägna sig åt intensiv idrott. Hon kan 

dock bli socialt straffad för detta försök att göra sin kropp till aktiv, och på så vis bryta 

mot könsnormerna, genom att hon anses vara okvinnlig (Bourdieu 1999, s. 82).  

 

Sexualitet  

I följande avsnitt kommer några aspekter av kvinnlig sexualitet utifrån några teoretikers 

synvinkel att presenteras. Först kommer några stycken om relationsnormer, vilka sedan 

följs av ett avsnitt om kvinnans passiva roll i det sexuella samlivet mellan män och 

kvinnor. Avsnittet avslutas med en passage om menstruationen och vilken påverkan den 

har på kvinnans liv.  

Den obligatoriska heterosexualiteten och äktenskapet  

I den rådande genusordningens syn på män och kvinnor som motsatser med skilda egen-

skaper och funktioner ingår också antaganden och normer kring människors sexualitet. I 

stora delar av världen dominerar heteronormen, vilken i korthet innebär att alla antas 

vara heterosexuella om inget annat uttryckts, och att världen är uppbyggd enligt detta 

antagande. Enligt Connel (2015, s. 149) grundar sig idéerna om heteronormen i bilden 

av manligt och kvinnligt som motsatser som attraherar och kompletterar varandra i sina 

olikheter, och därför också bör dras till varandra sexuellt.   

Mattias Lundin, universitetslektor i pedagogik, beskriver i en artikel hur 

heteronormen praktiskt kan yttra sig för lärare i deras arbete i skolan. Han beskriver 

flera konkreta exempel på detta, t.ex. hur en lärare som är homosexuell måste tänka på 

hur hen pratar om sexualitet med elever, då samtal om heterosexualitet upplevs som 

mycket vardagligt, medan att nämna i förbigående att man lever i ett t.ex. homosexuellt 

förhållande upplevs av många som personligt och privat prat som inte passar i klass-

rummet (Lundin 2013, s. 31). Sammanfattningsvis gör heteronormen att det inte finns 

någon laddning i att prata om sitt heterosexuella förhållande, medan att prata om sitt 

homosexuella förhållande upplevs som allt för intimt.  
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Andra situationer för en lärare där heteronormen är närvarande kan vara i 

personalrummet, där det på många arbetsplatser finns en eller flera kollegor som drar 

skämt som inte alltid stämmer överens med skolans värdegrund. De skämtsamma kolle-

gorna känner sig trygga med att skämta om t.ex. homosexuella, eftersom de befinner sig 

i en heteronormativ miljö där mottagarna av skämten antas vara heterosexuella och 

därför inte påverkas personligt av den skämtsamma kollegans förlöjligande (Lundin 

2013, s. 38).  

Historiskt sett har heteronormen för kvinnans del inneburit äktenskap med en 

man som näst intill obligatoriskt inslag i livet. Äktenskapet har för flickor sedan tidig 

ålder framställts som det ultimata målet i livet, och en social fostran specialanpassad för 

att passa som fru i ett äktenskap har länge ingått i skapandet av kvinnorollen (Beauvoir 

2016 [1949], s. 385). Hirdman (2001, s. 161) beskriver hur 1950-talets svenska hemma-

fruar ansågs vara lyckligt lottade som genom äktenskapet fick leva som kvinnor genom 

att ta hand om man och barn, vilket antogs räcka för att de skulle känna sig förverk-

ligade som människor. Men äktenskapet har inte sällan upplevts som ett fängelse där 

kvinnan lever under heteronormens snävaste former, och redan på 1960-talet i Sverige 

började kvinnans äktenskapliga öde att ifrågasättas skarpt, vilket innebar att äkten-

skapets roll i samhället började förändras (Hirdman 2001, s. 163). Idag är det inte sär-

skilt vanligt med hemmafruar i Sverige, utan det konceptet ses som utdaterat och för-

tryckande. Det är dock rimligt att påstå att heteronormen lever kvar som en av de star-

kaste genusnormer vi har i dagens moderna samhälle.  

Beauvoir beskriver (2006 [1949], s. 407) just detta, hur den unga kvinnan som 

förälskar sig i en man, och pga. detta förändras i grunden för att passa in i den hetero-

normativa relation hon önskar sig mest av allt, är ett av de mest använda temana i popu-

lärkulturen. Oavsett hur äventyrslysten, modig och självständig den unga kvinnan är, 

framställs hon ofta vara ute efter det för en kvinna obligatoriska målet, att få en man att 

falla för henne (Beauvoir 2006 [1949], s. 407). Redan på Beauvoirs tid var alltså fram-

ställningen av heteronormen en något sliten favorit i populärkulturen. Troligtvis är det 

ovan beskrivna fortfarande ett vanligt förekommande motiv, vilket är relevant vetskap i 

analysen av resultatet i den här studien.   

Den passiva kvinnan 

Den rådande genusordningen påverkar individens sexualitet, och även själva sexakten i 

fysisk form. För att förtydliga, med sexakt menas här allt från flirtande till samlag, då 

samma strukturer styr oavsett vilken sexuell aktivitet som pågår för tillfället. För den 

heterosexuella mannen innebär detta att när han börjar utforska sin sexualitet tillsam-

mans med en kvinna går han in i utforskandet med bilden av sig själv som ett aktivt 

subjekt, som någon som sedan barnsben blivit uppfostrad till att ta för sig av allt livet 

har att erbjuda (Beauvoir 2006 [1949], s. 432). Kvinnan i sin tur, som blivit fostrad till 

att vara ett objekt i mannens ögon, förväntas ta en passiv roll när det kommer till sex 

(Beauvoir 2006 [1949], s. 432). Som Connel & Pearse (2015, s. 26) beskriver förstärks 

ofta fysiska skillnader mellan män och kvinnor genom sociala normer, vilket också 

händer i sexakten. Cismannen är den som penetrerar, och ciskvinnan är den som blir 

penetrerad, han är aktiv och hon är passiv. De biologiska skillnaderna bidrar till att 
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rättfärdiga genusnormen där kvinnan förväntas anta en passiv roll i sexakten, och de 

sociala normerna förstärker i sin tur de fysiska skillnadernas roll. 

Men för kvinnan finns det ytterligare en avgörande aspekt som påverkar vilken 

roll hon antar i sexakten, nämligen påförandet av skuld och skam för sin sexualitet som 

kvinnan får utstå. Skulden har kvinnan med sig från sin uppfostran, och från att leva i 

ett samhälle där konceptet synd finns, enligt Beauvoir (2006 [1949], s. 438). Connel & 

Pearse (2015, s. 132) beskriver ytterligare hur komplex den moderna kvinnans situation 

blir när hon ska leva ut sin sexualitet och anamma en passiv roll, samtidigt som hon inte 

ska framstå som sexuellt otillgänglig. I studien Losing Out (1986) som Connel & Pearse 

(2015, s. 132) refererar till beskriver unga kvinnor hur svårt det är att uppvisa en enligt 

patriarkala normer ”lagom” sexualitet, då de blir straffade av pojkarna både om de är 

helt sexuellt otillgängliga, men också om de uppskattar och bjuder in till pojkarnas 

sexuella inviter. Flickorna blir i pojkarnas ögon antingen sedda som pryda eller som 

horor. 

Sammanfattningsvis är kvinnans roll i sexakten långt ifrån lika självklar som 

mannens, och även om det i modern tid har hänt mycket gällande synen på kvinnans 

sexualitet, är det inte allt för långsökt att påstå att bilden av kvinnan som sexuellt passiv 

i allra högsta grad lever kvar i samhället idag.   

Menstruationen  

I många kvinnors liv är menstruationen en del av sexualiteten, en del som är omgiven 

av en mängd normer och tabun. Beauvoir skriver mycket om menstruationen, och ofta 

ur en mycket negativ synvinkel. Mensen beskrivs som en stor olycka och ett handikapp 

som plötsligt drabbar den unga kvinnan, som begränsar henne i allt hon vill göra 

(Beauvoir 2006 [1949], s. 388). Menstruationen består inte bara av blod och smärtor, 

utan också känslor av skam och stor förödmjukelse, och många är rädda att berätta att 

de fått sin första menstruation (Beauvoir 2006 [1949], s. 368). Beauvoir (2006 [1949], s. 

369) menar att menstruationen på ett brutalt sätt tvingar flickan på ett sätt att bli kvinna, 

vare sig hon vill det eller inte, vilket gör hennes väg mot att bli kvinna än mer svår-

hanterlig. Hon upplever pga. menstruationen och dess tabun och begränsande inverkan 

på hennes liv en större ångest över puberteten än vad pojkar gör (Beauvoir 2006 [1949], 

s. 372).   

Man kan ställa sig kritisk till många av Beauvoirs uppfattningar om menstrua-

tionen, då de beskriver menstruationen som något mycket negativt i en kvinnas liv. Men 

många skulle nog hålla med om att många av Beauvoirs beskrivningar av menstru-

ationen är gångbara än idag pga. de tabun som finns, och som påverkar menstruerande 

kvinnors frihet och syn på sin egen kropp.    
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analyseras med hjälp av de genusteore-

tiska perspektiv som presenteras i teoriavsnittet. Avsnittet har en tematisk uppdelning, 

där sju centrala teman ur den studerade litteraturen presenteras och analyseras. De 

teman som förekommer har följande titlar: ”Att agera som hjältinna”, ”Vem räddar 

vem?”, ”Ingen typisk kvinna”, ”Sex och sexualitet”, ”Menstruation”, Kropp och utse-

ende” och ”Fysisk förmåga”. Varje enskilt avsnitt börjar med en beskrivning av temat 

utifrån vardera fantasyhjältinnas perspektiv, och avslutas med en jämförande analys ur 

ett genusteoretiskt perspektiv. I denna resultatdel av studien besvaras också studiens två 

första frågeställningar: Hur kan framställningen av de kvinnliga hjältarna i den stude-

rade litteraturen tolkas ur ett genusperspektiv? Samt, vilka skillnader i framställningarna 

av de olika kvinnliga hjältarna kan observeras och hur kan skillnaderna tolkas ur ett 

genusperspektiv?   

 

Att agera som en hjältinna  

Under denna rubrik kommer en beskrivning av hjältinnornas sätt att agera som hjältin-

nor och beskrivningar av vilka deras uppdrag som hjältinnor egentligen är. Vilka 

budskap förmedlar hjältinnorna, och vilka mål vill de nå? Hjältinnornas sätt att agera 

och deras uppdrag som hjältinnor kommer sedan att kopplas till genusteori om 

patriarkala samhällsstrukturer samt till intersektionella perspektiv på jämställdhet.  

