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Sammandrag 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka två fantasyromaners användning av 

personbeskrivande adjektiv och adverb utifrån ett genusperspektiv. Materialet är David 

Eddings (1997) bok Stenens väktare och Christopher Paolinis (2006) bok Eragon.  

  

Metoden är en kvalitativ närläsning utifrån ett genusperspektiv av dessa två verks första 

100 sidor. I materialet analyseras åtta karaktärer för att urskilja vilka adjektiv och 

adverb som beskriver de kvinnliga respektive manliga karaktärerna. Analysen går över 

till en kvantitativ och kvalitativ undersökning, då de utvalda adjektiven och adverben 

sätts in i tabeller och räknas ut i procent som sedan tolkas.  

 

Resultatet visar att det finns skillnader i valet av de personbeskrivande adjektiven och 

adverben mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna. Vilket är förväntat, men det 

finns även likheter som antyder på en samhällsutveckling, en utveckling i riktning mot 

mer jämställt. Brytningen av genusstereotyper skapar likheter mellan de manliga och 

kvinnliga karaktärerna, kvinnorna tillåts vara lika aggressiva som män och männen får 

vara mildare. Karaktärerna får beskrivas med samma adjektiv och adverb. 

 

Nyckelord: adjektiv, adverb, fantasylitteratur, genusstereotyp 
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1 Inledning 
 

Adjektiv och adverb är viktiga inslag i litteraturen. De ordklasserna ger liv åt 

karaktärerna. Adjektiven ger karaktären ett utseende och en personlighet medan 

adverben beskriver hur karaktären utför en handling, vilket även är viktigt för att få en 

personlighet. En avsaknad av dessa två ordklasser leder till att böcker blir fantasilösa 

och tråkiga, alla karaktärer skulle vara på samma sätt. För att illustrera vikten av 

adjektiv och adverb i litteraturen kommer här nedan ett slumpmässigt valt exempel ur 

David Eddings (1997) Sagan om Belgarion Stenens Väktare. 

 

Bonden Faldor var en god herre. Han var en lång, allvarlig karl med lång näsa och 

ännu längre haka  

               (Eddings, 1997 s.18) 

 

Författarnas val av adjektiv och adverb är intressanta att undersöka speciellt utifrån ett 

genusperspektiv. Det är författarna som formar sina karaktärer.  

 

Bonden Faldor var en god herre. Han var en lång, allvarlig karl med lång näsa och 

ännu längre haka  

(Eddings, 1997 s.18) 

 

En vanlig uppfattning angående fantasylitteraturen är att den handlar om pojkar som 

räddar världen och kvinnorna finns för att hjälpa pojken som är hjälten (Nilson, 2010 

s.96). I denna uppsats Ridderliga män och hjälplösa kvinnor? undersöks det hur genus 

framställs i fantasylitteraturen genom att granska vilka adjektiv och adverb som används 

för att gestalta karaktärerna. Denna uppsats undersöker även hur dagens generations 

författare förhåller sig till genusstereotyperna jämfört med författarna från 20 år sedan.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka valet av personbeskrivande adjektiv och 

adverb utifrån ett genusperspektiv i två fantasyromaner. David Eddings (1997) verk 

Stenens väktare och Christopher Paolinis (2006) verk Eragon. Är det så att kvinnliga 

karaktärer och manliga karaktärer skiljs åt genom valet av de personbeskrivande 

adjektiven och adverben? Vilket styrker teorin om att manliga egenskaper och kvinnliga 
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egenskaper ses som varandras motsatser (Nikolajeva, 2004 s129:Jämställ nu, 2014)? 

Det är även av intresse att studera om det finns någon förändring i fantasygenrens 

utveckling sedd utifrån ett genusperspektiv. Detta kan ses genom valet av adjektiv och 

adverb i en jämförelse mellan de två verken Stenens väktare och Eragon som är utgivna 

med 20 års mellanrum. De kommande frågeställningarna som undersökas för att få ett 

resultat till ovanstående syfte blir två stycken: 

 

 Finns det någon skillnad mellan vilka adjektiv och adverb som personifierar 

manliga respektive kvinnliga karaktärer utifrån ett genusperspektiv i de två 

böckerna Stenens Väktare och Eragon? 

 

 Går det att se en förändring av valet av adjektiv och adverb i 

personbeskrivningarna mellan de två böckerna Stenens Väktare och Eragon? I 

sådana fall hur ser förändringen ut?  
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2 Teoretisk utgångspunkt och forskningsöversikt 
 

Denna uppsats utgår från tre teoretiska utgångspunkter som presenteras i detta kapitel. 

Det är genusteori, genusstereotyp och fantasylitteratur. Inbäddad i varje delkapitel 

kommer forskningsöversikt över tidigare forskningsresultat angående genus och hur 

genus framställs i fantasylitteraturen. 

 

2.1  Genusteori 
 

I början delades begreppet genus upp i två delar, kön stod för det biologiska medan 

genus stod för det socialt konstruerade (Nilson, 2010 s.12). Studeras yngre barn är det 

lätt att se att det inte enbart är den biologiska kroppen som avgör maskulinitet och 

femininitet. Det är människorna runt om som formar de unga. Med leksaker i olika 

färger, rosa för flickor och blått för pojkar. Även klädseln skiljer barnen åt med 

prinsessklänningar och kamouflagebyxor (Nilson, 2010 s.13). Begreppet genus står i 

dag för både det biologiska könet och det socialt konstruerade. Genus handlar inte 

längre enbart om kroppen men också om förståelsen att våra föreställningar präglar vad 

som är manligt och kvinnligt (Nilson, 2010 s.12).  

 

Länge förklarades begreppet kön efter kvinnornas och männens fortplantningsprocesser, 

det var det biologiska könet som avgjorde människornas livsbanor och vilken plats i 

samhället och i familjen personen fick (Edlund, Erson & Milles, 2007 s.28). Det var 

från könet som förståndet och intelligensen kom (Hirdman, 2003 s.46). Det är vad som 

bestämde individens plats i samhället eller rättare sagt, hur män förklarade de olika 

könens plats i samhället och i familjen. ”Det är genom mäns ögon som kvinnokropparna 

dissekeras till genus” (Hirdman, 2003 s.46). Kvinnan var avvikande, den synen ligger 

djupt rotad. Gud skapade kvinnan av delar från mannen i dens avbild. Antingen så är 

kvinnan sämre eller annorlunda för kvinnan är avvikande. Det är den synen som ligger 

bakom schablonerna, stereotyperna om hur en kvinna är (Hirdman, 2003 s.28ff) och då 

hur en man anser att en kvinna är. Det var först under 1970-talet som begreppet kön 

ifrågasattes, det biologiska könet kunde inte vara förklaringen till att män och kvinnor 

hade olika platser i samhället. Begreppet genus gav en ny syn, det var inte enbart det 

biologiska könet som bestämde barnets framtid men också det socialt och kulturellt 

skapande könet (Edlund, Erson & Milles, 2007 s.29). Hur vi uppfostras att bli som 
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personer (Nilson, 2010 s.12). Med genus kom även synen på makt, det finns en 

dominans- och underordningsmönster mellan könen (Tallberg Broman, 2002 s.25). 

 

Det som ligger bakom genusteorin är sambandet mellan politik, våld, ekonomi, 

populärkultur och barndom. Populärkulturen uppmanar flickor att vara åtråvärda, 

pojkarna ska vara hårda och dominerande, de ska vara tuffa. Det leder till att män väljer 

arbeten med våld, som polis och kriminella medan kvinnorna får ta hand om våldets 

konsekvenser med arbeten som sjuksköterska och socialarbetare (Connell, 2003 s.13).  

