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Abstract 

 

 
This is an essay that aims to analyze two fantasy characters with a focus on gender and genre 

conventions. The first area examines how the two characters are featured from a gender 

perspective and how they, with this in mind, develop and solves difficult situations that they 

are in because of the hegemonic masculinity. The second area analyses how the characters are 

presented if you compare them with commonly used characters in the genre. The characters 

analyzed are both taken from George R.R. Martin’s novel series A Song of Ice and Fire. The 

first is a woman named Daenerys Targaryen and the second is a short stature man, Tyrion 

Lannister. The analysis shows that the two are discriminated, but they are aware of how 

society views them and they refuse to accept being excluded.  On different sides of the story 

they learn how to deal with society and how they will work to succeed. Both are fighting for a 

more fair society where everyone will be accepted. The analysis also shows that they are both 

unique characters within the genre of fantasy. Daenerys both because she is a woman and 

because she does not see it as something negative, she refers to herself as a mother and she 

force the oppressors to change. Tyrion is unique in the sense that he has a physical disability, 

which is unusual for heroes in the genre, but instead he uses his intellect to succeed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

 
Det här är en litteraturvetenskaplig uppsats vars syfte är att analysera två fantasykaraktärer 

med fokus på genus och genrekonventioner. Det första området undersöker hur de båda 

karaktärerna framställs ur ett genusperspektiv och hur de utvecklas med tanke på detta och tar 

sig ur de svåra situationer som de hamnat i mycket på grund av den hegemoniska 

maskuliniteten. I det andra området riktas analysen mot hur karaktärerna ser ut om man 

jämför dem med vanligt förekommande karaktärer inom genren.  Karaktärerna som 

analyseras är båda tagna från George R.R. Martins romanserie A Song of Ice and Fire. Den 

första är en kvinna vid namn Daenerys Targaryen och den andra en kortväxt man, Tyrion 

Lannister. Analysen visar att de båda diskrimineras, de är dock medvetna om hur samhället 

ser på dem och de vägrar att acceptera att stängas ute. På var sitt håll så lär de sig hur de ska ta 

sig an samhället och hur de ska jobba för att lyckas. Båda kämpar för ett mer rättvist samhälle, 

där alla ska kunna bli accepterade. Analysen visar även att de båda är unika karaktärer inom 

genren fantasy. Daenerys både för att hon är kvinna och för att hon inte ser det som något 

negativt, hon titulerar sig som mor och tvingar förtryckarna att förändra sig. Tyrion är unik på 

det sättet att han innehar ett fysiskt handikapp, vilket är ovanligt för hjältar inom genren, och 

att han istället använder sitt intellekt för att lyckas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehåll 

 
 

1. Inledning     5 

1.1 Syfte och Frågeställningar    5 

1.2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  7 

1.3 Bakgrund: A Song of Ice and Fire   14 

2. Undersökning     16 
2.1 Daenerys Targaryen    16 

2.2 Tyrion Lannister     26 

      

3. Avslutning     36 

 

Litteraturlista     40 

 

 

 



5 

 

1. Inledning 

 
Under i stort sett hela min uppväxt har litteraturgenren fantasy utgjort den allra största delen 

av min litterära värld. Det skulle antagligen gå att hävda att fantasy var (och fortfarande är) 

nyckeln till att skapa min egna litterära identitet. Man skulle kunna säga att min litterära värld 

kan delas in i fyra större områden eller sträckor. Berättelsen om Narnia stod för den första 

sträckan och startade tankarna om genrens frihet, där nya världar öppnas upp och allting är 

möjligt. Staffettpinnen togs sedan över av J.R.R. Tolkiens helt otroliga värld, där jag 

fullständigt sögs in i allt som berörde det universum som Tolkien skapade. Den tredje 

sträckan tog Rowlings Harry Potter hand om. Fjärde och nuvarande sträckan består i George 

R.R. Martins bokserie: A Song of Ice and Fire, där första boken publicerades 1996. Här kom 

den lite större trendbrytningen. De tre tidigare var relativt ljusa berättelser där hjältarna segrar 

och mörkret tvingas undan. I Martins värld satte man helt plötsligt foten rakt in i en 

allvarligare, mörkare fantasyvärld, där utgången av berättelsen inte längre var självklar. I de 

tidigare nämnda verken vet man på något vis att den goda sidan kommer vinna och att 

hjältarna kommer överleva, så är inte fallet med Sagan om is och eld.  I samband med detta 

fick jag en djupare insikt om att fantasy kan handla om mer än bara de fantastiska 

berättelserna och de fascinerande världarna. Fanns det egentligen något mer mellan raderna? 

Fanns det något viktigt och ytterst väsentligt där som var värt att uppmärksamma?   

 

När det blev dags att skriva c-uppsats i litteraturhistoria var valet lätt, undersökningen skulle 

gälla genren fantasy. Både Tolkien och Lewis är redan väl utforskade, Rowlings 

trollkarlsvärld lite för ungdomlig. Kvar fanns Martins ännu icke fullbordade verk, som 

beroende på sin ungdom fortfarande är ett ganska öppet fält, med många möjligheter. Jag har 

valt att avgränsa mig till att undersöka Sagan om is och eld genom att undersöka två 

karaktärer, dels ur ett genusperspektiv. Dels ur ett perspektiv där jag kommer att jämföra de 

två karaktärerna med hur karaktärer eller hjältar vanligtvis framställs i fantasylitteratur.  