 

Mare 

Hjältinnan Mare Barrow i Röd drottning är i början av berättelsens gång tveksam till att 

ta på sig rollen som någon som ska försöka förändra samhället. Dock drivs hon av sin 

aversion mot orättvisor, och kan inte hejda sig själv från att blanda sig i de aktiviteter 

som i slutändan leder till att hon går med i motståndsrörelsen Blodsvärnet (Aveyard 

2017, s. 30). Det står tidigt i boken klart att Mare är medveten om det förtryck hon och 

hennes familj lever i, i egenskap av rödblodiga, och Mare uttrycker ofta ett brinnande 

förakt mot silvrarna (Aveyard 2017, s. 36). Under berättelsens gång tvivlar hon dock 

många gånger på sig själv, dels pga. sin ålder, dels för att hon är en ung kvinna 

(Aveyard 2017, s. 334).   

När Mare befinner sig i palatset där hon hålls fången reflekterar hon över sin 

roll i de silverblodigas spel. Hon inser att den silverblodiga adeln kommer att använda 

henne som verktyg för att tysta det förtryckta rödblodiga folket, genom att få det att 

framstå som om hon står på de silvrigas sida (Aveyard 2017, s. 92). Istället för att gå de 

silverblodigas ärenden går Mare under sin tid i slottet med i motståndsrörelsen Blods-

värnet, och de börjar tillsammans smida planer på en attack mot slottet som ska fungera 

som starten på en revolution. Mare ifrågasätter dock Blodsvärnets metoder. Om de 

lyckas med attacken, kommer många rödblodiga att bli dödade av regimen i jakten på 

de skyldiga. Är det verkligen värt priset? (Aveyard 2017, s. 193).  

När det är dags att genomföra attacken mot palatset och de silverblodiga tvekar 

Mare. Hon ser att de silvriga också är människor, med familjer och barn (Aveyard 2017, 

s. 237), och hon tvekar att gå vidare med planerna (Aveyard 2017, s. 238). När hon 
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sedan ser de döda efter attacken blir hon förfärad och ångrar det som hon och Blods-

värnet gjort (Aveyard 2017, s. 257). Hon blir dock stärkt i sitt beslut att starta revolution 

och stå upp för det rödblodiga folket när hon ser hur förtrycket mot dem eskalerar efter 

attacken mot slottet (Aveyard 2017, s. 287).   

 

Celaena  

En stor del av Glastronen (2017) går ut på att Celaena måste klara av alla utmaningar 

som kungen anordnar för att få en chans att slippa återvända till lägret för straffarbete 

där hon tillbringat de senaste åren. För att göra det behöver hon vinna över 20 män i 

olika slags tävlingar (Maas 2017, s. 73). Celaena kan också beskrivas som en slags anti-

hjälte i början av boken. Hon är en dömd brottsling, och dessutom en lönnmördare. 

Hennes omgivning har svårt att veta hur de ska förhålla sig till henne, då Celaenas roll 

som lönnmördare inte stämmer överens med det människor kan se när de tittar på 

henne: en ung, vacker kvinna (Maas 2017, s. 22).  

Allt eftersom intrigen utvecklar sig får dock Celaena en annan roll än den att 

rädda sitt eget skinn och utvecklas som hjältinna. Av en mystisk vålnad får hon efter ett 

antal ouppklarade mord i slottet följande uppdrag: ”Hitta ondskan i slottet...Men det 

enda sant onda i den här världen är mannen som härskar över den” (Maas 2017, s. 

220). Vålnaden vill således att Celaena ska sträva mot ett större syfte än att endast vinna 

tävlingarna, nämligen att kämpa mot den ondska som landets kung utgör. Detta leder till 

att Celaena får upp ögonen för landets politiska situation, och när hon får veta att 

femhundra rebeller nyligen dödats av kungens trupper växer hennes förakt mot kungen, 

och hennes resa från antihjälte till en hjältinna som kämpar för rättvisa tar sin början 

(Maas 2017, s. 262). Hur detta utvecklar sig får dock inte läsaren veta i denna första bok 

i serien.  

 

Katsa  

Genom att trotsa sin uppdragsgivare kung Randas order påbörjar Katsa sin resa mot att 

bli en fantasyhjältinna. En dag står hon inte ut med att utföra den tortyr av en man som 

kungen har beställt av henne (Cashore 2012, s. 45), och kort därpå vägrar hon utföra en 

liknande order mot en man vars enda brott är att han inte velat gifta bort sin dotter till 

män som kungen valt (Cashore 2012, s. 135). Till slut får Katsa nog av att tjäna kungen 

och ger sig av tillsammans med prins Po och lämnar för alltid kungens tjänst (Cashore 

2012, s. 175).  

Väl ute i frihet i den verkliga världen bortom hovets stängda rum börjar Katsa 

upptäcka det förtryck många kvinnor utsätts för, och hon börjar stå upp för de kvinnor 

hon möter i olika situationer. På ett värdshus där hon och prins Po stannar till över 

natten skrämmer hon bort några män som verkar planera att våldföra sig på värdshus-

värdens döttrar (Cashore 2012, s. 210). I slutet av boken när hon räddat prinsessan 

Bitterblue genom att bära henne genom ett iskallt bergspass och dödat hennes onde far 

kung Leck, bestämmer sig Katsa för att hon måste lära Bitterblue att slåss, att försvara 

sig själv från yttre hot (Cashore 2012, s. 404). Senare bestämmer sig Katsa även för att 

det ska bli hennes stora uppdrag i livet att undervisa unga flickor i självförsvar (Cashore 
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2012, s. 478), och hennes resa mot att bli en äkta hjältinna kan därmed ses som full-

bordad.   

Analys ur ett genusperspektiv  

Både Celaena och Katsa kämpar i sina respektive världar mot ett patriarkalt förtryck, 

som nästan övertydligt symboliseras av kungar som behandlar både hjältinnorna och sitt 

eget folk illa. Även i hjältinnornas fantastiska världar tycks genusordningen där mannen 

är överlägsen vara en av samhällets grundpelare, likt Hirdman (2001, s. 102) beskriver. 

Det är dock tydligt att inte heller i de fantastiska världarna är den patriarkala makten en 

naturlag, på samma sätt som Connel & Pearse (2015, s. 25) beskriver genusordningen i 

den verkliga världen; kungar avsätts och maktstrukturer förändras. Hjältinnor som Katsa 

och Celaena uppmärksammar det förtryck som de själva och folket utsätts för, och 

bestämmer sig för att göra något åt det. Berättelserna om huvudpersonernas resa mot att 

bli hjältinnor som beskrivits ovan kan alltså anses ha ett tydligt feministiskt budskap, 

där kampen mot en manlig monark fungerar som en symbol för kamp mot patriarkalt 

förtryck ur ett större perspektiv.  

Mare i Röd drottning (2017) kämpar också mot en kungs (och en drottnings) 

förtryck i berättelsen om henne, men Mares kamp mot orättvisorna i hennes värld har 

ytterligare en grund än endast kampen mot ett patriarkalt förtryck. För att förstå Mares 

roll som hjältinna är det viktigt att anamma ett intersektionellt perspektiv (Lykke 2009, 

s. 114). För henne är de silverblodigas förtryck mot den rödblodiga befolkningen det 

hon vill kämpa emot, vilket hon också gör genom att gå med i Blodsvärnet och försöka 

starta en revolution. De silverblodigas förtryck mot de rödblodiga är både klass- och 

rasrelaterat på samma gång, vilket gör det intersektionella perspektivet så nödvändigt 

för att förstå just Mares uppdrag som hjältinna. De silverblodiga är adel och överklass, 

men anser sig också tillhöra en överlägsen folkgrupp i egenskap av färgen på sitt blod, 

sitt utseende och sina särskilda förmågor. Frågorna kring klass och ras blandas även 

med frågor om genus, vilket tydliggörs bland annat när Mare ifrågasätter sin förmåga i 

egenskap av hjältinna pga. sin könstillhörighet.   

 

Vem räddar vem?   

I fantasylitteratur är motivet med hjälten som räddar någon, sig själv, en vän eller hela 

världen, näst intill obligatoriskt. När fantasyhjältinnor analyseras ur ett genusperspektiv 

som i den här studien blir frågan om vem som räddar vem högst relevant. Tillåts hjältin-

norna i den studerade litteraturen att vara aktiva hjältinnor som räddar andra och sig 

själva, eller kommer någon annan till deras undsättning när situationer blir farliga?  

 

Mare  

Mare Barrow i Röd drottning (2017) bestämmer sig i boken för att rädda sin bror, 

Kilorn, från fängelsehålan där de båda har placerats för att ha medverkat i ett terror-

attentat mot palatset (Aveyard 2017, s. 256), vilket hon också lyckas med i slutet, med 

hjälp av sina vänner. Mare är dock inte helt självständig i krissituationer utan önskar vid 

minst ett tillfälle under berättelsens mer dramatiska partier att hennes manliga lärare, 

Julian, ska komma och rädda henne, vilket dock inte händer (Aveyard 2017, s. 335). 
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Sammanfattningsvis kan man säga att Mare med hjälp av sina vänner lyckas rädda sig 

själv och vännerna, även om hon ibland önskar att någon ska komma till hennes und-

sättning.  

 

Celaena 

Celaena, hjältinnan i Glastronen (2017), upplever en mängd olika situationer där hon 

eller någon annan kräver räddning under berättelsens gång. Under en av de utmaningar 

hon tvingas delta i för att få chansen att bli kungens kämpe räddar hon en annan del-

tagare från att falla handlöst mot en säker död (Maas 2017, s. 158), något som är intres-

sant med tanke på att Celaena egentligen skulle gynnas i tävlingen om någon av de 

andra kämparna förolyckades. I en helt annan situation är det istället hjältinnan som blir 

räddad av sin bästa vän, Nehemia, efter att hon slagits mot en drake i slottets 

fängelsehålor och riskerar att förblöda (Maas 2017, s. 317).   