 

Att vara medveten om genusföreställningarna som fortfarande existerar från tidigare 

generationer är viktigt för att synliggöra maktperspektivet. Sveriges samhälle är inte 

jämställt mellan män och kvinnor (Nilson, 2010 s.14). Det är det manliga som är vår 

kulturs norm vilket är underförstått den överlägsna (Nikolajeva, 2004 s.130). Ändå 

ligger Sverige i toppen som nummer 4 för jämställda länder på listan The Global 

Gender Gap Report 2014. I botten på plats nummer 142 ligger Jamen (Insight Report, 

2014 s.8f). Materialet denna uppsats undersöker som består utav verken Stenens väktare 

och Eragon är skrivna av amerikanska författare så att vara medveten av att USA ligger 

på nummer 20 i listan The Global Gender Gap Report 2014 (Insight Report, 2014 s.8) 

är viktigt att ha i åtanke. USA som många andra länder har inte haft samma utveckling 

som Sverige inom jämställdheten mellan män och kvinnor och ändå har Sveriges 

samhälle långt kvar att gå.  

 

2.2  Genusstereotyp 
 

Stereotypiska könsroller är förväntningarna om hur flickor, kvinnor, pojkar och män 

beter sig utifrån normerna. Flickor är snälla och duktiga medan pojkar är busiga och 

äventyrliga (Nikolajeva, 2004 s.129). Ett genussystem skapas i varje samhälle, ett 

ordningssystem. Det har två principer, att könen skiljs åt och att det är manlig 

överordning (Jämställ nu, 2014). Manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser 

(Nikolajeva, 2004 s.129:Jämställ nu, 2014) där manligt är norm (Hirdman, 2014 s.10).  

 

Han är inte mjuk, blöt, köttig, känslosam, okontrollerbar, svag, passiv, a-moralisk, 

lögnaktig, oförmögen till ett högre tänkande, etc. Tvärtom. Alltså är Han hård, torr, ande, 

förstånd, kontroll, styrka, aktivitet, har förmåga till moraliskt omdöme, är att lita på, med 

exklusiv benägenhet för ett högre tänkande, etc. 
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                        (Hirdman, 2003 s.48) 

 

På grund av dessa motsatser mellan kvinnligt och manligt anser Nikolajeva (2004) att 

det går att konstruera ett abstrakt schema. Efter detta schema går det att bedöma hur de 

kvinnliga och manliga litterära personerna skildras efter stereotyperna (Nikolajeva, 

2004 s.129f). Nikolajevas (2004) motsatsschema är uppbyggd av ord som är varandras 

motsatser. 

 

 Tabell 1 Exempel på Nikolajevas (2004) motsatsschema 

Kvinnor/flickor Män/pojkar 

vackra starka 

aggressionshämmade våldsamma 

emotionella, milda känslokalla, hårda 

(Nikolajeva, 2004 s.129) 

 

Nikolajeva (2004) är inte ensam om detta schema. Asta Ekenvall (1992) skrev sin 

avhandling Manligt och Kvinnligt på 1960-talet och även hon skriver om 

motsatsscheman. Då kvinnorna intar en underordnad ställning i alla samhällsformer så 

är det en manlig världsbild vi lever i. Det ger en objektiv syn på vad som är manligt och 

kvinnligt. Männens plats i samhället och deras önskedrömmar om deras plats i tillvaron 

har en kontrast, det kvinnliga (Ekenvall, 1992 s.20). Det manliga – kvinnliga 

motsatsparet kan ses i överlägsen – underlägsen, positiv – negativ och aktiv – passiv 

(Ekenvall, 1992 s.21). Redan under 400-talet f.kr fanns detta sätt att se på människornas 

olika kön, att de är motsatser, kontraster. Mannen var form medan kvinnan var formlös 

(Hirdman, 2003 s.35). Kvinnorörelserna kritiserade redan den stereotypiska 

kvinnosynen för över fyrtio år sedan, men fortfarande kan vi se kvinnlig passivitet 

avbildas i de västerländska medierna (Connell, 2003 s.12). 

 

Alla följer inte genusstereotyperna. Manligt och kvinnligt är inget som vi påtvingats 

efter den sociala normen. Det är en plats i genusordningen vi förhåller oss till, ofta 

frivilligt. En kvinna kan vara soldat och en man kan vara sjuksköterska (Connell, 2003 

s.15). Men de som väljer att inte följa genusordningen kan få betala ett högt pris 

(Connell, 2003 s.17). Att bete sig omanligt eller okvinnligt genom att överträda fel 

yrken eller fel saker har länge lett till bestraffningar eller förnedringar. Det är värre för 



 

7 

 

en man att bete sig som ett fruntimmer eller en kärring (Tallberg Broman, 2002 s.29f). 

Män som inte intar den våldsamma, dominerande rollen och istället är feminina eller 

mesiga kan utsättas för diskriminering och fysiskt våld (Connell, 2003 s.17). 

 

Föreställningarna om vad som är kvinnligt och manligt förändras över tid, det vi ser 

som manligt i dag såg inte likadant ut på 1700-talet. Men det har även med 

samhällsklass att göra hur vi ser på kvinnligt och manligt (Nilson, 2010 s.16). FN 

jobbade redan under 60-talet med att främja kvinnornas status runt om i världen 

(Hirdman, 2014 s.26). Sveriges regering har länge haft en jämställdhetspolitik, i femtio 

år har regeringen fört en aktiv jämställdhetspolitik för att få det rättvist mellan kvinnor 

och män (Hirdman, 2014 s.8). Efter dessa femtio år kan vi se att det svenska samhället 

har gått framåt i kampen för jämställdhet, alla har rätt till utbildning och svenskarna kan 

dela på föräldraansvaret och hemarbetet (Hirdman, 2014 s.123). Men trots att det påstås 

att stora delar av världen lever i en postfeministisk värld med jämställdhet så är det inte 

helt jämställt, vilket vi kan se på arbetsmarknaden. I genomsnitt får kvinnor lägre löner 

än män för lika många timmar (Connell, 2003 s.12).  

 

2.3  Fantasylitteratur  
 

Fantasygenren har växt de senaste decennierna och kan se ut på olika sätt. För att hitta 

rötterna till genren får vi gå tillbaka till Bibeln (Nilson, 2010 s.94ff). Fantasylitteraturen 

har inspirerats mycket av Bibelns andliga budskap och tema. Kampen mellan det goda 

och det onda, hela världar som står på spel, lidande folk med drömmar om en frälsare 

och en slutgiltig strid (Ekholm, 2000 s.11). Det är inte enbart från Bibeln som fantasyn 

har växt fram från, men även från sagor och myter. De grekiska sagorna och myterna 

om halvgudarna visar på ett sökande och en strävan som hjälten försöker uppfylla 

(Johansson, 2000 s.71). Något vi fortfarande kan observera i fantasylitteraturen.  

Författare till en skönlitterärtext ska inte berätta, de ska visa (Goldberg, 2007 s.89). 

”Säg inte åt läsaren vad de ska känna. Beskriv situationen i stället[…]” (Goldberg, 2007 

s.89). Det är bättre att låta berättelsen tala för sig själv och låta läsaren dra sina egna 

slutsatser (Thurén, 2006 s.17). 

Fantasylitteraturen innehåller många skildringar som är schablonartade av tjejer och 

killar (Nilson, 2010 s.96). J. R. R. Tolkin ses som kung över fantasygenren, men han 

har med få kvinnliga karaktärer som är mer än statister i sin trilogi om Sagan om ringen 
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(Johansson, 2000 s.95). Den väna och godhjärtade alvkvinnan Arwen (Nilson, 2010 

s.95).  Eowyn som bestämmer sig för att sluta slåss för att bli maka och mor. Och 

alvdrottningen Galadriel som mest ses som en gudinna (Johnsson, 2000 s.95).  