        

1.1 Syfte och frågeställningar 

I och med att romansviten har börjat produceras som tv-serie har en debatt om 

kvinnoskildringen i Martins fantasyvärld växt fram. En artikel i Dagens nyheter handlar om 

just detta: ”Handlingen utspelar sig i ett slags medeltid där uppdelningen mellan könen är att 
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männen är stora krigare och kvinnorna är prostituerade eller madonnor.”1 Även om kritiken i 

första hand har riktat sig mot tv-serien och det förstås inte oproblematiskt går att likställa 

dessa dras ändå bok och tv-serie över samma kam.  Det som motiverar mitt syfte med den här 

uppsatsen är att granska en bokserie inom genren fantasy som ännu inte blivit ingående 

granskad på akademisk nivå och undersöka hur två karaktärer framställs ur dels ett 

genusperspektiv och dels i förhållande till vanligt förekommande karaktärer inom fantasy. 

Detta för att se om kritiken som riktats mot bokserien är rättvis. Den första karaktären jag 

kommer att analysera är en kvinna vid namn Deanerys Targaryen, en av huvudpersonerna i 

böckerna och även en av de karaktärer som fått utstå en stor del av den kritik som riktats mot 

serien. Jag kommer även analysera en manlig karaktär vid namn Tyrion Lannister, som även 

han är en av huvudpersonerna. Här tillkommer det faktum att han i litteraturen beskrivs som 

en dvärg, alltså en kortväxt människa.  

 

Den andra delen av uppsatsen kommer att handla om hur väl de båda ovannämnda 

karaktärerna förhåller sig till andra hjältar och karaktärer i fantasygenren. Vad det är som de 

uppfyller som gör dem till just fantasykaraktärer samt vad det är som gör dem speciella och 

nyskapande inom genren. 

 

Karaktärerna som kommer analyseras är Deanerys Targaryen och Tyrion Lannister från 

George R.R. Martins bokserie Sagan om is och eld (A Song of Ice and Fire). Böckerna som 

kommer granskas är: Kampen om järntronen (A Game of Thrones), Kungars Krig (A Clash of 

Kings), Svärdets makt (A Storm of Swords) och Drakarnas dans (A Dance with Dragons). 

Analysen kommer därmed att avgränsas till första till tredje böckerna, samt den femte boken i 

serien. Anledningen till att den fjärde inte tas med är helt enkelt att varken Daenerys eller 

Tyrion medverkar i denna.    

 

De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån vid analysen är följande: 

 Hur framställs de två karaktärerna ur ett genusperspektiv, samt hur ter sig deras 

utveckling i deras kamp om makten?  

                                                 

 
1Hanna Melin. ”Stereotyp fantasy”, Dagens Nyheter, 2012-04-23.  
Se även: Eliana Dockterman. “The Game of Thrones Sex Scene Can't Be Both Rape and Not Rape”, The Times, 
2014-04-23. 
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 Hur förhåller sig de två karaktärerna till den stereotypa karaktären eller hjälten inom 

fantasy?  

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Inom genusforskningen finns det ett begrepp som kallas hegemonisk maskulinitet. I 

Nationalencyklopedin beskrivs hegemoni på följande vis: ”I marxistisk teori (främst hos 

Gramsci) betecknar hegemoni särskilt den makt över människo- och samhällssynen som en 

ledande klass utövar vid sidan av sin ekonomiska och politiska dominans.”.2 När det handlar 

om hegemonisk maskulinitet syftar det på att det är männen som är den ”ledande klassen”, 

alltså patriarkatet. Den som först formulerade tankar om hegemonisk maskulinitet är 

sociologen R.W. Connell. Connell väljer själv att definiera begreppet på följande sätt: 

Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender practice which 

embodies the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, 

which guarantees (or is taken to guarantee) the dominant position of men and the 

subordination of women.3  

 

Hegemonisk maskulinitet handlar därmed om skapandet av kön vilket är svaret på det 

patriarkala problemet att kvinnan är underordnad mannen och en ideologi vars uppgift är att 

se till att den etablerade ordningen mellan könen kvarstår. Det finns en aspekt inom Connells 

teori som är extra intressant att koppla till mitt undersökningsområde. Connell förklarar i sin 

teori att kvinnan är underställd mannen men att det även finns olika nivåer, olika relationer av 

makt inom gruppen av män. Ett exempel som Connell fokuserar på är gruppen av 

homosexuella män. De befinner sig inom mansgruppen men är fortfarande underordnad det 

som enligt normen betraktas som den ”normala mannen”. Connell framhåller att 

homosexuella män diskrimineras i samhället genom att de stängs ute från politiska och 

kulturella sammanhang, får utstå kulturella påhopp, legalt våld, gatuvåld, ekonomisk 

diskriminering och personliga bojkotter. Detta förtryck placerar homosexuella män på botten 

av könshierarkin mellan män.4 Connell skriver även att det inte bara är homosexuella män 

                                                 

 
2<http://www.ne.se/article/article.jsp?i_art_id=200577&originalURI=/hegemoni> (2014-04-10). 

3R.W. Connell. Masculinities, Cambridge: Polity Press, 1995, s. 77. 

4Connell 1995, s. 78. 
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som ligger långt ner i den inbördes hierarkin bland män. Det finns även heterosexuella män 

och pojkar som drabbas och som därmed stängs ute från legitimitetens cirkel.5 

I sin bok Genusforskning sammanfattar Nina Lykke olika begrepp och teorier som rör 

genusforskning. Något som är mycket centralt inom genusforskningen är teorin om att kön är 

en social konstruktion. Hon skiljer man mellan biologiskt kön och sociokulturellt kön. Lykke 

refererar här till två forskare vid namn West och Zimmerman som menar att sociokulturell 

könsidentitet inte är något som vi föds med utan att det handlar om en konstruktion som 

uppstår i ”vardagens mellanmänskliga interaktioner”. För individen handlar det här om att 

placeras i ett sammanhang eller uppnå en begriplighet när det rör sig om uppträdande inför 

andra människor, alltså om att smälta in.6   

 