Det kan alltså tyckas att det finns en viss jämvikt mellan hur ofta Celaena 

räddar och blir räddad, fram till historiens mest kritiska del, slutstriden i tävlingen om 

vem som ska få bli kungens kämpe. Celaena blir förgiftad och kan inte kämpa med sin 

vanliga styrka och är nära att dö, när hon blir räddad av både ett mystiskt spöke som 

huserar på slottet och en av sina manliga vänner som arbetar som vakt i kungens tjänst 

(Maas 2017, ss. 380, 365). Celaena tillåts alltså inte rädda sig själv när situationen blir 

som mest kritisk, utan räddas av inte mindre än två personer. För omvärlden verkar det 

dessutom som om hon blir räddad av Chaol, den manliga vännen, eftersom övriga i 

berättelsen inte kan se spöket som också hjälpte henne.  

 

Katsa  

Hjältinnan Katsa i De utvalda (2012) som får stå för det sista exemplet i detta avsnitt är 

också med om flera situationer där att rädda eller att räddas betyder skillnaden mellan 

liv och död för henne själv och andra. Katsa är mycket självständig och slår många 

gånger ifrån sig andras försök att rädda henne, som när den manliga vännen Giddon 

föreslår att han ska skydda henne genom giftermål för att försöka undvika kungens 

vrede (Cashore 2012, s. 142). Katsas prioritering är istället att rädda de andra 

karaktärerna i berättelsen, och hon bestämmer sig tidigt för att beskydda sin älskare, 

prins Po, mot allt ont som han möjligtvis skulle kunna råka ut för (Cashore 2012, s. 

232), och det löftet uppfyller hon också. Katsa räddar även prinsessan Bitterblue genom 

att bära henne genom ett iskallt bergspass under många dagar, och riskerar sitt eget liv 

på kuppen (Cashore 2012, s. 363). Men det som skiljer Katsa mest från de andra 

hjältinnorna i studien är att hon på egen hand besegrar berättelsens skurk, kung Leck, 

genom att kasta en kniv genom hans mun (Cashore 2012, s. 424). Katsa är alltså den 

enda hjältinnan i den studerade litteraturen som får agera helt på egen hand i berättel-

sernas mest kritiska ögonblick, och på så vis rädda både sig själv och många av de andra 

karaktärerna från sagans största hot.  

Analys ur ett genusperspektiv  

Enligt den rådande genusordningen är självständighet och förmåga att ta hand om sig 

själv manliga egenskaper, och eftersom dessa egenskaper är manliga kan de inte innehas 
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av kvinnor, enligt motsatsförhållandets regel (Connel & Pearse 2015, s. 68). Det visar 

sig här genom att endast en av de tre fantasyhjältinnorna som förekommer i studien 

klarar av historiens mest kritiska situation på egen hand. För att passa in i den roll som 

tilldelats dem i egenskap av kvinna, får de inte vara allt för starka, eller allt för själv-

ständiga. Det går självklart att invända mot detta resonemang. Är det t.ex. inte en viktig 

sensmoral att lära unga läsare att ingen hjälte kan klara allt själv, utan att alla behöver 

sina vänner för att överleva? Visserligen är ett sådant budskap av värde, men att klara av 

det sista steget i ett långt uppdrag, t.ex. som när Katsa besegrar den onde kungen med 

ett knivkast, är en viktig symbolisk handling som ger legitimitet till den kvinnliga 

fantasyhjälten. När denna stund går förlorad, som för Celaena och Mare, bekräftar det 

bilden av kvinnan som svag och osjälvständig, vilket är helt i linje med samhällets patri-

arkala normer.   

 

Ingen typisk kvinna  

En modern fantasyhjältinna måste ta ett visst avstånd från attribut som räknas som 

typiskt kvinnliga, i varje fall om man ser till resultatet i den här studien. Katsa i De 

utvalda (2012) klipper håret kort ”som på en man” efter att vara mycket trött på sitt 

långa, toviga hår (Cashore 2012, s. 211), och hon avskyr att klä sig i de klänningar som 

hon tvingas bära under kungens middagsbjudningar (Cashore 2012, s. 58). Hon har inte 

heller någon önskan om att någonsin gifta sig och skaffa barn, vilket både hon själv och 

andra karaktärer upplever som onormalt och onaturligt (Cashore 2012, s. 36). Hon kan 

inte heller baka eller sy, vilket verkar förväntas av kvinnor i Katsas värld (Cashore 

2012, s. 25).  

 

Mare 

Mare i Röd drottning (2017) uttrycker liknande känslor som Katsa gör kring typiska 

kvinnokläder som klänningar, och beskriver dem som överdrivna och larviga (Aveyard 

2017, s. 213), och hon avskyr den tunga sminkning hon blir påtvingad under tiden hon 

bor i det kungliga palatset (Aveyard 2017, s. 94). Mares aversion mot det kvinnliga 

verkar dock i huvudsak vara kopplad till klass- och rasfrågor, något som kommer att be-

skrivas och analyseras ytterligare senare i avsnittet.  

 

Celaena 

Till skillnad från de andra hjältinnorna så uppskattar Celaena i Glastronen (2017) klän-

ningar och andra kvinnligt kodade utsmyckningar, och hon uppskattar skarpt de vackra 

klänningar hon får bära vid hovet (Maas 2017, s. 28). Hon har långt hår som hon håller i 

en fläta, och det beskrivs hur hon använder smink för att göra sitt redan vackra ansikte 

uppseendeväckande vackert (Maas 2017, s. 14). I jämförelse med de andra två hjältin-

norna är Celaena den som upplevs som mest stereotypt kvinnlig vad gäller de yttre attri-

buten, och hon har heller inga problem med att visa intresse för kvinnligt kodade ting 

såsom smink och kläder, till skillnad från Mare och Katsa.   
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Analys ur ett genusperspektiv  

När en kvinnlig karaktär ägnar sig åt sitt utseende som Celaena, eller tar direkt ställning 

mot typiskt kvinnligt kodade attribut som Katsa och Mare, kan det analyseras ur flera 

perspektiv. Det kan tyckas positivt att den kvinnliga fantasyhjälten ignorerar de kvinn-

liga utseendenormerna som tvingas på kvinnor, och på så vis undviker att underkasta sig 

den manliga blicken och dess objektifiering, vilken beskrivs av Bourdieu (1999, s. 81). 

Men det finns också andra aspekter av hjältinnornas fnysande till allt som ses som 

typiskt kvinnligt. Beauvoir (2006 [1949], s. 352) beskriver hur kvinnan kan bidra till att 

upprätthålla synen på kvinnan som underordnad genom att ta avstånd från kvinnliga 

attribut och kvinnligt beteende, och genom att se ned på de kvinnor som ägnar sig åt 

sådant. Genom att se negativt på sådant som att klä sig i klänning och bära smink, 

förstärks ju bilden av typiskt manliga egenskaper och attribut som bättre än kvinnliga. 

Fantasyhjältinnorna Katsa och Mare balanserar alltså mellan att göra sig självständiga 

från objektifiering, och att fungera som upprätthållare av den manliga dominansen. Det 

är också intressant att just fantasyhjältinnorna verkar ha en tendens att ta avstånd från 

det kvinnliga, då fantasylitteraturen länge varit en mansdominerad domän. Frågan som 

uppstår är om de kvinnliga fantasyhjältarna måste anamma manliga egenskaper för att 

få ta plats som protagonist i den fantastiska litteraturen.   

 Ett annat perspektiv på hjältinnornas aversion mot eller uppskattning av smink 

och kläder kan observeras genom att applicera ett intersektionellt perspektiv (Lykke 

2009, ss.109–110). Mares aversion mot smink- och klädvanorna i palatset där hon 

tvingas vara, är starkt kopplad till klass- och rasfrågor, vilket tydligt kan ses i följande 

citat:  

   

Under många kvalfyllda minuter arbetar de hårt för att göra mig passande. 

De badar mig, friserar mig och sminkar mig tills jag ser ut som den larviga 

person de vill att jag ska vara. Sminket är värst, särskilt det tjocka, vita och 

fuktiga pudret som de stryker på min hud. [...] När jag tittar mig i spegeln ser 

det ut som om all värme i min hud är borta. jag förstår att syftet är att dölja 

den rosiga tonen i min hud, mitt röda blod. [...] Med min nya bleka hy, mina 

sotiga ögon och mina mörka läppar ser jag kall och grym ut. Som ett rakblad. 

Jag ser ut som en silver. Jag är vacker. Och jag avskyr det. (Aveyard 2017, s. 

94)  

 

Under sminkningen i citatet ovan görs Mare till en, enligt palatsets normer, passande 

kvinna. Det är uppenbart att normerna för hur man är en passande kvinna i de silver-

blodades värld inte endast handlar om könsnormer, utan även om klass och ras. För att 

anses vara passande måste Mares hudton döljas, för att istället för rosig verka skinande 

vit. Hon måste också sminkas och friseras, för att likna de silverblodade kvinnorna som 

står tydligt över Mare i det klassystem som finns i hennes värld. För att passa in i genus-

rollen som kvinna i palatset behöver alltså Mare inte endast agera enligt sin könsroll 

utan också underkasta sig de starka maktstrukturer baserade på ras och klass som råder i 

hennes värld.   
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Sex och sexualitet  

De tre fantasyhjältinnorna i den här studien är alla i tonåren, och är alla i högsta grad 

sexuella varelser. De blir kära, flirtar och har sex. I följande avsnitt kommer hjältinnor-

nas sexuella beteenden och sexualitet att presenteras för att sedan analyseras ur ett 

genusperspektiv.  

 

Mare  

Mare i Röd drottning (2017) visar tidigt i boken ett sexuellt intresse för de unga män 

som omger henne i palatset, prinsen Cal och hans bror Maven. Intresset är generellt sett 

oftast på det romantiska planet, men vid ett tillfälle beskrivs hur Mare dröjer kvar med 

blicken på Cals bröstkorg, vilken uppenbarligen väcker en viss upphetsning hos henne 

(Aveyard 2017, s. 229). Det faktum att Mare har två kärleksintressen orsakar inte endast 

glädje för henne, utan även en stor dos skuld. När hon blir kysst av Maven för första 

gången känner hon sig skuldtyngd, eftersom hon också har börjat utveckla en sexuell 

relation med brodern Cal (Aveyard 2017, s. 229). Även om Mare aktivt visar intresse 

för de två männen som hon fått upp ögonen för, är det inte Mare som någon gång under 

berättelsens gång initierar kyssarna (vilka för övrigt är de enda explicit beskrivna sexu-

ella aktiviteterna som förekommer i Röd drottning). Liksom i den första kyssen med 

Cal, är det Maven som i hans och Mares första kyss är den som aktivt tar initiativet, och 

det beskrivs i texten hur han kysser henne (Aveyard 2017, s. 279).  