Fantasyn följer sagans rollbesättning. En vanlig huvudperson i barnböcker är 

föräldralösa barn (Nikolajeva, 2004 s.134). Kvinnorna i fantasylitteraturen är goda, 

moderliga, dumma och ömsinta. Männen är hjältarna och huvudpersonerna som får 

hjälp och stöd av kvinnorna (Lindsten, 2009). Fantasygenren kan till viss del ha 

kvinnliga karaktärer som är fria från stereotyperna (Nikolajeva, 2004 s.130) men då 

oftast som Kajsa Öberg Lindsten (2009) skriver i artikeln Konservativ fantasy för unga 

”[..]de enda självständiga kvinnorna i dessa nutida sagor är, naturligtvis, häxor” 

(Lindsten, 2009). 

Maria Nilson (2010) har gjort en jämförelse mellan en manlig respektive en kvinnlig 

författare i sin bok Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på 

ungdomslitteratur. Hon undersökte Christpher Paolinis böcker om Eragon och Tamora 

Pierces böcker om Daine i serien De odödliga (Nilson, 2010 s.115). Nilson (2010) har 

använt sig av en svensk utgåva av Brisinger, den tredje boken i Eragon kvartetten. Den 

är utgiven år 2008 och är översatt av Lottie Eriksson (Nilson, 2010 s.175). Nilson 

(2010) gjorde denna jämförelse för att se om hon kunde urskilja skillnader och likheter 

hur genus framställs mellan huvudrollerna, en ung kvinna och en ung man. Hon 

beskriver Brisingers innehåll, Eragons kamp och utveckling. Sedan ger hon ett exempel 

på hur genus skildras i ett blockcitat från den svenska utgåvan utgiven år 2008. 

Exemplet är ett bröllopstal som hålls vid Rorans och Katarinas vigsel (Nilson, 2010 

s.115f). Vad Nilson (2010) kom fram till i sin jämförelse är att både Eragon och Daine 

skildras som levande karaktärer, men de andra karaktärerna i böckerna är väldigt 

fyrkantiga och har stereotypiska beskrivningar (Nilson, 2010 s.118). Nilson (2010) 

skriver om flera olika genrer inom ungdomslitteraturen i sin bok. Hon skriver att i chick 

lit jr böcker så gestaltas ofta unga kvinnor som intressanta och engagerande medan de 

unga männen är stereotypiska (Nilson, 2010 s.118f). 
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3 Material och metod 

  

3.1  Avgränsning 

Materialet som analyseras består utav två fantasyromaner. Stenens Väktare, den första 

boken av fem i Sagan om Belgarion författad av David Eddings (1997) och Eragon, 

första boken av fyra i Eragon kvartetten författad av Christopher Paolini (2006). David 

Eddings (1997) är författaren till Stenens Väktare. Han föddes i Spokane, Washington i 

USA år 1931 och är uppvuxen under en tid då kvinnors och mäns plats i samhället och i 

familjen förklarades av det biologiska könet (Edlund, Erson & Milles, 2007 s.28). Det 

var det biologiska könet som bestämde vad som var maskulint och feminint (Nilson, 

2010 s.12).  Christopher Paolini (2006) som är författaren till Eragon föddes år 1983 

och växte upp i Paradise Valley, Montana i USA. Han växte upp i en tid då genus var 

något mer än bara det biologiska könet. Paolini växte upp under en tid då vetskapen om 

att det inte enbart är vilken kropp personen födds i men även vilka föreställningar 

samhället har om vad som är manligt och kvinnligt som formar personen (Nilson, 2010 

s.12). Går det att se spår av detta i författarnas respektive val av personbeskrivande 

adjektiv och adverb? Eller har båda författare följt genusstereotyperna ur Nikolajevas 

(2004) motsatsschema (tabell 1 under 2.2) där manliga egenskaper och kvinnliga 

egenskaper är varandras motsatser (Nikolajeva, 2004 s.129:Jämställ nu, 2014). USA 

som Eddings och Paolini kommer ifrån är ett land vilket, som tidigare nämnts, ligger på 

plats nummer 20 av 142 i The Global Gender Gap Report 2014s lista över jämställda 

länder (Insight Report, 2014 s.8). 

 

Valet av materialet som är Stenens Väktare och Eragon går ut på att båda dessa verk är 

skrivna av män och huvudkaraktärerna är unga pojkar vilket förhoppningsfullt ger ett 

relevant resultat i förhållande med syftet. Att jämföra kvinnliga författare med manliga 

författare eller att göra en jämförelse mellan endast en manlig och en kvinnlig 

huvudkaraktär ger inte svar åt frågeställningen eftersom denna uppsats ska undersöka 

om det finns en förändring inom fantasygenren sedd över tid. Då bör det valda 

materialet med två manliga författare och manliga huvudkaraktärer ge ett mer relevant 

resultat till uppsatsens syfte, och det gå att se om det har skett någon genusförändring i 

genren genom författarnas val av personbeskrivande adjektiv och adverb. En annan 

anledning till valet av materialet är att det finns en likhet mellan handlingarna i Stenens 

Väktare och Eragon. Huvudkaraktärerna är föräldralösa pojkar som måste lämna sina 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Spokane,_Washington
http://sv.wikipedia.org/wiki/Washington_%28delstat%29
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hem. Fantasyn följer sagans rollbesättning, en vanlig huvudperson i barnböcker är just 

föräldralösa barn (Nikolajeva, 2004 s.134) vilket båda dessa verk har. 

 

Stenens Väktare kom ut i USA under namnet Pawn of Prophecy år 1982, i Sverige kom 

boken ut under namnet Stenens Väktare år 1989. Garion är en ung bondpojke, han är 

föräldralös och uppvuxen med sin faster. Garion tvingas ut på en mystisk resa med sin 

faster Pol, en sagoberättare och smeden Durnik. Garion har växt upp med sagorna om 

Guden Aldur och hans blåa sten som visar sig ha något med Garions öde att göra. 

 

Eragon kom ut i USA under namnet Eragon år 2002. Boken kom ut på svenska med 

samma namn år 2005. Eragon är en fattig bondpojke, han är föräldralös och uppvuxen 

hos sin morbror. Eragons liv förändras när han hittar en blå sten. Stenen är ett drakägg 

och snart kläcks drakungen Saphira. Eragon måste hastigt lämna sitt hem då någon är 

ute efter Saphira. 

 

Materialet kan vara missvisande mot författarna och valen av de personbeskrivande 

adjektiven och adverben då böckerna är översatta från originalspråket engelska till det 

svenska språket. Stenens Väktare (1997) är översatt av Ylva Spångberg och Eragon 

(2006) är översatt av Kristoffer Leandoer. Detta behöver inte vara ett problem, Maria 

Nilson (2010) använde sig av den svenska utgåvan av Brisinger, den tredje boken i 

Eragon kvartetten i sin jämförelse. Den är utgiven år 2008 och översatt av Lottie 

Eriksson (Nilson, 2010 s.175). Ett stickprov ur Stenens Väktare och Eragon visar även 

det på att översättningen inte behöver vara ett problem då översättarna använt sig av 

direkt översättning. För att förtydliga kommer här nedan exempel ur materialet. 

 

Stenens Väktare: 

 

Bonden Faldor var en god herre. Han var en lång, allvarlig karl med lång näsa och 

ännu längre haka. 

 (Eddings, 1997 s.18) 

 

Farmer Faldor was a good master. He was a tall, serious man with a long nose and an 

even longer jaw.  

(Eddings, 1986 s.13) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1982
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Stenens_V%C3%A4ktare&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Litteratur%C3%A5ret_1989
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Eragon: 

 

Hans byte, en liten hind med en tydlig hälta på vänster framben, följde fortfarande 

med flocken. Han var häpen över att hon klarat sig så länge utan att bli tagen av varg 

eller björn. 