I boken tar Lykke, bland mycket annat, upp postmodern feminism och förklarar några av de 

tydligaste dragen inom denna teori. Några av dragen inom postmodern feminism är att man 

ifrågasätter samhälleliga strukturer, istället för att forskningen ska fokusera på vad som är 

gemensamt för alla kvinnor eller för alla män fokuserar den istället på vad det finns för 

skillnader mellan både samma kön och motsatta kön. Sedan reflekterar forskaren över vad 

dessa skillnader har för innebörd för det objekt som forskningen fokuserar på. Det är själva 

forskningsmaterialet som avgör ifall det är väsentligt eller oväsentligt med kategorier som 

”kvinna” och ”man”, det är inte en given utgångspunkt.7 Hon tar även upp ett ämne som är 

relevant i min analys och som heter feministisk hermeneutik. Feministisk hermeneutik 

innebär att man inom feministisk forskning inte endast behöver utgå ifrån kön, utan att man i 

många fall även måste se till andra faktorer, så som samhällsvetenskapliga, humanistiska, 

medicinsk-naturvetenskapliga men att man ändå håller sig till ett kritiskt feministiskt 

perspektiv.8  

 

När det kommer till definitionen av genren fantasy skriver Rosemary Jackson i Fantasy – The 

Literature of Subversion att för att förstå fantasy så måste man se till kontexten där texten 

                                                 

 
5Connell 1995, s. 79. 

6Nina Lykke. Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, Stockholm: Liber AB, 2009 s. 
64. 

7Lykke 2009, s. 164.  

8Lykke 2009, s. 220.  
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skapats. Formen på den fantastiska texten bestäms av ett antal krafter som korsar och 

interagerar på olika vis i olika verk. För att känna igen dessa krafter måste man placera 

författaren i relation till historiska, sociala, ekonomiska, politiska och sexuella faktorer och 

även i relation till traditionell fantasy. Jackson hävdar därmed att fantasy litteraturen aldrig är 

fri, den måste kopplas samman med vår riktiga värld, hon beskriver det som: 

 

For fantasy characteristically attempts to compensate for a lack resulting from cultural 

constrains: it is a literature of desire, which seeks that which is experienced as absence and 

loss.9 

 

När texten ska utrycka en längtan efter det som saknas i vår verklighet visar fantasy detta på 

två vis, som ofta kan vara kombinerade. Det första är genom att berätta om längtan (desire), 

genom att manifestera eller visa på det saknade. Det andra sättet är att texten utesluter längtan, 

då denna längtan är ett störande element som hotar kulturell ordning och kontinuitet.10 

Jackson har i sin undersökning visat på att fantasy skriven på slutet av 1700-talet och framåt 

försöker att underminera ordningen av dominant filosofi och kunskapslära. Den försöker 

undergräva och omkullkasta den formella enheten av tid, rum och person, samtidigt som den 

ifrågasätter möjligheten, eller ärligheten, av fiktiv omframställning av dessa enheter. Genom 

att uppmärksamma relativiteten i dessa enheter så försöker fantasy att nedmontera det 

”verkliga”. Man kan urskilja en längtan efter något som är frånskilt den kulturella ordningen 

och mer precist den kapitalistiska och patriarkala ordningen som funnits i det västerländska 

samhället de senaste århundrandena.11 

 

Edward James skriver i sin bok Tolkien, Lewis and the Explosion of Genre Fantasy att det är 

Tolkien som etablerat grunden till all den fantasy som senare kom att växa fram. Många av de 

olika karaktärsdragen som finns inom genren startade med Tolkiens The Lord of the Rings. Ett 

av dessa karakteristiska drag rör just hjälten i berättelsen. Det som är typiskt för hjälten är att 

denne förflyttar sig från en familjär värld till en icke familjär sådan och att hjälten där lär sig 

om den nya. Lärdomarna som hjälten gör, angående den nya världen eller den nya 

                                                 

 
9Rosemary Jackson. Fantasy. The Literature of Subversion, London: Routledge, 1981, s. 3. 

10Jackson 1981, s. 4. 

11Jackson 1981, s. 180. 
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verkligheten, frammanas till stor del av en mentorsfigur. Under resan som hjälten gör kommer 

denna att lära känna både sig själv och få insikt om sin egen roll.12  

 

Förutom dessa vanligt förekommande särdrag införde Tolkien även vissa särdrag för 

handlingen i fantasyromanen som är relevanta i kopplingen till huvudkaraktären eller hjälten. 

Den första kallar Tolkien för ”The cook's tour”, alltså en resa över den fantasyvärld som 

författaren målat upp (James Cook). Den andra är ”Escape”, karaktären tvingas att fly för att 

överleva. ”Separation” är den tredje då karaktärer skiljs åt och hamnar i olika delar av 

fantasyvärlden. Den fjärde handlar om ”Temptation” och den sista kallar Tolkien för 

”Walking” och denna handlar om att karaktärerna färdas över landskap samt att de snarare 

finner och löser problem än att de flyr dem.13 Enligt James så skulle man kunna dela in 

Tolkiens karaktärer eller hjältar i två grupper. Dels ”the little man”. I The lord of the rings så 

är hoberna några av de viktigaste hjältarna. Han går dock ännu längre, de största hjältarna är 

inte symboliserade av Frodo, Meriadoc eller Peregrin som alla tre tillhör den högre klassen av 

hober. Den största hjälten är han som symboliserar ”the little man”, både när det gäller storlek 

och klass nämligen trädgårdsmästarens son, Samwis Gamgee. Dels de stora, betydande 

karaktärerna som Gandalf, eller krigare och ledare som Aragorn och Éowyn. Éowyn, en av de 

få kvinnliga karaktärerna, som kliver fram mot ringvålnadernas herre när alla män har 

misslyckats.14    

 