 

Celaena  

Celaena i Glastronen (2017) beskrivs i boken som mycket flirtig. Till och med när hon 

fortfarande är fånge i det läger för straffarbete där hon börjar sitt äventyr, beskrivs det 

hur hon flirtar med sina fångvaktare (Maas 2017, s. 15). När hon kommer till slottet där 

de huvudsakliga delarna av boken utspelas fattar hon snabbt tycke för prinsen Dorian, 

och blir samtidigt uppvaktad av gardeskaptenen Chaol. Trots Celaenas aktiva approach 

när det kommer till flirtande, är det inte hon som tar det första steget när hon och Dorian 

kysser varandra för första gången. Återigen, likt Mare i Röd drottning (2017), är det 

Celaena som blir kysst av Dorian (Maas 2017, s. 299). Några kapitel senare får dock 

Celaena agera aktivt och själv ta initiativ till att kyssa prins Dorian (Maas 2017, s. 333).  

 

Katsa  

Om de andra hjältinnorna i studien kan beskrivas som mycket intresserade av att flirta 

med prinsar och skapa romantiska och sexuella relationer med dessa, beskrivs Katsa i 

början av boken som raka motsatsen. Hon är absolut inte intresserad av att inleda en 

relation med någon, och hennes värsta mardröm är att gifta sig, leva som någons fru och 

skaffa barn (Cashore 2012, s. 36). Trots allt detta faller Katsa för prinsen Po som är på 

besök i slottet där Katsa arbetar som kungens högra hand. Deras sexuella relation inleds 

när de begett sig från slottet och påbörjat sitt gemensamma uppdrag, och Katsas 

begynnande intresse för Po beskrivs genom att hon blir generad av att se hans 

halvnakna kropp (Cashore 2012, s. 206).  

När Katsa upptäcker sitt intresse för Po drabbas hon av en kris. Hur ska hon 

kunna vara tillsammans med honom, och ändå behålla sin självständighet? (Cashore 
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2012, s. 239). Detta leder till en inre diskussion hos Katsa under en stor del av boken. 

Hon funderar över huruvida det kan vara möjligt för henne att vara med Po som hans 

älskarinna utan att bli hans fru och föda hans barn (Cashore 2012, s. 242). Katsa 

kommer i slutet av historien fram till att hon älskar Po och att de ska vara tillsammans, 

men att det kommer att vara på hennes villkor och att de aldrig kommer att gifta sig 

(Cashore 2012, s. 431). 

Trots Katsas ifrågasättande av relationsnormer som beskrivs ovan är det inte 

hon som tar initiativ till hennes och Pos första kyss, utan också här är det prinsen som 

omfamnar sin hjältinna (Cashore 2012, s. 247). Här beskrivs dock deras första sexuella 

möte något annorlunda, och både han och hon beskrivs som aktiva deltagare (Cashore 

2012, s. 247).   

Analys ur ett genusperspektiv  

De studerade hjältinnornas uttryck för sin sexualitet kan ur många aspekter ses som 

typisk för deras genustillhörighet, utifrån den teori som tidigare presenterats. De är 

aktiva när det kommer till det inledande flirtandet, men låter den manliga parten ta det 

första initiativet till sexuell kontakt. Den sexualitet de tre hjältinnorna lever ut kan ses 

som en lagom aktiv sådan, där de balanserar mellan att vara allt för pryda och allt för 

sexuella, likt flickorna i studien som återges i Connel & Pearse (2015, s. 132). I sina 

första sexuella möten, kyssarna, är genusordningen mycket tydlig med mannen som 

aktiv initiativtagare och kvinnan som passiv mottagare, vilket Beauvoir (2006 [1949], s. 

432) beskriver. Det är tänkvärt, för att inte säga uppseendeväckande, att ingen av de tre 

hjältinnorna i studien skildras som aktiva initiativtagare till sina första sexuella möten.   

En annan intressant aspekt som uppenbarar sig i resultatet är hur hetero-

normativt (se Connel & Pearse 2015, s. 149 för definition) samtliga fantasyhjältinnor 

framställs. De är alla endast sexuellt intresserade av män, och det intresset framstår 

dessutom som något självklart. Den enda gången en karaktär visar något som med god 

vilja skulle kunna tolkas som sexuellt intresse för en kvinna är när Mare i Röd drottning 

(2017) tänker att Farley, en kvinnlig bekantskap, är söt (Aveyard 2017, s. 269). För hjäl-

tinnorna i de studerade böckerna är det tydligt att heteronormen är dominerande, och det 

enda tänkbara alternativet är att förälska sig i prinsen. Då redan Beauvoir (2006 [1949], 

s. 407) kommenterat detta så vanligt förekommande motiv i populärkulturen som ett 

tröttsamt inslag, är det intressant att tre böcker som är skrivna efter 2010 uteslutande har 

heterosexuella karaktärer som huvudpersoner.  

Ett visst mått av kritik mot heteronormativitet, i varje fall när det kommer till 

heteroförhållandets struktur, kan observeras hos Katsa i De utvalda (2012). Katsa 

reflekterar över hur hon ska kunna leva med Po utan att fastna i en roll hon absolut inte 

vill ha, och bestämmer sig för att leva ut sin kärlek till prinsen på sina egna villkor, utan 

giftermål och barnafödande. Även här visar alltså Katsa på fler normbrytande kvalitéer 

än de andra kvinnliga fantasyhjältarna i studien.   
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Menstruation  

Menstruation är ett tema som endast kort förekommer i två av de studerade böckerna, 

men som har desto större betydelse i många kvinnors sexualitet och liv. Därför kommer 

menstruationen som tema att presenteras och analyseras i följande avsnitt.  

 

Katsa och Celaena  

I två av böckerna i denna studie nämns hjältinnornas erfarenheter av sin menstruation på 

något sätt. För Katsa i De utvalda beskrivs det hur den kammarjungfru hon fick när hon 

började arbeta hos sin farbror kungen berättade för Katsa vad mens var, eftersom ingen 

annan hade berättat det innan och hon vid elva års ålder inte visste vad det innebar 

(Cashore 2012, s. 63). Celaena i Glastronen (2017) får en dag svåra smärtor av sin men-

struation och kan inte kliva ur sängen den dagen (Maas 2012, s. 253). Hon uttrycker en 

oro för att inte kunna träna inför de utmaningar hon deltar i på grund av sina smärtor 

(Maas 2017, s. 254). När hon försöker förklara för sin manliga vän Chaol, som undrar 

varför hon inte kliver upp ur sin säng, blir han mycket generad när han inser orsaken 

(Maas 2017, s. 255). Celaena själv är glad att hon fått sin menstruation tillbaka efter det 

hårda livet i lägret för straffarbete hon befunnit sig i under flera år (Maas 2017, s. 253), 

men beklagar sig ändå över hur besvärligt det är att vara kvinna och behöva menstruera 

(Maas 2017, s. 257). 

Analys ur ett genusperspektiv  

För Katsa i De utvalda (2012) handlar partiet om menstruationen om att hon hittills i 

livet vuxit upp som en flicka som inte vet att hon kommer att bli kvinna, eftersom hon 

inte befunnit sig i en kontext med andra kvinnor runt sig. När kammarjungfrun berättar 

för henne om menstruationen, försöker kammarjungfrun lindra den ångest Beauvoir 

(2006 [1949], s. 369) beskriver angående hur menstruationen kan tvinga en flicka in i 

kvinnorollen, vare sig hon vill det eller inte. Kammarjungfrun försöker alltså inviga 

Katsa i vad det innebär att vara kvinna, men försöker också bjuda in henne i en slags 

kvinnlig gemenskap som Katsa saknat i sitt liv.  

För Celaena i Glastronen (2017) är menstruationen ångestfylld. Hon upplever 

att den hindrar henne från att prestera fysiskt på den nivå hon önskar, vilket Beauvoir 

(2006 [1949], s. 388) också beskriver utförligt i Det andra könet. Celaena blir även 

utsatt för andras äckelkänslor kring hennes kropp och menstruation när kamraten Chaol 

inser att hon har mens, något som förstärker synen på mens som tabu. Trots detta verkar 

hon själv inte skämmas över sin mens vilket Beauvoir (2006 [1949], s. 388) menar är 

mycket vanligt. Man kan hoppas att detta beror på en förändring i samhället där unga 

kvinnor inte längre upplever lika intensiva skamkänslor kring sin menstruation, då 

Celaena är en hjältinna som är skapad på 2010-talet och Det andra könet skrevs på 

1940-talet.  

Först och främst kan det ur ett genusperspektiv anses positivt att mens som 

tema förekommer i böcker om unga kvinnor, med tanke på hur pass tabu det fortfarande 

är att prata om menstruation. Men det man också kan observera är att mens som tema 

förekommer endast som isolerade händelser i böckerna, och är alltså inget som före-

kommer i förbigående eller som en vardagshändelse, vilket visar på att skildringarna av 
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menstruationen ses som något särskilt, och som något avvikande. Av den anledningen 

verkar inte böckerna förmedla en normaliserande syn på menstruation, men som tidigare 

nämnt kan man också se det som positivt att temat ens förekommer i den studerade 

litteraturen.  

  

Kropp och utseende   

I följande avsnitt kommer framställningen av hjältinnornas kroppar och utseende att 

presenteras och analyseras. Analysen kommer främst att ske ur ett intersektionellt 

genusperspektiv.  

 

Mare  

Inte mycket sägs om Mares i Röd Drottning (2017) utseende. Det som beskrivs mest ut-

förligt är hennes hår, vilket beskrivs som ”flodbrunt. Mörkt i rötterna och blekt i 

topparna” (Aveyard 2017, s. 21). En viktigare aspekt av Mares utseende är hennes hud, 

som skiljer sig från de silverblodades bleka hud genom dess rosiga toner (Aveyard 

2017, s. 94). Så som det framställs i berättelsen är samtliga rödblodade något mörkare i 

hudtonen än de silverblodade som framställs som mycket bleka (Aveyard 2017, s. 94).  

 

Celaena  

I Glastronen (2017) består en stor del av Celaenas karaktärsbeskrivning av att bygga 

upp en bild av hennes utseende. Hennes skönhet bedyras, och det beskrivs redan under 

berättelsens första sidor hur blek och vacker hon är (Maas 2017, s. 8). Dessutom har 

Celaena långt hår, blå ögon och är mycket smal (Maas 2017, ss. 8, 14, 26).   