(Paolini, 2006 s.12) 

 

His target, a small doe with a pronounced limp in her left forefoot, was still with the 

herd. He was amazed she had made it so far without a wolf or bear catching her. 

 

 (Paolini, 2005 s.6) 

 

3.2  Genomförande 

Med en kvalitativ närläsning utifrån ett genusperspektiv av två fantasyromaners första 

100 sidor analyseras åtta karaktärer, fyra i Stenens Väktare och fyra i Eragon. 

Prologerna undersöks inte då handlingarna i dessa kan skiljas från resterande innehåll i 

böckerna. Vad som analyseras är karaktärsgestaltningen av två kvinnliga karaktärer i 

bådadera böckerna och två manliga i bådadera böckerna. I Stenens Väktare analyseras 

adjektiven och adverben som beskriver karaktärerna Garion, Pol, Durnik och Zubrette. 

Valet av de kvinnliga karaktärerna i Stenens Väktare är inga problem då det endast finns 

två kvinnor som har lite större plats i de 100 sidor som undersöks. Garion är 

huvudkaraktären så han är självklar, valet av Durnik är att han är den första manliga 

karaktären som dyker upp som har en betydlig plats i boken. I Eragon analyseras de 

karaktärsbeskrivande adjektiven och adverben gällande karaktärerna Eragon, Horst, 

Katarina och Elain. Eragon är huvudkaraktären så han är självklar, Horst är sedan den 

första goda manliga karaktären. Eragon har tre kvinnliga karaktärer med i de 100 första 

sidorna. Katarina är den första kvinnan som dyker upp i historien, hon får en betydande 

roll senare i bokserien. Elain är Horsts fru och ger en intressant jämförelse mellan 

manligt – kvinnligt.  

 

De personbeskrivande adjektiven och adverben plockas ut för att analyseras. Att 

undersöka valet av beskrivande adjektiv och adverb utifrån ett genusperspektiv med 

motsatsschemat (se tabell 1 under 2.2) är lämpligt för att bringa fram hur kvinnliga 

respektive manliga karaktärer gestaltas i fantasyromaner. De utplockade orden delas in i 
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fyra semantiska kategorier: känslor, psykiska egenskaper, fysiska egenskaper och färg. 

Metoden går över till en kvantitativ och kvalitativ analys. De två texterna innehåller ett 

flertal adjektiv och adverb som analyseras och redovisas i statistik i tabeller och tolkas 

därefter.  

 

3.2.1 Urval av adjektiv och adverb  

Analysen går ut på att undersöka personbeskrivande ord. Ordklasserna adjektiv och 

adverb är viktiga vid beskrivandet av karaktärer som kan ses i exemplet under 

inledningen. Därför blir det de ordklasserna som analyseras. Adjektiv beskriver 

karaktärernas egenskaper, hur någon är eller ser ut. Adverb beskriver hur karaktären 

utför en handling eller karaktärens tillstånd. Vilket också är viktigt för beskrivandet av 

karaktärerna i böckerna. De ordklasserna fungerar som ett redskap för att analysera 

karaktärsbeskrivningen utifrån ett genusperspektiv, att se om kvinnliga egenskaper och 

manliga egenskaper är varandras motsatser (Nikolajeva, 2004 s.129:Jämställ nu, 2014). 

 

De adjektiv och adverb som räknas med i denna studie är de som beskriver 

karaktärerna. Adjektiven och adverben som visar på egenskaper; fysiska eller psykiska 

och känslor samt färg på hår och ögon. Exempelvis känslan ivrig/ivrigt, de orden 

kommer båda att räknas under ordet ivrig. ”[…]han var ivrig[…]” (Paolini, 2006 s.22). 

”[…]skyndade han ivrigt[…]” (Paolini, 2006 s.27). 

 

3.2.2 Semantiska kategorier 

Valet av de semantiska kategorierna: känslor, psykiska egenskaper och fysiska 

egenskaper är inspirerad av Sara Anderssons (2012) studie En språklig studie av 

personbeskrivande ord i barnböcker ur ett genusperspektiv. Att dela upp adjektiven och 

adverben som identifierats i den kvalitativa närläsningen ger en bättre översikt över 

analysmaterialet (Andersson, 2012 s.17) i den kvantitativa och kvalitativa undersökning 

som studien går över till eftersom det finns en statistisk data som tolkas. 

 

Denna undersökning har fyra kategorier, en fjärde för färger. Sara Andersson (2012) 

uteslöt färger i sin undersökning, men färger är intressanta ur ett genusperspektiv. 

Färgen på hår och ögon är väldigt personbeskrivande och därför viktigt i denna studie.  
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Under kategorin känslor hamnar de adjektiv och adverb som beskriver karaktärernas 

känslor och det känslomässiga tillståndet. Under kategorin psykiska egenskaper hamnar 

adjektiven och adverben som beskriver karaktärsdragen, men också karaktärens 

tillstånd. Under fysiska egenskaper hamnar adjektiven och adverben som beskriver 

karaktärernas utseende och under den fjärde kategorin färg, hamnar färgerna på 

karaktärernas hår och ögon.  

 

Tabell 2 Exempel på de semantiska kategorierna 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

Glad God Lång Brunt 

Arg Allvarlig Vacker Blont 

Ledsen Smart Hårig Grön 

 

 

3.3  Metodkritik  

 
Att endast analysera de personbeskrivande adjektiven och adverben utan att räkna med 

kontexten är missvisande för genusperspektivet då kontexten är viktig för att förstå valet 

av de personbeskrivande orden. Men i denna undersökning sker ingen tolkning av 

situationerna där karaktärerna befinner sig i, detta är inte någon litteraturvetenskaplig 

undersökning utan en språkvetenskaplig där endast de personbeskrivande adjektiven 

och adverben analyseras.  
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4 Resultat 
 

Det är fler personbeskrivande ord som beskriver de manliga karaktärerna än antalet ord 

som beskriver de kvinnliga karaktärerna. Männen har 81 personbeskrivande ord medan 

kvinnorna endast har 29 personbeskrivande ord. Skillnaden av antal ord är inte 

överraskande då Stenens Väktare och Eragon har manliga huvudkaraktärer. Skillnaden 

av mängden personbeskrivande adjektiv och adverb mellan kvinnliga och manliga 

karaktärer är inte det viktigaste i denna undersökning då det är själva valet av adjektiven 

och adverben som är av betydelse för att se manligt – kvinnligt. Trots att de manliga 

karaktärerna har fler personbeskrivande ord så finns det tillräckligt med material att 

undersöka för att se skillnader och likheter mellan valen av de personbeskrivande 

adjektiven och adverben utifrån ett genusperspektiv. Och genom att undersöka den 

procentuella skillnaden istället för antal ord ger det ett mer rättrådigt resultat i 

jämförelsen mellan de kvinnliga och manliga personbeskrivande adjektiven och 

adverben i de fyra semantiska kategorierna. 

 

4.1 Adjektiv och adverb ur Stenens Väktare 
 

De adjektiv som efterföljs av en parantes i tabellen nedanför påträffas i materialet flera 

gånger och kan ha stått med i texten som adverb (se exemplet under 3.2.1) istället för 

endast en gång som de adjektiv utan parantes. Siffran inom parentesen visar på antal 

gånger just det ordet är med.  