I sin bok Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords samlar Henry 

Owen Jacoby olika artiklar skrivna om Martins verk och i förordet skriver han själv om att 

Sagan om is och eld är nytänkande när gäller fantasy. Berättelsen handlar om”the human heart 

in conflict with itself”. Även om verket självklart har paralleller och grundas i Tolkiens 

fantasy så är den värld som Martin presenterar med moraliska dilemman så mycket 

verkligare, oavsett om det handlar om en ensam, oönskad dvärg som försöker överleva i ett 

samhälle som ser ner på honom eller om det handlar om en mor som måste välja mellan sina 

plikter och sin familj.15 I ett kapitel skriver Christoffer Robichaud att Tyrion är en av de allra 

                                                 

 
12Edward, James. Tolkien, Lewis and the explosion of genre fantasy. The Cambridge Companion to Fantasy 
Literature, Cambridge: Cambridge University Press, 2012. s. 64.  
13James 2012, s. 65. 

14James 2012, s. 68.  

15Henry Jacoby. Game of Thrones and Philosophy. Logic Cuts Deeper than Swords, Hoboken: Wiley, 2012. 
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mest komplicerade karaktärerna i fantasyhistorien. Han föddes som dvärg och bara det var 

anledning nog för att han egentligen skulle blivit dränkt vid födseln. Han är groteskt ful, 

onormalt liten och vid födseln dödade han sin mor. Samtidigt är han oerhört smart, han visar 

medlidande, han är heroisk och visar ledaregenskaper. Trots att han ”drinks and whores 

excessively” visar han samtidigt en genuin kärlek för den prostituerade Shae. Robichaud 

konstaterar att Tyrion både är den mest och den minst tursamma människa som finns. Han har 

oturen att födas med allt emot sig, men samtidigt föds han med ett avundsvärt intellekt och i 

en adelsfamilj.16 När det kommer till Daenerys skriver Katherine Tullman i ett annat kapitel 

om att samhället i Västeros påminner om den Europeiska medeltiden, full av krig och mörker 

där kvinnan behandlas dåligt för att hon fortfarande inte blivit frigjord. I Berättelsen får bland 

annat Daenerys vara den ”moraliska kompassen” som visar vad som är rätt och fel.17 Tullman 

skriver att vi sympatiserar med Daenerys när hon försöker att anpassa sig till det främmande 

folket hon har kommit till. Daenerys blir tvungen att lära sig att acceptera förutsättningarna i 

sin nya situation trots att de upprör henne. Men tack vare hennes moral så finns det 

fortfarande saker som hon inte kan tolerera. Hon står inte ut med hur brutala Dothrakierna är 

när de erövrar nya områden. Hon tar ifrån männen i stammen sina byten, i form av kvinnor. 

Vissa saker lär hon sig att anpassa sig efter, vissa saker vägrar hon att acceptera.18 

 

När det gäller Sagan om is och eld så finns även en artikel skriven av Laura Miller, ”Just write 

it!”. Hon skriver att Martin har skapat en värld som inte bygger på mytologi utan istället på 

historia och som är löst grundad på rosornas krig i England på 1400-talet. Hon påpekar att 

efter Martin kom ut med sin fjärde bok i serien fick han omdömet ”the American Tolkien” av 

tidningen the Times och många hävdar att hans berättelse är den bäste fantasyberättelsen 

genom alla tider.19 I Re-Reading A Game of Thrones: a Critical Response to George R.R 

diskuterar Remy J. Verhoeve den första boken i serien. Här går han igenom tankar angående 

                                                 

 
16Christopher, Robichaud,”The Moral Luck of Tyrion Lannister”. Game of Thrones and Philosophy. Logic Cuts 

Deeper than Swords (red. Owen Jacoby), Hoboken: Wiley, 2012, s. 184. 

17Katherine, Tullman,”Dany´s Encounter with the Wild. Cultural Relativism in a Game of Thrones”. Game of 

Thrones and Philosophy. Logic Cuts Deeper than Swords (red. Owen Jacoby), Hoboken: Wiley, 2012, s. 195. 

18Tullman 2012, s. 203. 

19Laura Miller. Just Write It! The New Yorker. 11 Apr. 2011:32. 
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karaktärer och teman i boken och ger hela tiden sin personliga syn på hur saker och ting ska 

tolkas och på hur de hänger samman.20  

 

Förutom ovanstående titlar finns det även recensioner och uppsatser som tar upp Martins 

böcker, men på akademisk nivå är fältet fortfarande relativt fritt och det är Tolkien som har 

fått stå i det mest absoluta blickfånget. I Tolkiens trilogi om Härskarringen är den en karaktär 

som blivit mer granskad än andra och det är den kvinnliga karaktären Éowyn. McCrory 

Hatcher är en av dem som analyserat Éowyn och hon menar att för att förstå kvinnosynen i 

The lord of the Rings måste man se till själva kärnan i berättelsen. Ett av de viktigaste 

budskapen i trilogin är att de som förväntas vara svaga behöver ta ett steg framåt för att det 

ska vara möjligt att besegra ondskan. Detta medför att kvinnornas roll, som visas bland annat 

genom Éowyn, är den samma som hobernas.21  

 

Candice Fredrick och Sam McBride tar upp samma ämne. Här handlar det om den krigande 

kvinnan i Tolkiens och Lewis verk. Analysen grundas på ett citat från ”Father Christmas” i 

berättelsen om Narnia: ”Battles are Ugly When Women Fight”.22 Författarna konstaterar att 

både Lewis och Tolkien baserar sina världar på traditionella maskulina-feminina stereotyper. 