 

Katsa  

Hjältinnan Katsa i De utvalda har ett utseende som skiljer sig från de andra hjältinnor-

nas. Hennes kropp, både till klädsel och form, beskrivs som pojkaktig (Cashore 2012, 

ss. 8–9). Hon har olikfärgade ögon, ett grönt och ett blått (Cashore 2012, s. 24) (något 

som är kopplat till hennes speciella krafter), och hon klipper under berättelsens gång sitt 

långa, trassliga hår kort (Cashore 2012, s. 211).   

Analys ur ett genusperspektiv   

Det är tydligt att Mare och Celaena har utseenden som är mer stereotypt kvinnliga än 

Katsa, men det är inte det mest intressanta med framställningen av hjältinnornas kroppar 

och utseenden. Genom att anamma ett intersektionellt perspektiv (Lykke 2009, ss. 109–

110) på hur karaktärerna framställs kan ett flertal andra tänkvärda aspekter uppmärk-

sammas. Mare och Celaena beskrivs som vita, även om Mare uppges ha en något ”rosi-

gare” hudton. Vilken färg det är på Katsas hud får vi inte veta, utan det är upp till 

läsaren att tolka, men även hon verkar vara vit då hon har ljusa ögon.  

Särskilt Celaenas karaktärsbeskrivning är problematisk ur ett intersektionellt 

perspektiv, då det gång på gång betonas hur väldigt blek, och därför väldigt vacker, hon 

är. Än mer problematiskt är det faktum att ingen av hjältinnorna har, explicit beskrivet, 

någon annan hudfärg än vit. I dessa tre universum verkar alltså vithet vara den outtala-

de, men ändå tydligt beskrivna, normen.  
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Fysisk förmåga 

I följande avsnitt kommer framställningen av hjältinnornas fysiska förmågor, som 

kunskap inom stridskonst, magi, överlevnad etc., att presenteras för att sedan analyseras 

ur ett genusperspektiv.  

 

Mare  

I början av berättelsen beskrivs Mare i Röd drottning (2017) inte som någon särskilt 

fysiskt stark person. Hon jämför sig med sin manliga vän i samma ålder som hon själv, 

och konstaterar att de sedan de nått puberteten slutat upp med sina lekfulla slagsmål, 

eftersom hon numera är fysiskt underlägsen honom (Aveyard 2017, s. 11). En bit in i 

historien upptäcker Mare dock att hon har magiska krafter, krafter som annars bara är 

reserverade för den silverblodade befolkningen. Hon kan nämligen kontrollera och 

generera elektricitet (Aveyard 2017, s. 78), en förmåga som kräver stor psykisk 

koncentration men kan ses som en fysisk förmåga, eftersom krafterna kan användas för 

strid och försvar.  

 

Celaena  

Celaena i Glastronen (2017) är under berättelsens gång helt beroende av sin fysiska för-

måga för att överleva. Hon befinner sig i kungens palats för att tävla om att bli hans 

kämpe, och för att nå dit måste hon besegra 23 män i olika utmaningar (Maas 2017, s. 

73), vilket hon också lyckas med i slutändan. Celaena är den enda kvinnan som deltar i 

tävlingarna. En annan aspekt av Celaenas karaktär är att hon benämns som en lönn-

mördare, det är därför hon de senaste åren har befunnit sig i ett läger för straffarbete 

(Maas 2017, s. 15). Men Celaena får inte visa upp sina lönnmördar-förmågor under 

någon av bokens 400 sidor, utan hennes epitet framstår som en tom titel. Inte ens då hon 

kämpar mot en drake dräper hon den, utan den blir endast skadad av Celaenas svärd 

(Maas 2017, s. 315).  

 

Katsa  

Hjältinnan Katsa i De utvalda beskrivs genomgående som en mycket fysisk person. Hon 

dödar soldater, jagar sin egen mat och uppvisar stora färdigheter i överlevnadskonst 

(Cashore 2012, ss. 188, 291). I relation till prinsen Po upplever sig dock Katsa för första 

gången i sitt liv fysiskt underlägsen en annan person, och hon funderar över om det är 

för att han vuxit upp som pojke och dessutom blivit ordentligt tränad i stridskonst 

(Cashore 2012, s. 103). Po i sin tur upplever Katsa som en ovanligt fysisk person, och 

kommenterar även detta under deras resa tillsammans (Cashore 2012, s. 197). Katsa och 

Po skojar hjärtligt om de ombytta rollerna som uppstår när de slår läger tillsammans, då 

Katsa sköter alla typiskt manliga sysslor som elden och jakten (Cashore 2012, s. 187), 

men Po är noga med att betona att han inte tycker att det är något negativt utan uttrycker 

tacksamhet gentemot Katsas arbete (Cashore 2012, s. 188).  
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Analys ur ett genusperspektiv  

När Mare beskrivs som fysiskt underlägsen sin kamrat så befästs hennes roll som kvin-

na, då en del av den patriarkala samhällsstrukturen bygger på idén om kvinnans fysiska 

underlägsenhet (Bourdieu 1999, s. 76). Mare har dock en annan styrka än den rent 

fysiska, hon har sina magiska krafter som kan framkalla stark elektricitet. Likt många av 

de fantasyhjältinnor som skildras i Mendlesohn & James (2012) ligger Mares styrka i 

hennes magiska förmågor, snarare än ren fysisk styrka. Det är möjligt att fantasy-

hjältinnor oftare får rollen som kunniga inom magi än som den råstarka hjälten, för att 

bättre passa in i mallen för hur en kvinna ska vara. Men Mares och andras magiska 

förmåga kan också ses ur ett annat perspektiv, nämligen som kritik mot det patriarkala 

samhällets upphöjande av typiskt maskulina egenskaper. Stridskonst som baseras på 

magi, snarare än förmågan att svinga ett tungt svärd, kan inom fantasylitteraturen vara 

minst lika effektiv. Beauvoir (2006 [1949], s. 388) skildrar i Det andra könet hur den 

unga kvinnan kan bli uppgiven när hon upptäcker sin relativa fysiska underlägsenhet i 

jämförelse med männen i hennes ålder, men detta är inget som hjältinnor i en fantasy-

kontext behöver förhålla sig till. Likt Mare kan de efter pubertetens intågande upptäcka 

att de istället för rent fysiska förmågor innehar magiska krafter, vilka kan vara enormt 

kraftfulla, mer kraftfulla än någon mans muskelstyrka. Hjältinnor som Mare får alltså 

inom fantasylitteraturen, där andra naturlagar råder, möjlighet att skapa sig en identitet 

bortom den genusordning som bygger på kvinnan som fysiskt underlägsen mannen.  

Katsa i De utvalda uppvisar dock en fysisk förmåga som generellt sett kopplas 

till manliga egenskaper, vilket också kommenteras av karaktärerna i boken. Katsa själv, 

eller hennes älskare Po, bekymras dock inte av detta, utan nöjer sig med att konstatera 

de ombytta genusroller som uppstår under deras resa. Det är tydligt att Katsa är en 

karaktär som på många sätt ställer sig kritisk till snäva kvinnoroller, också även i detta 

fall. Bourdieu (1999, s. 82) beskriver hur unga kvinnor som strävar efter att utveckla sin 

fysiska förmåga genom idrott eller annat, många gånger kan straffas av omgivningen 

genom att bli sedda som okvinnliga, men detta är inte aktuellt i Katsas fall, utan hon 

agerar ut sina fysiska förmågor utan social stigmatisering. Det är däremot tydligt att 

temat är något som diskuteras i berättelsen om Katsa, vilket också exemplifieras genom 

huvudkaraktärernas reflektioner kring Katsas beteende i förhållande till genus.   

Celaenas i Glastronen (2017) uppvisande av fysisk förmåga kan även det 

kopplas till Bourdieus (1999, s. 82) teorier om synen på kvinnlig styrka, och hur en 

kvinna som är allt för stark kan straffas socialt av samhället. Celaena som karaktär 

anpassar sig i en högre grad än t.ex. Katsa till de normer som tilldelas henne i egenskap 

av kvinna. Celaena är som nämnt en dömd lönnmördare, men begår trots det inte ett 

enda mord under berättelsens gång. Hon tillåts vara fysiskt stark genom att hon vinner 

de tävlingar hon deltar i, men får inte leva ut det dödliga våld som explicit beskrivs vara 

en stor del av hennes identitet. Det kan med hjälp av Bourdieus (1999, s. 82) perspektiv 

tolkas som att Celaenas kvinnlighet bevaras genom att hon inte utför några mord, utan 

uppvisar fysiska förmågor som är mer passande för en kvinna. Att mörda någon är ju 

det ultimata våldet, och en kvinna som ägnar sig åt sådant stiger säkerligen över gränsen 

för vad som anses passa inom den kvinnliga genusrollen.  
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Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat på ett övergripande sätt att diskuteras med 

hjälp av studiens bakgrund, den tidigare forskningen och de litteraturdidaktiska perspek-

tiven som har beskrivits. Framställningen av hjältinnorna ur ett genusperspektiv kom-

mer att diskuteras, men det centrala i diskussionsavsnittet kommer att vara att besvara 

studiens tredje frågeställning: Hur kan en analys av fantasyhjältinnor ur ett genus-

perspektiv användas i svenskundervisningen för att uppfylla skolans mål i värdegrunds-

arbetet med genus och jämställdhet?  

 

Framställningarna av fantasyhjältinnorna ur ett genusperspektiv   

Under följande rubrik kommer framställningarna av studiens fantasyhjältinnor ur ett 

genusperspektiv att sammanfattas och diskuteras. Den fråga som kommer att diskuteras 

är om framställningarna lever upp till en stereotyp kvinnoroll, eller om framställ-

ningarna är normbrytande ur ett genusperspektiv. Fantasyhjältinnornas eventuella roll i 

mitt framtida klassrum kommer också att diskuteras med hjälp av olika perspektiv från 

studiens litteraturdidaktiska grund samt den tidigare forskningen som presenterats.   

Normbrytande eller stereotypa framställningar?  

Nilson (2012, s. 146) påpekar att trots att fler och fler fantasyböcker ges ut med kvinn-

liga hjältar i huvudrollen, innebär inte det att framställningen av kvinnor i böckerna blir 

mindre stereotyp. Detta kan tydligt observeras i de tre böcker som har studerats i det här 

examensarbetet, eftersom de innehåller exempel på både normbrytande och stereotypa 

skildringar av fantasyhjältinnorna i fråga. 