  

Tabell 3 Kvinnliga karaktärsgestaltningar Stenens Väktare 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

Orolig(2) Allvarlig Vacker Svart 

Rasande Sträng Mäktig Vit 

 Uppmärksam Lång Guldhårig 

 Vaksam Majestetisk Linhåriga 

 Snarstucken Söt  

 Missbelåten Liten  

 Hjärtlös   

3 

15 % 

7 

35 % 

6 

30 % 

4 

20 % 

20ord 

100 % 
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Tabell 4 Manliga karaktärsgestaltningar Stenens Väktare 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

Besviken Alldaglig(2) Ung Ljusbrunt 

Orolig Övertygad Vanlig Brunt 

Olycklig Skuldmedveten Sansad  

Häpen Skamsen Stillsam  

Förvirrad Tvärsäker Stark  

 Samvetsgran   

 Misstrogen   

 Viktig   

 Hövlig   

5 

23 % 

10 

45 % 

5 

23 % 

2 

9 % 

22ord 

100 % 

 

 

Stenens Väktare har en väldigt jämn fördelning av de personbeskrivande orden mellan 

de manliga karaktärerna och de kvinnliga karaktärerna inom alla fyra semantiska 

kategorier. Både de kvinnliga och manliga karaktärerna har flest personbeskrivande ord 

under kategorin psykiska egenskaper, 35 % av de kvinnliga karaktärernas 

personbeskrivande ord och 45 % av de manliga karaktärernas personbeskrivande ord. 

De manliga karaktärerna har lite fler ord under känslor, 23 % av deras 

personbeskrivande ord medan de kvinnliga karaktärerna har 15 % av de 

personbeskrivande orden under den kategorin. Under kategorin fysiska egenskaper och 

färg har de kvinnliga karaktärerna fler av sina personbeskrivande ord än de manliga 

karaktärerna, 30 % av de kvinnliga karaktärernas personbeskrivande ord och 23 % av de 

manliga karaktärernas personbeskrivande ord hamnar under fysiska egenskaper och 20 

% av de kvinnliga karaktärernas personbeskrivande ord hamnar under kategorin färg 

medan 9 % av de manliga karaktärernas personbeskrivande ord hamnar under färg.   

4.1.1 Genusstereotyper Stenens Väktare  

 

Denna rubrik går djupare in på resultaten. 
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Tabell 5 Kvinnligt och manligt Stenens Väktare 

Känslor 

kvinnligt  

Känslor 

manligt  

Psykiska 

egenskaper 

kvinnligt  

Psykiska 

egenskaper 

manligt  

 

Fysiska 

egenskaper 

kvinnligt  

Fysiska 

egenskaper 

manligt  

Färg 

kvinnligt  

Färg 

manligt  

Orolig(2) Besviken Allvarlig Alldaglig(2) Vacker Ung Svart Ljusbrunt 

Rasande Orolig Sträng Övertygad Mäktig Vanlig Vit Brunt 

 Olycklig Uppmärksam Skuldmedveten Lång Sansad Guldhårig  

 Häpen Vaksam Skamsen Majestetisk Stillsam Linhåriga  

 Förvirrad Snarstucken Tvärsäker Söt Stark   

  Missbelåten Samvetsgran Liten    

  Hjärtlös Misstrogen     

   Viktig     

   Hövlig     

 

Den semantiska kategorin känslor stämmer inte helt med genusstereotyperna, både de 

kvinnliga karaktärerna och de manliga karaktärerna beskrivs med ordet orolig vilket kan 

ses som det kvinnliga omtänksamma, omsorgsfulla och emotionella (Nikolajeva, 2004 

s.129). Det kan visa på ett försök till en förändring hos författarens sida, männen 

behöver inte vara känslokalla och hårda. Även att de manliga karaktärerna beskrivs med 

ord som besviken och olycklig kan vara en brytning mot det stereotypiska manliga, det 

är negativa känslor något som förknippas med kvinnligt (Ekenvall, 1992 s.21). Eddings 

(1997) beskriver en kvinnlig karaktär som rasande något som förknippas med det 

manliga aggressiv och våldsamma, det ses inte som det kvinnliga milda och 

agressionshämmade. 33 % av de kvinnliga personbeskrivande adjektiven och adverben 

för känslor följer inte genusstereotypen och hela 80 % av de manliga karaktärernas 

personbeskrivande ord för känslor följer inte genusstereotypen. 

  

De psykiska egenskaperna i Stenens Väktare går även de emot genusstereotyperna. De 

kvinnliga karaktärerna beskrivs med orden uppmärksam och vaksam, det stämmer inte 

med att de ska vara passiva (Ekenvall, 1992 s.21) och sårbara (Nikolajeva, 2004 s.129). 

Ord som hjärtlös och snarstucken passar inte den milda, omtänksamma kvinnan vi 

förväntar oss (Nikolajeva, 2004 s.129). Att kvinnorna beskrevs med ordet sträng går 

helt emot att de är lydiga och milda (Nikolajeva, 2004 s.129).  86 % av de 

personbeskrivande orden av de kvinnliga karaktärerna under psykiska egenskaper är 

motsatsen till det stereotypiska. Att männen betecknas med ord som skuldmedveten och 

skamsen stämmer inte med den stereotypiska mannen som är känslokall och hård 

(Nikolajeva, 2004 s.129) och inte heller med synen att män är överlägsna (Ekenvall, 

1992 s.21) då skulle de manliga karaktärerna inte behöva vara skuldmedvetna eller 
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skamsna. 30 % av de personbeskrivande adjektiven och adverben av de manliga 

karaktärerna under psykiska egenskaper följer inte stereotypen. 

 

De fysiska egenskaperna har många genusstereotyper, 50 % hos de kvinnliga 

karaktärernas personbeskrivande adjektiv och hela 100 % hos de manliga. De kvinnliga 

karaktärerna beskrivs med ordet vacker och de manliga karaktärerna med ordet stark. 

Typiska genusstereotyper (Nikolajeva, 2004 s.129). Kvinnorna beskrivs med orden söt 

och liten, männen med orden sansad och stillsam. Men vi kan se att det finns ord som 

går emot stereotyperna, de kvinnliga karaktärerna beskrivs med ord som mäktig, lång 

och majestätisk. 50 % av de kvinnliga fysiska egenskaperna stämmer inte överens med 

genusstereotyperna. 

 

Färgen i detta fall syftar enbart på hår. Männen har brunt och ljusbrunt hår medan 

kvinnornas hår beskrivs med orden guld och lin vilket är andra ord för gul eller blond. 

 

4.2 Adjektiv och adverb ur Eragon 
 

De adjektiv som efterföljs av en parantes i tabellen nedanför påträffas i materialet flera 

gånger och kan ha stått med i texten som adverb (se exemplet under 3.2.1) istället för 

endast en gång som de adjektiv utan parantes. Siffran inom parentesen visar på antal 

gånger just det ordet är med.  

 

Tabell 6 Kvinnliga karaktärsgestaltningar Eragon 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

 Beslutsam Lång Kastanjefärgade 

 Tvivlande Rakryggad Silkesblond 

  Graciösa  

  Slank  

  Liten  

0 

0 % 

2 

22 % 

5 

56 % 

2 

22 % 

9ord 

100 % 
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Tabell 7 Manliga karaktärsgestaltningar Eragon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eragon har stora skillnader mellan fördelningen utav de personbeskrivande orden 

mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna i de fyra semantiska kategorierna. De 

kvinnliga karaktärerna har högst antal personbeskrivande ord under fysiska egenskaper, 

56 % av de personbeskrivande orden. De manliga karaktärernas personbeskrivande ord 

under fysiska egenskaper är endast 3 % av deras personbeskrivande ord. De manliga 

karaktärerna har högst antal personbeskrivande ord under kategorin psykiska 

egenskaper, 51 % av orden medan de kvinnliga karaktärerna har 22 % av de 

personbeskrivande orden under den kategorin. De kvinnliga karaktärerna har inga 

personbeskrivande adjektiv eller adverb i den semantiska kategorin känslor medan 43 % 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