Fredrick och McBride påpekar att det finns forskare som försöker att försvara Tolkien när det 

gäller genusfrågan. En av dessa är Charles Moseley, som hävdar att frånvaron av kvinnor i 

Tolkiens böcker är en konsekvens av den sortens berättelse som Tolkien skriver om, där 

människan enas med ett gemensamt syfte för att möta en gemensam fiende. Fredrick och 

McBride är skeptiska till den teorin och förklarar att enligt Moseley och hans teori så har 

kvinnor inget att göra med krig, strider och att kämpa för människans överlevnad. Även 

Fredrick och McBride tar upp fallet Éowyn. De skriver att för att hon ska få möjligheten att 

vara med i kriget så måste hon ta beslut som försvårar hela hennes tillvaro. Väl ute på 

slagfältet såras Éowyn mycket allvarligt och avslöjas som kvinna. Hon undgår dock döden 

och räddas av den furstlige Faramir, som lyckas att tämja hennes vilda krigarinstinkt. Éowyns 

                                                 

 
20Remy J. Verhoeve. Waiting for Dragons. An unauthorizted critical respons to the saga of George R.R. Martins 
fantasy classic, Ann Arbor: Nimble Books LLC, 2011, s. 32. 

21McCrory Hatcher, Melissa. “Finding Woman´s Role in the Lord of the Rings”, Mythlore 2007, vol. 25, s. 54. 

22Fredrick, Candice; Sam, McBride. “Battling the woman warrior: females and combat in Tolkien and Lewis”, 

Mythlore, 2007, vol. 25 s. 29. 
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tillfrisknande går hand i hand med att hon accepterar den roll som samhället runt omkring 

henne kräver av henne som kvinna. De val som Tolkien målar upp för en kvinna som vill 

strida för sitt land är: erkänn din roll som fru eller dö. Fredrick och McBride skriver att 

Tolkien beskriver hur kvinnor inte är lämpade att gå ut i krig.23 

 

Bo Eriksson tar upp genrekonventioner ur ett historiskt och populärvetenskapligt perspektiv i 

sin bok Tusen år av Fantasy. Här kan vi finna spår av både normer hos hjältar i fantasy men 

även frågor om mansideal. Hans fokus ligger på The Lord of the Rings men tar även upp allt 

möjligt som berör och har berört fantasy genom genrens. Han beskriver bland annat hur 

hjältar oftast presenteras. De ska vara vackra, de ska vara fysiskt starka och även besitta 

klokhet och visdom.24 Oftast så var hjältarna också män, Eriksson är inne på att medeltiden 

var en tid som tillhörde mannen. Det var ett patriarkalt samhälle där kvinnan var underordnad 

mannen. Även om majoriteten av hjältarna i berättelserna var män fanns det ändå undantag. 

Precis som de forskare jag redovisat under ämnet genus så tar Eriksson upp fallet Éowyn. 

Eriksson beskriver henne utifrån de egenskaper som han tidigare redogjort för att en typisk 

hjälte ska besitta. Hon är både vacker, stark, farlig och beslutsam. Han skriver att hon var en 

kvinnlig hjälte i manlig skepnad. Eriksson är inne på att det finns klara kopplingar mellan 

Éowyn och de isländska och fornnordiska sköldmörna.25 I det sammanhanget tar Eriksson upp 

ytterligare två exempel på kvinnliga hjältar, Brynhild och Hervor. Brynhild beskrivs som 

stark, klok, vacker och bärandes tunga vapen. Hon fick därmed många friare, då starka 

kvinnor lockade männen. Hervor beskrivs som stark, en pojkflicka som ikläder sig en mans 

kläder och rustning. Hon utger sig för att heta Hervard och ger sig ut på ett härtåg med en 

grupp vikingar. Berättelsen budskap är bland annat att beskriva förändrade könsroller.26  

 

När det gäller kortväxta människor så förklarar Eriksson att i medeltida litteratur kunde de 

förekomma och var helt enkelt små människor, som tjänade andra. Dock var de oftast 

                                                 

 
23Fredrick; McBride 2007, s. 36.  

24Bo, Eriksson. Tusen år av fantasy. Resan till Mordor, Lund: Historiska Media, 2007, s. 177. 

25Eriksson 2007, s. 180. 

26Eriksson 2007, s. 184. 



14 

 

 

fördomsfullt beskrivna, de gick aldrig sina egna ärenden utan bara andras. Oftast fanns de 

med i berättelsens utkant och var därmed sällan centrala för berättelsen.27 

 

Annars var det under medeltiden vanligt att kortväxta fick jobb på cirkusliknande företeelser 

eller som gycklare vid hoven, vilket vi kommer få se exempel på när det gäller Tyrion.    

            

 

1.6 Bakgrund: A Song of Ice and Fire 

För att kunna sätta sig in hur dessa två karaktärer fungerar och beter sig så behöver man dels 

känna till huvudhandlingen i böckerna dels de hus eller adelsfamiljer som karaktärerna tillhör. 

På första bokens baksidestext sammanfattas intrigen på följande sätt:  

 

Robert Baratheon och Eddard Stark befriade en gång i tiden de sju konungarikena från den 

galne draklorden, och Robert besteg järntronen medan Eddard drog sig tillbaka till sitt 

Vinterhed. Efter en lång tid av fred samlar sig kung Roberts fiender både i Norden och i 

Södern, och intrigerna leder till ett regelrätt krig mellan olika ätter och deras lorder. Vi 

Befinner oss i riket Västeros, även kallat de sju konungarikena.28 

 

Det är i det här läget som våra karaktärer kommer in i bilden. Daenerys koppling till 

berättelsen är sådan att hon är dotter till ”den galne draklorden” vars riktiga namn är Aerys 

Targaryen. I slutet av Robert Baratheons uppror smugglas Daenerys tillsammans med sin bror 

Viserys ut från Västeros, de två syskonen är därmed de enda kvarvarande medlemmarna av 

huset Targaryen och Viserys ser sig själv som den rättmätige arvtagaren till tronen, den tron 

som Robert sitter på. Daenerys är ett av de redskap han tänker använda sig av för att 

återerövra tronen.  