Under rubriken ”Vem räddar vem?” i resultatdelen beskrivs hur endast en av 

hjältinnorna i studien, Katsa i De utvalda, får vara den som räddar sig själv och alla 

andra vid berättelsens slut genom att döda den onde kungen. Majoriteten av hjältinnorna 

i studien tillåts alltså inte klara det mest kritiska ögonblicket själva, utan blir räddade av 

någon annan. Detta är uppseendeväckande ur ett genusperspektiv, då det bekräftar en 

syn på kvinnan som osjälvständig, och mindre lämpad för de hjältedåd som manliga 

fantasyhjältar i regel lyckas med på egen hand. Visserligen kan detta bero på att för-

fattare av böcker med fantasyhjältinnor gör sina huvudkaraktärer mer mänskliga, något 

som Campbell (2014, s. 285) resonerar kring, och därför också gör dem mer beroende 

av andra. Oavsett vilken intentionen är med att inte låta fantasyhjältinnorna klara sig 

själva i historiens mest kritiska ögonblick, är det inte orimligt att se det som ett under-

minerande av fantasyhjältinnans styrka och kompetens, vilket också stämmer överens 

med den genusroll kvinnan har i det patriarkala samhället.  

I resultatdelen under rubriken ”Ingen typisk kvinna” skildras också hur de 

studerade fantasyhjältinnorna balanserar mellan att behaga den manliga blicken som vill 

objektifiera dem, som Celaena i Glastronen, eller göra sig fria från den genom att inte 

se ut som typiska kvinnor, likt Mare i De utvalda och Katsa i Röd drottning. Här finns 

alltså exempel på både normbrytande karaktärer och en karaktär som lever upp till den 

mer stereotypa rollen som tilldelas kvinnor. Cruger (2017, s. 117) uppmärksammar i sin 
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studie att många moderna fantasyhjältinnor ofta tar avstånd från typisk femininitet, 

vilket delvis också stämmer överens med det resultat som kommit fram i denna studie. 

Under rubriken ”Sex och sexualitet” i resultatdelen konstaterar jag att fram-

ställningen av hjältinnorna när det kommer till hur de lever ut sin sexualitet är mycket 

normativ. Endast Katsa visar tendenser till normbrytande i området sex och relationer. 

Hon är en karaktär som kritiserar delar av heteronormens inneboende krav, genom att 

inte vilja binda sig till någon man eller inte vilja föda barn. Ingen av karaktärerna är 

dock något annat än heterosexuell, något som lever upp till samhällets normer, och som 

starkt minskar karaktärernas potential som normbrytande förebilder. 

Under rubriken ”Kropp och utseende” bekräftas tyvärr denna stereotypa fram-

ställning återigen, när det visar sig att inte heller någon av hjältinnorna har någon annan 

hudfärg än vit, och bryter alltså inte heller mot genusnormer ur ett intersektionellt 

genusperspektiv. Den bild som istället förmedlas blir att en fantasyhjältinna bör vara vit 

för att få ta plats, och kanske också för att bli läst av många. Detta resultat påverkas 

naturligtvis av hur urvalet till den här studien har gjorts, men är ändå mycket viktigt att 

poängtera.  

Under rubriken ”Fysisk förmåga” vilken återfinns i studiens resultatdel upp-

visar hjältinnorna något fler normbrytande egenskaper. Mare i Röd drottning beskrivs 

som fysiskt svagare än pojkar i henne ålder, men har istället sina magiska krafter som 

gör henne stark. Katsa i De utvalda uppvisar istället en stark fysisk förmåga, som också 

diskuteras mellan bokens karaktärer. Katsa hämmas dock inte av sina förmågor, utan 

hon får fritt agera ut dem och använda dem som en avgörande egenskap för henne som 

hjältinna. Katsa bryter mot många normer för hur en kvinna bör vara med sitt stora 

fokus på fysisk förmåga, vad gäller både stridskonst och överlevnad. I Celaena i Glas-

tronens exempel både bryts och befästs normer gällande kvinnans fysiska förmåga. 

Celaena har epitetet lönnmördare, men mördar under berättelsens gång inte en enda 

person (till skillnad från Katsa som dräper både vakter och kungar). Det görs alltså en 

ansats till att framställa Celaena som en normbrytande hjältinna när det kommer till 

fysisk förmåga, men detta försök hämmas av normer för hur en kvinna bör vara och 

agera. Till skillnad från anti-hjältinnan Mrs. Coulter från bokserien Den mörka materian 

som beskrivs i Greenwells (2014) artikel tillåts inte Celaena fullt ut vara både skurk och 

hjälte, utan hamnar istället i ett slags mellanläge, vilket gör att Celaena inte strider allt 

för mycket mot den stereotypa kvinnorollen. Hon blir istället en ganska platt karaktär, 

som inte utmanar normen för hur en fantasyhjältinna, eller en kvinna, tillåts vara. Dock 

klarar Celaena av många andra fysiska utmaningar, och kan inte anklagas för att vara 

endast en stereotyp karaktär gällande framställningen av fantasyhjältinnors fysiska för-

måga.  

I sammanfattningarna av resultaten ovan kan man konstatera att fantasy-

hjältinnorna ibland framställs som normbrytande, men också många gånger som stereo-

typa utifrån sina roller som kvinnor. Likt Sandberg McGuinne (2012, s. 74) ställer jag 

mig frågan om de stereotypa framställningarna av kvinnorna bör anses förmedla sexism, 

eller om budskapet ska tolkas som något annat. Det är inte en lätt uppgift att vara 

fantasyhjälte och kvinna, och behöva förhålla sig till kvinnorollen men samtidigt bryta 

mot den patriarkala traditionen inom fantasylitteraturen. Jag anser att det är viktigt att 
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uppmärksamma normbrytande eller stereotypa egenskaper hos fantasyhjältinnor, men 

att inte förkasta vissa hjältinnor som olämplig läsning för elever pga. att de uppvisar en 

allt för stereotyp kvinnlighet, då frågan är mycket komplex. Sandberg McGuinne (2012, 

s. 80) uppmärksammar också detta dilemma, och menar att ett normativt innehåll i 

kombination med ett normbrytande innehåll i litteraturen i högre grad kan uppmuntra 

eleverna till att aktivera sina egna tankegångar kring normer, och att det finns ett stort 

didaktiskt värde i att normativt innehåll förekommer sida vid sida med normbrytande 

innehåll, något som jag själv är benägen att hålla med om.  

Om man ska anamma Perssons (2012) synsätt på litteratur och värdegrund och 

analysera framställningen av hjältinnorna i studien så är det kanske istället de mest 

stereotypa framställningarna av fantasyhjältinnorna som har störst didaktiskt värde. 

Persson (2012, s. 70) menar att elever bör läsa litteratur som provocerar och upprör, för 

att de litterära diskussionerna som rör skolans värdegrund ska bli som mest effektiva. 

Med detta synsätt skulle en hjältinna som Celaena i Glastronen kunna bistå med en 

mycket intressant diskussion kring genus med eleverna, då hon på många sätt uppvisar 

en stereotyp kvinnlighet, och dessutom är problematiskt framställd ur ett intersektionellt 

perspektiv (se resultatavsnittet). Jag tror dessutom att dagens elever redan är relativt 

medvetna kring genusnormer, och att då låta dem diskutera en hjältinna som Celaena i 

Glastronen skulle troligtvis vara mycket intressant och givande.    

Jag anser likt Campbell (2014, s. 283) att fantasyhjältinnan är en egen litterär 

figur med egna typiska egenskaper, vilka inte nödvändigtvis behöver jämföras med de 

manliga fantasyhjältarnas. Den kvinnliga fantasyhjältinnan uppvisar dessutom oftare 

mer allmänmänskliga egenskaper än vad de manliga hjältarna gör (Campbell 2014, s. 

285), och därför kanske det snarare är den manliga fantasyhjälten som bör sträva efter 

att bli mer lik den kvinnliga än tvärtom. Jag anser att det är viktigt att den kvinnliga 

fantasyhjältinnan inte behöver rätta sig efter manliga normer för hur en hjälte ska vara 

för att ta plats inom fantasylitteraturen, eller för att ta plats i litteraturklassrummet. 

Kanske kan hon till och med få vara stereotypt och traditionellt kvinnlig i många 

avseenden, men ändå tas på största allvar. Jag håller dock med Alkestrand (2016, s. 71) 

om att även om man som lärare kan bjuda in problematiska texter i sitt klassrum, t.ex. 

texter som innehåller sexistiska framställningar av fantasyhjältinnor, får undervis-

ningens budskap aldrig strida mot värdegrunden. Det måste alltså stå klart för läraren 

ungefär vad hen vill förmedla med den litteratur som erbjuds eleverna, och den får inte 

på ett allt för radikalt sätt strida mot skolans värdegrund. Jag anser dock att alla tre 

fantasyhjältinnor som studerats i det här examensarbetet är lämpliga för skolans värld, 

och att de på olika sätt skulle kunna bidra till litteraturbaserade diskussioner om genus 

och jämställdhet med elever. Celaena i Glastronen skulle kunna bidra till diskussioner 

om vad som är positivt respektive negativt med den stereotypa kvinnorollen, medan 

Katsa i De utvalda skulle kunna figurera som exempel på en kvinna som bryter mot 

könsnormer. Mare i Röd drottning skulle i sin tur kunna bidra med viktiga inter-

sektionella perspektiv och uppmuntra till samtal om makt, klass och ras.  
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Fantasyhjältinnor och genus i svenskundervisningen  

I detta avsnitt kommer studiens tredje frågeställning att besvaras och diskuteras ytter-

ligare. Det kommer således att handla om hur en analys av fantasyhjältinnor ur ett 

genusperspektiv (likt den detta examensarbete består av) kan användas i svensk-

undervisningen för att bidra till att uppfylla skolans mål i värdegrundsarbetet med genus 

och jämställdhet.  