Nyfiken (3) Säker (4) Jätte Bruna 

Otålig (3) Frånvarande(3) Muskulös Svarta 

Bestört (2) Lugn   

Förvånad 

(2) 

Instinktiv   

Ivrig (2) Beredd   

Livrädd (2) Skyndsam   

Häpen Fundersam   

Ogillande Uppiggad   

Förtjust Glupsk   

Generad Begärlig   

Upprörd Retsam   

Upprymd Misstänksam   

Ursinnig Omsorgsfull   

Rädd Hoppades   

Glad Varsam   

Ängslig Viss   

Arg Hänförd   

 Belåten   

 Tålmodig   

 Osäker   

 Tacksam   

 Frågande   

 Förebrående   

 Fastslog   

 Tankfull   

25    

43 % 

30          

51 % 

2        

3 % 

2 

3 % 

59ord 

100 % 
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av de manliga karaktärernas personbeskrivande ord hamnar under kategorin känslor. Då 

de kvinnliga karaktärerna inte har några personbeskrivande ord under kategorin känslor 

så skiljs de procentuella siffrorna åt mellan de kvinnliga karaktärerna och manliga 

karaktärernas personbeskrivande ord under kategorin färg trots att de har samma antal 

ord, 2 ord. De kvinnliga karaktärerna har 22 % av deras personbeskrivande ord där 

medan de manliga karaktärerna har 3 % av de personbeskrivande orden under kategorin 

färg. 

4.2.2 Genusstereotyper Eragon  

 

Denna rubrik går djupare in på resultaten. 

 

Tabell 8 Kvinnligt och manligt Eragon 

Känslor 

kvinnligt  

Känslor 

manligt  

Psykiska 

egenskaper 

kvinnligt  

Psykiska 

egenskaper 

manligt  

Fysiska 

egenskaper 

kvinnligt  

Fysiska 

egenskaper 

manligt  

Färg 

kvinnligt  

Färg 

manligt  

 Nyfiken (3) Beslutsam Säker (4) Lång Jätte Kastanjefär

gade 

Bruna 

 Otålig (3) Tvivlande Frånvarande 

(3) 

Rakryggad Muskulös Silkesblond Svarta 

 Bestört (2)  Lugn Graciösa    

 Förvånad 

(2) 

 Instinktiv Slank    

 Ivrig (2)  Beredd Liten    

 Livrädd (2)  Skyndsam     

 Häpen  Fundersam     

 Ogillande  Uppiggad     

 Förtjust  Glupsk     

 Generad  Begärlig     

 Upprörd  Retsam     

 Upprymd  Misstänksam     

 Ursinnig  Omsorgsfull     

 Rädd  Hoppades     

 Glad  Varsam     

 Ängslig  Viss     

 Arg  Hänförd     

   Belåten     

   Tålmodig     

   Osäker     

   Tacksam     

   Frågande     

   Förebrående     

   Fastslog     

   Tankfull     
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Kvinnorna har inga känslor. Det stämmer med teorin att de är platta figurer som saknar 

vissa egenskaper och att de inte är riktigt utvecklade (Nikolajeva, 2004 s.110). Männen 

är inte helt stereotypiska, manligt ses som starka (Nikolajeva, 2004 s.129) men i Eragon 

beskrivs de med ordet livrädd. En annan manlig stereotyp är att de är känslokalla och 

hårda (Nikolajeva, 2004 s.129) men de beskrivs med ord som förtjust, generad och glad, 

inget man förknippar med någon känslokall, hård man. Men det finns väldigt 

stereotypiska beskrivande adjektiv som arg och ursinnig vilket passar in i den 

våldsamma aggressiva mannen (Nikolajeva, 2004 s.129). 

 

De psykiska egenskaperna är 50 % hos de kvinnliga karaktärerna. Att vara beslutsam 

passar inte den kvinnliga stereotypen att kvinnan är passiva (Nikolajeva, 2004 s.129) 

men det personbeskrivande adjektivet tvivlande stämmer överens med stereotypen att 

kvinnor är beroende och sårbara (Nikolajeva, 2004 s.129). Männen har många 

beskrivande ord som är stereotyper som beredd och skyndsam, de är aktiva (Nikolajeva, 

2004 s.129). Men det finns personbeskrivande ord som inte stämmer överens med 

stereotyperna som omsorgsfull, varsam och tacksam, vilket är motsatsen till den 

känslokalla och hårda mannen som är norm (Nikolajeva, 2004 s.129). 

 

De fysiska egenskaperna är väldigt stereotypiska. De personbeskrivande orden för de 

kvinnliga karaktärerna graciös, slank och liten går under den kvinnliga stereotypen 

vacker (Nikolajeva, 2004 s129). De personbeskrivande orden för de manliga 

karaktärerna är väldigt schablonartade, jätte och muskulös vilket är stereotypiskt 

manligt stark (Nikolajeva, 2004 s.129). 

 

Färgen i Eragon var också på hår, de manliga karaktärerna har vanliga färger som svart 

och brun medan de kvinnliga karaktärerna har mer avancerade färger som 

kastanjefärgad och silkesblond istället för rödbrun och gul. 

 

Tabell 9 Adjektiv och adverb som inte följde genusstereotypen 

Adjektiv och 

adverb  

som inte följde 

genusstereotypen 

Känslor 

kvinnligt  

Känslor 

manligt   

Psykiska 

egenskaper 

kvinnligt  

Psykiska 

egenskaper 

manligt       

Fysiska 

egenskaper 

kvinnligt  

Fysiska 

egenskaper 

manligt  

Stenens Väktare 33 % 80 % 86 % 30 % 50 % 0 % 

Eragon 0 % 40 % 50 % 27 % 40 % 0 % 
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5 Diskussion  
 
Stenens Väktare innehåller 42 personbeskrivande ord för 4 karaktärer på 100 sidor 

medan Eragon har 68 personbeskrivande ord för 4 karaktärer på 100 sidor. Det är en 

skillnad på 26 ord. Det kan ha med erfarenhet att göra, Eddings (1997) har skrivit ett 

flertal böcker innan Stenens Väktare. Det kan då vara så att Eddings gestaltar mer i sin 

text i stället för att enbart berätta vilket förespråkas inom skönlitteraturen, att visa och 

inte enbart berätta (Goldberg, 2007 s.89) författaren ska gestalta. Men det kan också 

bero på att Stenens Väktare har fler dialoger i sin text vilket lämnar mindre plats för 

personbeskrivningar. 

 

5.1 De semantiska kategorierna 
 

Stenens Väktare skriven 20 år innan Eragon har en mer jämn fördelning av de 

semantiska kategorierna mellan de kvinnliga karaktärerna och de manliga karaktärerna, 

det är endast en skillnad från 9 % till 11 %. Det skulle kunna tyda på att Eddings är mer 

genus medveten som ger de kvinnliga karaktärerna mer plats. För granskar vi Eragon 

skriven 20 år senare så är det en stor skillnad mellan orden i de semantiska kategorierna 

mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna, en skillnad på 19-52 %. Kvinnorna har 

inte ens några känslor på de 100 sidor som undersöks vilket är överraskande då Paolini 

författaren till Eragon, är uppvuxen under en tid då genus var något mer än bara det 

biologiska könet. Jämställdheten mellan män och kvinnor har ökat sedan Eddings växte 

upp men ändå är det Stenens Väktare skriven av Eddings som är mer jämställd i 

förhållande till de semantiska kategorierna.  

 

Då Eragon är huvudkaraktären Eragon så har han störst utrymme i boken vilket ger de 

manliga karaktärerna fler personbeskrivande ord, men det är en betydligt större skillnad 

än det är i Stenens Väktare. Trots att även där är det en manlig huvudkaraktär, Garion. I 

de första 100 sidorna i Stenens Väktare har den kvinnliga karaktären Pol en betydligt 

större roll än kvinnorna i Eragon som har små biroller, vilket ger Pol större plats och 

fler personbeskrivande ord i Stenens Väktare. 