 

För att förstå vem Tyrion är behöver man veta lite mer om själva upproret som avsatte huset 

Targaryen. Det är två händelser som egentligen avslutar Robert Baratheons uppror. Dels 

dödar Robert själv prins Rhaegar (äldsta brodern till Daenerys), dels mördas Kung Aerys av 

Jamie Lannister, son till kungens rådgivare och kungsvaktens ledare. När upproret sedan är 

över gifter sig kung Robert med Jamies tvillingsyster Cersei Lannister. Jamie och Cersei har 

                                                 

 
27Eriksson 2007, s. 118. 

28George R.R. Matin. Kampen om järntronen. Stockholm: Forum, 1996. 
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även ytterligare ett syskon, Tyrion, och det är tack vare att Cersei äktar Robert som Tyrion 

kommer i närheten av det kungliga hovet, då Tyrion är kungens svåger. Trots att Tyrion är 

släkt med kungen och även tillhör ett av de rikare husen befinner han sig ändå i en svår 

situation, han är varken älskad eller respekterad.  

 

Det som även är bra att känna till är att berättelsen är uppbyggd på ett sådant sätt att varje 

kapitel är döpt efter en av karaktärerna och gestaltas således ur den karaktärens perspektiv på 

det som inträffar.  
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2. Undersökning 

2.1 Daenerys Targaryen  

För att kunna analysera hur Daenerys Targaryen eller Dany som hon också kallas, utvecklas 

genom böckerna behöver vi först konstatera hur hon beskrivs vid berättelsens början. 

Utseendemässigt får vi inte reda på särskilt mycket om henne, vi vet att hon är ganska mager, 

har långt silverblont hår, violblå ögon och beskrivs som prinsesslik och majestätisk. Ju längre 

tiden går i berättelsen desto fler rykten sprids om hennes otroliga skönhet. Vad det gäller 

Danys ålder så framgår det en bit in i berättelsen, i hennes andra egna kapitel då det berättas 

att hon blir gravid på sin fjortonde namndag. Men historien börjar en bit innan, då hon äktar 

khal Drogo, ledaren för en Dothrakisk ryttarstam, vid tretton års ålder. Vid bröllopsceremonin 

får hon en väldigt dyrbar gåva, en kista med tre förstenade drakägg i, vilket kommer att få 

betydelse senare i berättelsen. Det man behöver tänka på i sambandet med bröllopet och 

Danys låga ålder är att berättelsen utspelar sig i medeltidsvärld där giftermål för kvinnor vid 

låg ålder inte hörde till ovanligheterna. Från första start så präglas Dany nästan enbart av 

rädsla. 

 

Medan timmarna gick växte skräcken inom Dany tills hon var nära att skrika. Hon var rädd 

för Dothrakierna vars seder verkade främmande och monstruösa, som om de var bestar i 

mänsklig skepnad och inte riktiga människor alls. Hon var rädd för brodern, för vad han 

skulle ta sig till om hon svek honom och mest av allt var hon rädd för vad som skulle hända 

på kvällen under stjärnorna sedan brodern överlämnat henne till bjässen som satt och drack 

bredvid henne med ett ansikte som var lika orörligt och grymt som en bronsmask.29 

 

Vi kan alltså konstatera att Dany är ung och väldigt rädd, hon ska precis bli bortgift och hon 

har egentligen ingenting att säga till om. Den utveckling som Dany går igenom visar på det 

som Shlomith Rimmon-Kenan skriver i sin bok Narrativ Fiction. Hon berättar att det finns 

två olika slags karaktärer, den ena kallas ”flat” och beskrivs som en analog karaktär och 

består av endast en ide eller en kvalité samt som oftast går att beskriva med en mening. De 

utvecklas inte heller under handlingen. Den andra kallas för ”round”, vilket innebär att 

karaktären är mer komplex, har flera kvalitéer och utvecklas genom handlingen.30 Detta är 

intressant eftersom att det i Martins berättelse, för ovanligheten skull, förekommer platta 

karaktärer, så som t ex Joffrey, som egentligen bara har en dimension. Hans syfte är att man 

                                                 

 
29Martin 1996, s. 97. 

30Shlomith Rimmon-Kenan. Narrative Fiction, New York: Routledge, 2002,  s. 40. 
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ska tycka illa om honom och han behandlar alla han möter med respektlöshet. I Martins värld 

är det alltså inte självklart vilken sort karaktärerna tillhör. Vi kommer senare komma tillbaka 

till vilken av karaktärstyperna Dany tillhör.     

 

Första gången vi möter Dany befinner hon sig i ett läge där hennes äldre bror Viserys ska gifta 

bort henne med Khal Drogo, ledaren för ett Dothrakisk ryttarfolk och i utbyte för Dany har 

Khal Drogo lovat att hjälpa Viserys att återta järntronen i Västeros. Dany är i nuläget alltså ett 

redskap som hennes bror använder sig av för att återta den tror som han anser tillhör honom 

själv. Detta är intressant när man kopplar det till kvinnosyn och Connells teori om 

hegemonisk maskulinitet.31 Det är helt klart att Dany i början av berättelsen befinner sig i 

händerna på två män: Viserys och hennes blivande make Drogo. Danys enda värde ligger i att 

hon är en handelsvara mellan dessa två män. Hennes bror vill nå tronen och Drogo vill erövra 

en stark drottning, som är dotter till Västeros förre Kung och syster till den nya och som 

dessutom kan skänka honom starka barn. Hegemonisk maskulinitet handlar till stor del om att 

de som har makten vill kontrollera denna, stärka sin egen ställning och förtrycka de som 

befinner sig utanför maktens cirkel. Här ser vi alltså hur Dany säljs, enligt medeltida praxis, 

till en främmande, äldre och mäktig man. Det som är de båda männens främsta syfte med 

äktenskapet är att stärka sina egna positioner som ledare och det är intressant att granska hur 

konsekvenserna av detta bröllop blir för de båda herrarna kopplat till hur Dany utvecklas, 

vilket vi strax återkommer till.  