Till att börja med finns det goda argument i läroplanen för att arbeta med genus 

i svenskämnet. Skolverket skriver att skolan ska förmedla budskapet ”alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” 

(Skolverket 2011, s. 5), och inom svenskämnet ska eleverna ges möjlighet att läsa 

litteratur skriven av både kvinnor och män, från olika tider och kulturer (Skolverket 

2011, s. 161). Eftersom fantasygenren länge varit mansdominerad, vad gäller både 

huvudkaraktärer och författare, kan det vara av nytta att plocka in litteratur i klass-

rummet som dels innehåller kvinnliga fantasyhjältar, dels är skrivna av kvinnor, vilket 

är fallet för samtliga böcker i denna studie. Enligt Bromseth (2010, s. 43) kan urvalet av 

litteratur i en kurs vara mycket viktigt för det normbrytande arbetet i skolan, eftersom 

läraren genom urvalet bekräftar eller utmanar vem som görs till norm. Att då välja att 

arbeta med kvinnliga fantasyhjältar istället för exempelvis Harry Potter eller Sagan om 

ringen när det är dags att läsa fantasy i klassrummet kan fungera normbrytande i sin 

enkelhet. Ett annat argument för arbete med genus i samband med litteraturläsningen är 

att eleverna enligt Björkman (2010, s. 43) gillar att jobba med genus som en ingång till 

normbrytande tänkande och arbete, eftersom de har relativt lätt att hitta genusmönster 

samt eftersom frågor om genus är något som berör allas vardag och är något alla har 

erfarenhet av. Eftersom det också konstaterats av flera författare, t.ex. Ehriander (2012, 

s. 11), att många unga idag ägnar sig åt läsning av fantasylitteratur helt frivilligt, tycks 

genus och fantasy vara en effektiv kombination för att fånga elevernas intresse för läs-

ning och litteraturanalys.  

Vilka värdefulla perspektiv kan då läsning och analys av fantasyhjältinnor ur 

ett genusperspektiv tillföra svenskundervisningen? Som Nilson (2000, ss. 108–111) 

konstaterat är fantasyhjältinnor ofta bärare av politiska budskap och kämpar för mänsk-

liga rättigheter, något som man också kan se tydligt utifrån resultatet i den här studien. 

Hjältinnornas kamp, t.ex. Celaenas och Katsas kamp mot det patriarkala förtrycket, 

symboliserat genom sagans tyranniska kungar, kan fungera som en ingång till att disku-

tera mänskliga rättigheter i den verkliga världen med eleverna (Nilson 2008, ss. 108–

111). Även Alkestrand (2016, s. 290) delar denna uppfattning om fantasylitteraturens 

potential och menar att det rent av kan vara lättare för elever att diskutera världsproblem 

och värdegrundsrelaterade frågor genom fantasylitteraturen än genom verklighets-

baserad litteratur, eftersom fantasylitteraturen och dess världsskapande ger eleverna en 

viss distans till de svåra teman litteraturen innehåller. Hjältinnorna hjälper oss också att 

se att inget tillstånd i samhället är konstant och att förändring är möjlig, oavsett vilket 

förtryck som människor lever under, bara någon vågar ta steget till att stå upp för de 

mänskliga rättigheterna.    

I läsningen av fantasylitteratur kan eleverna också ges goda förebilder vilka 

kan inspirera dem till att stå upp för samhällets demokratiska värden (Alkestrand 2016, 
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s. 298). Litteraturläsningens inverkan på ungdomars självbild ska inte underskattas. Det 

kan exempelvis observeras i Ulfgards (2002, s. 346) studie där de läsande flickorna an-

vände hjältinnekaraktärer inte endast som förebilder i livet utan även hämtade styrka i 

karaktärerna och använde läsningen om dem som ett verktyg för att bygga upp sin 

självkänsla och sitt självförtroende. Viktigt här är dock att komma ihåg att Ulfgard 

(2002, s. 184) också presenterade resultat som visade att läsning inte alltid är person-

utvecklande, utan också kan ha en cementerande effekt på ungas självbild, dvs. läs-

ningen kan användas för att stanna kvar i en självbild eller i åsikter som kanske inte 

alltid är positiva för den unga läsarens personliga utveckling. Här kommer återigen 

frågan om urval av litteratur in i bilden, och läraren får kanske helt enkelt fråga sig 

vilken litteratur som lämpar sig för vilken elev. För en elev som har starka anti-feminist-

iska åsikter exempelvis kanske det behövs litteratur som utmanar elevens syn på 

kvinnor, och inte litteratur som bekräftar de negativa uppfattningarna. Behöver eleven 

kanske läsa om Katsa i De utvalda, hon som bryter mot normer gällande genus, utse-

ende och relationer, eller kanske eleven skulle ha mest utbyte av att läsa om Mare i Röd 

drottning, som kämpar mot intersektionella maktstrukturer i samhället? Det är upp till 

läraren att avgöra i varje enskilt klassrum.    

Läsning och analys av fantasyhjältinnor ur ett genusperspektiv kan också 

hjälpa eleverna att vidga sina vyer kring de spelregler som gäller kring normer och 

genus. Inom fantasylitteraturen råder som beskrivet i resultatdelen andra naturlagar än i 

den verkliga världen, och en ung kvinna som är relativt fysiskt svag, likt Mare i Röd 

drottning, kan istället inneha magiska krafter som gör henne mäktig och stark likt ingen 

annan. De skilda villkoren som förekommer i fantasylitteraturen kan hjälpa oss att 

ifrågasätta vilka egenskaper som värderas i vår verkliga värld, och om det verkligen är 

självklart att det behöver vara så. Är det t.ex. alltid viktigt med muskelstyrka, eller finns 

andra egenskaper som kan vara minst lika värdefulla? Vad skulle t.ex. hända med 

genusordningen om magi fanns även i vår värld?  

Fantasy och genus i klassrummet: några praktiska exempel   

Slutligen skulle jag vilja ge några praktiska exempel på hur läsning och analys av 

fantasylitteratur med kvinnliga hjältar i huvudrollerna skulle kunna användas i klass-

rummet. Boglind & Nordenstam (2010, s. 327) beskriver arbete med fanfiction som 

något som lämpar sig vid arbetet med fantasylitteratur (se avsnittet ”Litteraturdidaktiska 

perspektiv” ovan för en utförlig beskrivning av hur fanfiction kan användas och varför). 

Genom att skriva fanfiction i samband med läsning av böckerna i denna studie, skulle 

eleverna få möjlighet att bearbeta det lästa utifrån egna åsikter och tankar. De skulle få 

en chans att bearbeta och reflektera kring de framställningar av genus som förekommer 

i böckerna, och själva få möjlighet att, om de så önskar, ändra på hur de olika hjäl-

tinnorna agerar och framställs genom att skriva egna fortsättningar på berättelserna.   

Boglind & Nordenstam (2010, ss. 325–326) föreslår också att läraren med 

fördel kan använda sig av film parallellt med läsningen av fantasylitteratur, eftersom 

många böcker filmatiseras. Just arbetet med film parallellt med läsning tror jag kan vara 

ett kraftfullt verktyg vid arbete med genusanalyser. Exempel på frågor som skulle kunna 

diskuteras är: Hur framställs hjältinnorna i filmen, jämfört med i boken? Förstärker 
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filmatiseringen på något vis stereotyperna kring genus som förekommer i böckerna, 

eller blir karaktärerna mindre stereotypa på vita duken? Varför ser karaktärerna ut på ett 

visst sätt i boken och på ett annat sätt i filmerna? Det finns oändliga teman att avhandla, 

och arbetet med film och litteratur tillsammans kan troligtvis hjälpa eleverna att 

utveckla sin förmåga till genusanalytiska observationer till den nivå att de upptäcker 

egna mönster i framställningen och skapandet av genus hos fantasyhjältinnorna.   

 

Slutsatser 

I denna studie har det undersökts hur tre moderna fantasyhjältinnor i tre olika, relativt 

nyutgivna, böcker framställs och hur dessa framställningar kan analyseras ur ett genus-

perspektiv. Resultatet visar att hjältinnorna många gånger, men inte alltid, beskrivs som 

stereotypt kvinnliga på ett sätt som i vissa avseenden hämmar dem. De tar t.ex. inte 

egna initiativ till de sexuella aktiviteter som förekommer i böckerna, de beskrivs i vissa 

fall som mindre fysiskt starka än andra karaktärer i deras närhet, och endast en av de 

studerade hjältinnorna får vara den som i slutet av berättelsen räddar sagans värld på 

egen hand. I vissa fall går dock hjältinnorna emot stereotypa genusroller, genom att t.ex. 

rädda prinsessor, vinna turneringar över ett 20-tal män eller genom att vägra att 

acceptera utseende- eller relationsnormer. Hjältinnorna har generellt sett, förutom det 

faktum att de är kvinnliga fantasyhjältar, inte särskilt många normbrytande egenskaper – 

samtliga är heterosexuella, och framställs som vita och/eller blåögda. En hjältinna som 

utmärker sig i studien är Katsa från De utvalda, som uppvisar flest normbrytande 

beteenden och egenskaper ur ett genusperspektiv.  

I denna studie har det också undersökts hur en analys av fantasyhjältinnor ur ett 

genusperspektiv kan användas i svenskundervisningen för att uppfylla skolans mål i 

värdegrundsarbetet med genus och jämställdhet. Samtidigt som de studerade fantasy-

hjältinnorna skildras på ett många gånger stereotypt kvinnligt sätt som hämmar dem, 

uppvisar de också verkliga hjälteegenskaper genom att kämpa mot orättvisor i sam-

hället, exempelvis våld mot kvinnor, klasskillnader, rasism samt diktatoriskt och patri-

arkalt förtryck. I diskussionsavsnittet där studiens resultat diskuterats med hjälp av litte-

raturdidaktiska perspektiv på fantasylitteratur samt den tidigare forskningen, visar resul-

taten att samtliga hjältinnor i studien skulle kunna bidra till många olika värdefulla per-

spektiv i svenskundervisningen gällande genus och litteratur, men också med perspektiv 

på jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv. Avslutningsvis visar denna studie att 

fantasylitteratur är full av didaktisk potential och kan användas på många sätt i svensk-

undervisningen, både för att locka fram elevers läslust, för arbetet med litteratur i 

svenskundervisningen och som grund för det värdegrundsarbete som bör genomsyra 

hela skolans verksamhet.   

 

Förslag på framtida forskning  

En självklar fortsättning på denna studie vore att undersöka liknande litteratur men med 

manliga fantasyhjältar. Det vore mycket intressant att se hur de manliga fantasyhjältarna 

i nyare litteratur framställs ur ett genusperspektiv, och huruvida de är mer eller mindre 

stereotypa än sina kvinnliga motsvarigheter. Det vore också intressant att se vilka 
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värden de manliga fantasyhjältarna förmedlar ur ett värdegrundsperspektiv, och om de 

skulle passa i skolans litteraturundervisning på samma sätt som de kvinnliga hjältarna.  