 

Att det endast finns nio beskrivande ord för de två kvinnliga karaktärer i Eragon medan 

det är 59 beskrivande ord för de två manliga karaktärerna. Det är inget som går att 

anklaga Christopher Paolini att vara sexistisk för. Det finns en kvinnlig karaktär med i 
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Eragon. Hon är med nästan från början i boken men hon kunde inte räknas med i 

undersökningen för hon är Saphira, en drake. Men det går dock att anklaga honom för 

att vara sexistisk. Då för valet av de personbeskrivande adjektiven och adverben han har 

valt att använda för de kvinnliga karaktärerna, eller rättare sagt avsaknaden av 

personbeskrivande adjektiv och adverb i detta fall. De kvinnliga karaktärerna har inga 

känslor. 

 

5.2 Adjektiv och adverb då och nu, genusstereotypens utveckling 
 

Stenens Väktare, först utgiven i Sverige år 1989 är skriven av författaren David Eddings 

(1997). Då han är uppvuxen under 30-talet, en tid då kvinnors och mäns plats i 

samhället och i familjen förklarades av det biologiska könet (Edlund, Erson & Milles, 

2007 s.28). Det var det biologiska könet som bestämde vad som var maskulint och 

feminint (Nilson, 2010 s.12). Så förväntades det att han skulle ha en större skillnad 

mellan valen av de personbeskrivande adjektiven och adverben som beskriver de 

kvinnliga och manliga karaktärerna. Ändå är det han som har gått emot 

genusstereotyperna mest. Eddings beskriver en kvinnlig karaktär som rasande något 

som förknippas med det manliga aggressiva och våldsamma, det anses inte som det 

kvinnligt milda och agressionshämmade (Nikolajeva, 2004 s.129). Så det kan vara så att 

Eddings personbeskrivande adjektiv och adverb för känslor är ett försök till att bryta 

genusstereotyperna. Vilket de 80 % (se tabell 9) av de manliga personbeskrivande orden 

för känslor som inte följer genusstereotypen tyder på. Det är bara 33 % (se tabell 9) av 

de kvinnliga personbeskrivande adjektiven och adverben för känslor som inte följer 

genusstereotypen, men att det inte är 100 % på genusstereotyp tyder på ett öppnare 

sinne. Kvinnorna är psykiskt starkare och männen är känslosammare i Stenens Väktare. 

Det stärker teorin att genusstereotyperna inte gäller alla människor, det finns undantag. 

Manligt och kvinnligt är en plats i genusordningen vi förhåller oss till, ofta frivilligt 

(Connell, 2003 s.15). 

 

De fysiska genusstereotyperna hos de manliga karaktärerna är 100 % (se tabell 9) i både 

Stenens Väktare och Eragon. Varken Eddings (1997) eller Paolini (2006) har försökt att 

ändra på vad vi förväntar oss hur en man ska se ut. Men kvinnornas fysiska egenskaper 

har de ändrat, det fanns fortfarande de stereotypiska orden graciösa och slanka 

(Nikolajeva, 2004 s.129), men även de beskrivande orden lång och majestätisk. Vilket 

kan tyda på att sättet vi ser på kvinnor håller på att ändras. En långsam förändring som 
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grott i över 20 år då det var då Stenens Väktare skrevs medan den manliga normen finns 

kvar och är djupt rotad, hur en mans fysiska egenskaper ska vara. Manligt är norm 

(Hirdman, 2014 s.10) men kvinnorna kanske inte behöver vara motsatsen längre. Vilket 

stämmer överens med vad Nilson (2010) har urskiljt i chick lit jr böcker, att unga 

kvinnor ofta gestaltas som intressanta och engagerande medan de unga männen är 

stereotypiska (Nilson, 2010 s.118f). Det kan också vara så att Eddings (1997) och 

Paolini (2006) är rädda för konsekvenserna av att ändra de manliga karaktärerna allt för 

mycket. Normen är djupt rotad och följderna av att bryta normen kan verka 

skrämmande (Connell, 2003 s.17).  

 

Att Eddings med Stenens Väktare är den som bryter mest mot genusstereotypen behöver 

inte bero på att han är medveten om att samhället inte är jämställt mellan män och 

kvinnor (Nilson, 2010 s.14) eller att han vill skapa en förändring. Det kan bero på en 

kvinnlig karaktär. Fantasygenren kan till viss del ha kvinnliga karaktärer som är fria 

från stereotyperna (Nikolajeva, 2004 s.130). Och det verkar stämma med den kvinnliga 

karaktären Pol som beskrivs med ord som rasande, sträng, snarstucken, mäktig, lång 

och majestätisk, men läser vi vidare än de 100 första sidorna så ser vi nog tyvärr 

anledningen till denna förkastelse av genusstereotyperna. Hon är en besvärjerska vilket 

kan stämma med vad Kajsa Öberg Lindsten (2009) skriver i artikeln Konservativ 

fantasy för unga ”[..]de enda självständiga kvinnorna i dessa nutida sagor är, 

naturligtvis, häxor” (Lindsten, 2009).  

 

5.3 Metoddiskussion  

 
Valet av ordklasserna adjektiv och adverb att analysera tycktes vara perfekt för att se 

karaktärsbeskrivningarna då adjektiv beskriver hur någon eller något ser ut och 

egenskaper, adverb beskriver en handling eller ett tillstånd. Den här uppsatsen visar att 

det är svårt att välja ut personbeskrivande adjektiv och adverb ur skönlitterära verk. De 

skönlitterära texterna Stenens väktare och Eragon innehåller inte så många 

personbeskrivande adjektiv och adverb för det finns en idé om att en författare aldrig 

bara ska berätta, de ska beskriva (Goldberg, 2007 s.89). En författare ska undvika att 

skriva Han är stark, en författare ska gestalta. Det ska framgå i texten att han är stark, 

det ska inte stå utskrivet i klartext. 
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Uppsatsens metod är inspirerad av Sara Anderssons (2012) studie En språklig studie av 

personbeskrivande ord i barnböcker ur ett genusperspektiv som är gjord på 

barnlitteratur vilket skiljs från fantasylitteraturen som granskades i denna undersökning. 

I barnlitteratur som är riktad för äldre står det oftast i klartext att karaktären är 

exempelvis lat, dum, duktig eller modig (Nikolajeva, 2004 s.106). Så är det inte riktigt 

med Stenens väktare och Eragon. Författarna till dessa böcker gestaltar mer och 

undviker klartext.  

 

Denna analys av manligt – kvinnligt som motsatser kan bidra till att stärka 

genusstereotyperna. Men analysen gör även läsarna medvetna om att genusstereotyper 

existerar inom fantasylitteraturen. Medvetenhet är ett steg framåt i 

samhällsutvecklingen. Att vara medveten om genusföreställningarna som fortfarande 

existerar från tidigare generationer är viktigt för att synliggöra maktperspektiv. Sveriges 

samhälle är inte jämställt mellan män och kvinnor (Nilson, 2010 s.14). Det är det 

manliga som är vår kulturs norm vilket är underförstått den överlägsna (Nikolajeva, 

2004 s.130) och ändå ligger Sverige som nummer 4 av 142 över jämställda länder på 

listan The Global Gender Gap Report 2014 (Insight Report, 2014 s.8). Hur ojämnt är 

det då i resten av världen? Eddings (1997) och Paolinis (2006) hemland USA ligger på 

plats nummer 20 i samma lista, vilket är 16 länder efter Sverige i utvecklingen mot ett 

jämställt samhälle. Det finns fortfarande arbete kvar att göra runtom i världen för att bli 

mer jämställt, det fastställer denna undersökning då många av de personbeskrivande 

adjektiven och adverben inte är de samma för manliga karaktärer och kvinnliga 

karaktärer.   
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6 Slutsats 
 
De stereotypiska könsrollerna som är förväntningarna om hur flickor, kvinnor, pojkar 

och män beter sig utifrån normerna. Att flickor är snälla och duktiga medans pojkar är 

busiga och äventyrliga (Nikolajeva, 2004 s.129) gör att kvinnliga egenskaper och 

manliga egenskaper är varandras motsatser (Nikolajeva, 2004 s.129:Jämställ nu, 2014). 