 

Danys första tid är inte lätt, på dagarna tar Drogo ingen notis om henne men varje natt strax 

för gryningen kommer han till hennes tält för att ha sex med henne. Han tog henne alltid 

bakifrån, vilket Dany är tacksam för eftersom han då inte kan se hennes tårar och hon kan 

använda kudden för att kväva sina skrik. Dany nöjer sig dock inte med situationen hon 

hamnat i och växer sig med tiden allt starkare. En kväll vill Drogo återigen ta henne bakifrån 

men Dany stoppar honom och säger ”Nej, i natt vill jag se ditt ansikte”.32 Den natten gör hon 

allt som hon fått lära sig av Doreah, en slav vars uppgift är att lära henne att förföra en man, 

hon red honom lika vilt som hon ridit sin häst och när Drogo kom ropade han hennes namn. 

Den natten blev hon havande och det var hennes fjortonde namndag. Här lyckas Dany att 

                                                 

 
31Connell 1995, s. 79. 

32Martin 1996, s. 215. 
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vända sin make till sig, både bokstavligt talat och bildligt talat. Hon har kommit till ett 

samhälle där kvinnan inte är mer värd än männens hästar, vilket bland annat gestaltas genom 

att männen parar sig med kvinnorna på samma sätt som hästarna parar sig. Det tar inte långt 

tid innan Dany protesterar mot detta och visar att hon minsann inte tänker bli behandlad på ett 

liknande sätt. Hon sätter sig upp mot den hegemoniska maskuliniteten och den roll som hon 

”ska” spela eftersom hon är född kvinna. Det intressanta är att Drogos syn på henne nu 

förändras, han förstår att hon är stark och i fortsättningen kommer han att behandla henne 

därefter. Hon har använt sina kvinnliga attribut och sin sexualitet för att förändra sin situation. 

För att kunna tolka denna del av berättelsen kan man med fördel göra det utifrån Jacksons 

teori om att fantasy aldrig är fri, att den måste kopplas till den verkliga världen och historiska, 

sociala, ekonomiska, politiska och sexuella faktorer,33 vilket även stämmer in på Lykkes 

förklaring av feministisk hermeneutik.34 Tidigare har vi fått tydliga exempel på både politiska 

(giftermålet) och sociala faktorer (hennes intåg i stammen) och här ser vi även hur viktig den 

sexuella faktorn är i Danys frigörelse. Något som i andra fall ofta blir ett redskap för att 

kontrollera, blir istället ett redskap som Dany använder sig av för att bli jämnställd med 

Drogo.  

 

Dany fortsätter att utvecklas och fortsätter att ta i itu med saker som hon anser vara fel när det 

gäller hur dothrakierna beter sig. Hon vägrar att finna sig i det sätt som männen i stammen 

behandlar kvinnor. Efter en strid mellan Khal Drogos stam och ett annat ryttarfolk ser Dany 

hur dothrakierna behandlar folket som de har besegrat, de ser det som deras krigsbyte att 

våldta kvinnorna i den förlorade stammen, innan de senare säljs som slavar. Dany kräver att 

de slutar och tar istället några av kvinnorna till sig, vilket irriterar många av männen i 

khalasaren. Här ger inte Drogo vika, trots att stora delar av khalasaren är irriterade över att 

Dany tar sig friheten att bestämma över dem så ger Drogo henne rätt att göra det. Hon har 

blivit en drottning med makt. Vi kan se att ju mer plats Dany tar och ju mer styrka hon 

uppvisar, desto mer backar Drogo och ser henne alltmer som sin jämbördige, rädslan som 

Dany i början kände är nu helt borta. Medan Drogo alltmer mer fascineras av hur Dany 

utvecklas och beundrar sin nya hustru så ser hennes bror Viserys på saken med helt andra 

ögon. Här är det intressant att granska de två männen dels utifrån Connells teori, där den ena 

                                                 

 
33Jackson 1981, s. 3. 

34Lykke 2009, s. 220. 
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helt klart tillhör den hegemoniska maskuliniteten medan den andra drar nytta av den men 

själv inte är aktiv.35 Den tidigare är Viserys och den senare Drogo. Drogo visar även att han är 

villig att frångå delar av den makt han har för att istället ge den till Dany. Här är det då även 

relevant att koppla dessa två män till en postmodern feminism, där det bland annat innebär en 

granskning av skillnaderna mellan dessa två och vad de skillnaderna får för konsekvenser. I 

längden får de skillnaderna konsekvensen att Viserys dör, ensam och oälskad medan Drogo 

får leva vidare (ett tag, tills han dör av andra orsaker) och dessutom bli älskad och 

ihågkommen. Men framför allt får de skillnader för Dany, som förlorar en bror och vinner en 

älskad make, som hon både respekterar och lär sig saker utav.  

 

Den förnedring som Dany utsätts för i början, på grund utav att hon är kvinna, kommer till 

största delen från hennes bror, men i stort sett överallt där hon sätter sin fot möter hon 

nedvärderande kommentarer.  Under hennes resa blir hon bland annat kallad för ”skökan från 

Västeros” och ”en ryttarhövdings sköka”. Vid ett tillfälle erbjuder en man sig att slicka 

honung från hennes bröst, en annan hotar henne med att låta sin hingst få para sig med henne. 