En annan aspekt som fattas i just denna studie är ett pojkperspektiv, och då 

menar jag främst pojken som läsare och som elev. I Ulfgards (2002) studie fanns indika-

tioner på hur unga kvinnor påverkas av kvinnliga karaktärer i litteraturen de läser, men 

jag kunde inte hitta forskning på hur pojkar påverkas av att läsa om kvinnliga karak-

tärer. Antingen är det forskning som behöver göras i framtiden, eller så har jag förbisett 

den forskning inom ämnet som finns.  

Bromseth (2010) nämner hur det kan vara svårt för lärare att arbete normkritiskt 

i klassrummet, eftersom mycket lite forskning finns på hur det kan fungera i praktiken. 

Det är tydligt att det behövs mer forskning inom området, och forskning om normkritisk 

pedagogik som dessutom riktar in sig på litteraturundervisning är något som jag mer än 

gärna skulle ta del av i framtiden.  

  

  



 

52 

 

Referenser  
 

Skönlitteratur  

 

Aveyard, Victoria (2017). Röd drottning. Stockholm: Modernista 

 

Cashore, Kristin (2012). De utvalda: tankeläsaren. [Ny utg.] Stockholm: Månpocket 

 

Maas, Sarah J. (2017). Glastronen. Stockholm: Modernista 

 

 

Teoretisk litteratur  

  

Alkestrand, Malin (2016). Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och 

Cirkeln i skolans värdegrundsarbete. Diss. Lund: Lunds universitet  

 

Beauvoir, Simone de (2006 [1949]). Det andra könet. [Ny utg.] Stockholm: Norstedts 

pocket  

 

Björkman, Lotta (2010). En skola i frihet – med ”misstagens” hjälp. I Bromseth, Janne 

& Darj, Frida (red.). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för 

förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, ss. 136–155 

 

Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2010). Från fabler till manga: litteraturhistoriska 

och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur. 1. uppl. Malmö: Gleerups  

 

Bourdieu, Pierre (1999). Den manliga dominansen. Göteborg: Daidalos 

 

Bromseth, Janne (2010). Förändringsstrategier och problemförståelser: från utbildning 

om den Andra till queer pedagogik. I Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.). Normkritisk 

pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för 

genusvetenskap, Uppsala universitet, ss. 27–54  

 

Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och 

strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet 

 

Campbell, Lori M. (red.) (2014). A quest of her own: essays on the female hero in 

modern fantasy. Jefferson, NC: McFarland  

 

Connell, Raewyn & Pearse, Rebecca (2015). Om genus. 3., [omarb. och uppdaterade] 

uppl. Göteborg: Daidalos 

 

Downs, Jack M. (2014). Radiant and terrible: Tolkiens Heroic Women as Correctives to 

the Romance and Epic Traditions. I Campbell, Lori M. (red). A quest of her own: essays 

on the female hero in modern fantasy. Jefferson, NC: McFarland, ss. 55–74 

 



 

53 

 

Ehriander, Helene (2012). På väg mot andra världar. I Ehriander, Helene & Nilson, 

Maria (red.). Ett trollspö på katedern: att arbeta med fantasy i skolan. Lund: BTJ 

förlag, ss. 7–15 

 

Ehriander, Helene & Nilson, Maria (red.) (2012). Ett trollspö på katedern: att arbeta 

med fantasy i skolan. Lund: BTJ förlag  

 

Gothlin, Eva (2006). Förord. I Beauvoir, Simone de. Det andra könet. [Ny utg.] 

Stockholm: Norstedts pocket  

 

Hirdman, Yvonne (2001). Genus: om det stabilas föränderliga former. 1. uppl. Malmö: 

Liber 

 

Ljung, Per Erik (1993). Nykritik. I Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.). 

Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion. D. 1. Lund: 

Studentlitteratur, ss. 92–96   

 

Lundin, Mattias (2013). ”Att förhålla sig till heteronormen i förskola och skola. Några 

homo- och bisexuella lärares sätt att hantera den heteronormativitet de upplever på 

arbetsplatsen”. Forskning om undervisning & lärande, ss .30–43 

 

Lykke, Nina (2009). Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och 

skrift. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Mendlesohn, Farah & James, Edward (2012). A short history of fantasy. Rev. and 

updated ed. Faringdon: Libri Publishing 

 

Nilson, Maria (2010). Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på 

ungdomslitteratur. Lund: BTJ förlag  

 

Nilson, Maria (2012). Fantastiska flickor i fantasy – om genus och normöverskridande. 

I Ehriander, Helene & Nilson, Maria. (red.) Ett trollspö på katedern: att arbeta med 

fantasy i skolan. Lund: BTJ förlag, ss. 135–147 

 

Rosén, Maria (2010). Likabehandlingslagstiftning och normkritisk potential – 

möjligheter och begränsningar. I Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.). Normkritisk 

pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för 

genusvetenskap, Uppsala universitet, ss. 55–84  

 

Sandberg McGuinne, Johan (2012). Halvblod och hemmafruar – diskriminering och 

rasism i J.K. Rowlings berättelser om Harry Potter. I Ehriander, Helene & Nilsson, 

Maria. (red.) Ett trollspö på katedern: att arbeta med fantasy i skolan. Lund: BTJ 

förlag, ss. 64–83 

 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket 

 

Steiner, Ann (2011). Gendered readings: Bella’s books and literary consumer culture. I 

Larsson, Mariah & Steiner, Ann (red.). Interdisciplinary approaches to Twilight: 

studies in fiction, media and a contemporary cultural experience. Lund: Nordic 

Academic Press, ss. 195–212 



 

54 

 

Sörensdotter, Renita (2010). En störande, utmanande och obekväm pedagogik. Om 

queerteoriernas relevans för en normbrytande undervisning. I Bromseth, Janne & Darj, 

Frida (red.). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring. 

Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, ss. 135–154 
 

Ulfgard, Maria (2002). För att bli kvinna – och av lust: en studie i tonårsflickors 

läsning. Diss. Lund: Lunds universitet 

 

 

Elektroniska källor  

 

Aveyard, Victoria (u.å.). Information. https://www.victoriaaveyard.com/about [Hämtad 

2018-04-26]  

 

Boglind, Ann (u.å.). Information. 

https://litteraturbanken.se/forfattare/BoglindA [Hämtad 2018-06-18] 

 

Cashore, Kristin (2008). Information. http://kristincashore.blogspot.se/2008/02/my-

books.html [Hämtad 2018-06-18] 

 

Connel, Raewyn (2013). Information. 

http://sydney.edu.au/education_social_work/about/staff/profiles/raewyn.connell.php [H

ämtad 2018-06-18] 

 

Cruger, Katherine (2017). Men Are Stronger; Women Endure: A Critical Analysis of 

the Throne of Glass and The Mortal Instruments YA Fantasy Series. Journal of Media 

Critiques. 3, ss. 115–132. Tillgänglig online: 

https://www.mediacritiques.net/index.php/jmc/article/viewFile/141/85 [Hämtad 2018-

06-19] 

 

Hughes, Sara (2015). Feeding the Hunger – female writers are storming the male 

citadels of sci-fi. The Guardian, 12 april. 

https://www.theguardian.com/books/2015/apr/12/feeding-the-hunger-female-writers-

are-storming-the-male-citadels-of-sci-fi [Hämtad 2018-06-19]  

 

James, Thea (2012). Book review: A posse of princesses by Sherwood Smith 

https://www.thebooksmugglers.com/2012/03/book-review-a-posse-of-princesses-by-

sherwood-smith.html [Hämtad 2018-05-03]  

 

Krentz, Laura (2002). Review: The ropemaker. Mythprint, 39:5 (#242). Tillgänglig 

online: http://www.mythsoc.org/reviews/the-ropemaker.htm [Hämtad 2018-06-19]  

 
Lykke, Nina (2016). Information. https://www.kau.se/om-universitetet/om-karlstads-

universitet/akademiska-hogtider/nina-lykke-hedersdoktor-vid [Hämtad 2018-06-18] 

 
Maas, Sarah J. (u.å.). Information. http://sarahjmaas.com/about-sarah/ [Hämtad 2018-

04-26] 

 
 

https://litteraturbanken.se/forfattare/BoglindA
http://kristincashore.blogspot.se/2008/02/my-books.html
http://kristincashore.blogspot.se/2008/02/my-books.html
http://sydney.edu.au/education_social_work/about/staff/profiles/raewyn.connell.php
https://www.theguardian.com/books/2015/apr/12/feeding-the-hunger-female-writers-are-storming-the-male-citadels-of-sci-fi
https://www.theguardian.com/books/2015/apr/12/feeding-the-hunger-female-writers-are-storming-the-male-citadels-of-sci-fi
https://www.thebooksmugglers.com/2012/03/book-review-a-posse-of-princesses-by-sherwood-smith.html
https://www.thebooksmugglers.com/2012/03/book-review-a-posse-of-princesses-by-sherwood-smith.html
http://www.mythsoc.org/mythprint/
http://www.mythsoc.org/reviews/the-ropemaker.htm
https://www.kau.se/om-universitetet/om-karlstads-universitet/akademiska-hogtider/nina-lykke-hedersdoktor-vid
https://www.kau.se/om-universitetet/om-karlstads-universitet/akademiska-hogtider/nina-lykke-hedersdoktor-vid
http://sarahjmaas.com/about-sarah/


 

55 

 

Nationalencyklopedin. Pierre Bourdieu. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pierre-bourdieu [Hämtad 2018-05-

02]  

 

Nilson, Maria (2018). Information. https://lnu.se/personal/maria.nilson/ [Hämtad 2018-

06-18] 

 

Nordenstam, Anna (2016). Information. https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-

Point/Forskare/Anna-Nordenstam-1.158686 [Hämtad 2018-06-18] 

 

SCB. (2013). Kvinnor och män i näringslivet. Tillgänglig online: 

https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013A01_BR_LE0201BR1301.pd

f [Hämtad 2018-06-19]   

 

Wikipedia. The Witcher. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Witcher [Hämtad 2018-05-

01]   

 

Yon, Mark (2015). SFFWorld Archive: ASH A Secret History by Mary Gentle. 

https://www.sffworld.com/2015/12/sffworld-archive-ash-secret-history-mary-gentle/  

[Hämtad 2018-05-03]  

 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pierre-bourdieu
https://lnu.se/personal/maria.nilson/
https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Forskare/Anna-Nordenstam-1.158686
https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Forskare/Anna-Nordenstam-1.158686
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013A01_BR_LE0201BR1301.pdf
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013A01_BR_LE0201BR1301.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Witcher
https://www.sffworld.com/2015/12/sffworld-archive-ash-secret-history-mary-gentle/