Detta innebär att genusstereotyper skapar skillnader mellan de personbeskrivande 

adjektiven och adverben mellan kvinnliga och manliga karaktärer, medan brytningen av 

genusstereotyper skapar likheter mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna. Vilket 

innebör att kvinnorna tillåts vara lika aggressiva som männen och männen får vara 

milda. Karaktärerna kan beskrivas med samma personbeskrivande adjektiv och adverb.  

 

Sverige har länge haft en jämställdhetspolitik, i femtio år har regeringen försökt göra det 

rättvist mellan kvinnor och män (Hirdman, 2014 s.8). Vårt samhälle utvecklas till att bli 

mer jämställt. FN jobbade redan under 60-talet med att främja kvinnors status runt om i 

världen (Hirdman, 2014 s.26). Men än är det inte helt jämställt, det syns i 

arbetsmarknaden. I genomsnitt får kvinnor lägre löner för lika många arbetade timmar 

som männen (Connell, 2003 s.12). Vi eftersträvar likhet. Manliga och kvinnliga 

karaktärer ska kunna beskrivas med samma adjektiv och adverb utan att behöva bli 

ifrågasatta. En kvinna ska kunna vara soldat och en man sjuksköterska. Utan att de ska 

behöva riskera diskriminering och fysiskt våld för att de inte följer genusordningen 

(Connell 2003, s.15ff). Och då materialet som undersöks är skrivna av amerikanska 

författare och USA ligger på plats nummer 20 av 142 över jämställda länder i listan The 

Global Gender Gap Report 2014 (Insight Report, 2014 s.8) så kan vi förstå att USA inte 

har utvecklats i samma takt som Sverige har, Sverige ligger som sagts på plats 4 och har 

fortfarande mycket kvar att ändra. Att Eddings (1997) och Paolini (2006) inte har följt 

genusstereotyperna till 100 % är dock ett litet steg i rätt riktning i utvecklingen mot 

jämställdhet.   

 

6.1 Slutsats kring frågeställningen 
 

Det finns en skillnad mellan vilka adjektiv och adverb som gestaltar de manliga 

respektive kvinnliga karaktärerna i de två böckerna Stenens Väktare och Eragon. 

Fantasylitteraturen innehåller många skildringar av tjejer och killar som ofta är 

schablonartade (Nilson, 2010 s.96). Kvinnorna i fantasylitteraturen är goda, moderliga, 
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dumma och ömsinta (Lindsten, 2009) medan männen är hjältarna och huvudpersonerna 

som får hjälp och stöd av kvinnorna (Lindsten, 2009). Men det är inte enbart 

genusstereotypiska personbeskrivande adjektiv och adverb i texterna som undersöks, 

det finns även likheter som då går emot genusstereotyperna. Speciellt i Stenens Väktare 

ser vi att de manliga karaktärerna beskrivs med ord som är mer emotionella och milda 

vilket anses som kvinnligt, medan de kvinnliga karaktärerna beskrivs med mer 

aggressiva ord så som rasande vilket liknar det manliga våldsamma, aggressiva 

(Nikolajeva, 2004 s.129). Karaktärerna har även tillåtits beskrivas med samma ord. De 

manliga karaktärerna har precis som de kvinnliga karaktärerna beskrivits med ordet 

orolig. 

 

Även mellan de två texterna Stenens väktare och Eragon finns det en skillnad på hur 

manliga och kvinnliga karaktär gestaltas utifrån ett genusperspektiv. Stenens Väktare 

går emot genusstereotyperna mer än Eragon, vilket gör att karaktärsbeskrivningarna 

med de personbeskrivande adjektiven och adverben av manligt och kvinnligt i Stenens 

Väktare är mer lika då orden inte följer genusstereotyperna. Eragon har fler 

personbeskrivande adjektiv och adverb som skiljer mellan de manliga karaktärerna och 

de kvinnliga karaktärerna, för Eragon följer genusstereotyperna mer vilket gör manligt 

och kvinnligt till varandras motsatser. 

 

6.2 Vidare forskning 

 
En jämförelse mellan fler böcker med manliga huvudkaraktärer och manliga författare 

hade givit ett mer relevant resultat. Men det hade inte blivit någon skillnad i denna 

undersökning av att analysera hela Eragon då varken Katarina eller Elain är med något 

mer i boken. Något som skulle vara av intresse är att analysera de sista böckerna i 

bokserierna, 5e boken i Sagan om Belgarion, Ödets fullbordan och 4e boken i Eragon 

serien, Arvtagaren för att se om karaktärernas personbeskrivande adjektiv och adverb 

ändrats något. En analys för att undersöka om författarna tillåter de kvinnliga 

karaktärerna som är psykiskt starkare och mer aggressivare under de 100 första sidorna 

att fortsätta vara det, eller om karaktärerna väljer att istället följa genusstereotyperna. 

Precis som J. R. R. Tolkins gjorde med den kvinnliga karaktären Eowyn som 

bestämmer sig för att sluta slåss för att bli maka och mor (Johansson, 2000 s.95). 
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Tabell 1 Garion 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

Besviken Övertygad Ung Ljusbrunt 

Orolig Skuldmedveten   

Olycklig Skamsen   

 Tvärsäker   

 Samvetsgran   

 Misstrogen   

 

Tabell 2 Pol 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

Orolig(2) Allvarlig Vacker Svart 

Rasande Sträng Mäktig Vit 

 Uppmärksam Lång  

 Vaksam Majestetisk  

 Snarstucken   

 Missbelåten   

 

Tabell 3 Durnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Zubrette 

 

 

 

  

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

Häpen Viktig Vanlig Brunt 

Förvirrad Hövlig Alldaglig1  

  Sansad  

  Stillsam  

  Stark  

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

  Hjärtlös Söt Guldhårig 

  Liten Linhåriga 
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Från Eragon:  

Paolini, Christopher (2006). Eragon. [Ny utg.] Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Översättning av Kristoffer Leandoer. 

 

Tabell 1 Eragon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Horst 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

Nyfiket Frågande Jätte Svarta 

Arg Förebrående Muskulös  

 Fastslog   

 Frånvarande   

 Tankfull   

 

 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

Häpen Lugn  Bruna 

Förvånad Säker (4)   

Ogillande Instinktiv   

Förtjust Beredd   

Generad Skyndsam   

Ivrig (2) Fundersam   

Upprörd Uppiggad   

Upprymd Glupsk   

Otåligt (3) Begärlig   

Livrädd 

(2) 

Retsam   

Bestört (2) Frånvarande   

Nyfiken(2)  Misstänksam   

Ursinnig Omsorgsfull   

Rädd Hoppades   

Glad Varsam   

Ängslig Viss   

 Hänförd   

 Belåten   

 Tålmodig   

 Förvånad   

 Frånvarande   

 Osäker   

 Tacksam   
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Tabell 3 Elain 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

 Tvivlande Liten Silkesblond 

  Slank  

  Graciösa  

 

Tabell 4 Katarina 

Känslor Psykiska 

egenskaper 

Fysiska 

egenskaper 

Färg 

 Beslutsam Lång Kastanjefärgade 

  Rakryggad  

 

 