Vid ett ställe blir synen på henne som kvinna extra tydlig och det är när hon utsatts för ett 

mordförsök. Ur ett genusperspektiv är det inte själva mordförsöket som är intressant utan 

snarare syftet bakom det. Det framgår inte i Danys kapitel vem som ligger bakom det, men ur 

en annan karaktärs synvinkel framgår saken desto tydligare. Vi befinner oss i Kungshamn och 

nyheten om att ”skökan är på smällen” har precis nått fram till kungens råd. Skökan är kung 

Roberts ord och syftar givetvis på Dany. Kungen vill eliminera Dany, men egentligen inte för 

att han ser henne som ett hot, det är den eventuella sonen som Robert fruktar. Skulle det bli en 

pojke, så skulle han kunna växa upp och bli ett allvarligt hot mot riket. Här kan vi klart och 

tydligt se att kung Robert, likt Viserys, inte ser på Dany som mer än en sköka. Att Dany i sig 

själv skulle utgöra ett hot mot riket finns inte i hans värld, skulle hon däremot få en son skulle 

det vara en ren katastrof.    

 

Dany rider nu alltid längst fram i khalasaren och en dag beordrar hon dem alla att stanna. 

Direkt när Viserys får chansen överrumplar han henne. Han är ursinnig för att hon vågar ge 

honom order. ”Du befaller inte över draken, har du förstått? Jag är härskare över de sju 

konungarikena, och jag tar inte order av en ryttarhövdings slinka.” För första gången beskrivs 

                                                 

 
35Connell 1995, s. 80. 
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här hur Dany trotsar sin bror och när han ska ge igen utövar hon sin nyvunna makt och 

samtidigt försvinner hennes rädsla för brodern och hon inser hur ömklig han alltid varit. Här 

ser vi tydligt hur Viserys försöker utöva sin makt för att skrämma Dany till lydnad, men på 

kort tid har hon växt sig tillräckligt stark för att kunna stå emot honom. Viserys ser henne som 

en slampa som ska lyda honom och det är inte sista gången. Nästa gång han försöker gå på 

henne så står hon dock emot och attackerar tillbaka. Viserys försöker återigen påminna henne 

om att det är han som är draken och att hon borde passa sig. Han blir mer och mer otålig när 

det gäller att få tillbaka sitt konungarike. Han drar sig inte för att kalla henne för 

nedvärderande ord som slinka och slampa. Vid ett tillfälle hotar han Dany och kräver Drogo 

på den krona som utlovats honom. Drogo svarar med att hälla en gryta med smält guld över 

huvudet på honom. ”Han var ingen drake, tänkte Dany förunderligt lugn, för eld kan inte döda 

en drake”.36 Här ser vi det som Katherine Tullman skriver om när hon berättar att Dany 

anpassar sig efter sitt nya folk, vilket Viserys inte gör. Han saknar den förmågan som Dany 

besitter i att urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Han tycker att allt den nya stammen 

gör är fel och det tillsammans med att Danys makt växer driver honom till vansinne.37   

Ytterliggare en sak som är intressant i koppling till genus är att Dany hela tiden möter män 

som friar till henne. Dessa frierier visar på hur kvinnan ses på i berättelsen, vilken återkopplar 

till en medeltida miljö där kvinnan behöver en stark man vid sin sida för att uppnå sina mål 

och lyckas. Majoriteten av hennes friare ser på Dany på samma vis som Viserys, som ett 

redskap. Av de sju frierierna som hinner äga rum innan femte boken slutar så är det endast ett 

som Dany tackar ja till och detta för att rädda sig ur den situation som hon befinner sig i, där 

andra får lida, frågan är om hon löser den eller bara gör den än värre genom att gifta sig. I och 

med att hon tackar nej till alla dessa män visar hon på att det minsann går att som kvinna 

erövra världen. Här finns en klar likhet med Brynhild, som Eriksson tar upp.38 Med sin styrka 

så lockar Brynhild många friare, vilket även Dany gör.  

 

Efter ett tag dör Drogo och Dany måste fatta ett beslut. Traditionen bland dothrakierna är att 

hon som kvinna ge sig av och leva som änka. Trots en tid av motgångar för Dany väljer hon 

här i vilket riktning hennes fortsätta liv kommer att ta. Antingen kan hon gå den väg som 

                                                 

 
36Martin 1996, s. 447. 

37Tullman 2012, s. 195. 

38Eriksson 2007 s. 184. 
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förväntas av henne som kvinna eller så gör hon det som hennes man Drogo skulle gjort. Hon 

väljer att härska. Det är dock inte helt okomplicerat, männen i ryttarstammen levar fortfarande 

kvar i tanken att det är mannen som ska styra och när Dany ber dem att följa henne vågar de 

inte göra det, eftersom hon är kvinna. Det är då drakarna kläcks och Dany träder fram med de 

tre drakarna varav två suger på hennes bröst. Den här scenen visar dels på att Dany behöver 

ett redskap för att övertyga männen att följa henne och när hon väl fått drakarna så följer 

folket henne, dessutom har hon nu överlevt de två män som hon i början av berättelsen bara 

var ett redskap för och hon har börjat slå sig fram. Dels så visas här någonting för första 

gången som verkligen kommer att karakterisera Dany som människa och som härskare. 

Drakarna suger på hennes bröst och hon förkunnar här för första gången att hon är drakarnas 

moder. Men hon är inte endast drakarnas moder. På vägen mot makten finns det en speciell 

händelse som även den visar Dany som en mor. Det är när hon intagit staden Yunkai, när 

Dany rider in i staden står alla f.d. slavar och hyllar henne och alla skriker ”Mhysa”, vilket 

betyder mor. Dany kommer vid flera tillfällen att titulera sig just som mor. Hon är mor till de 

folk som hon sätter fria och hon är drakarnas moder. Hon försöker inte förneka det faktum att 

hon är kvinna, hon använder sig istället av det.  

 

Här gör hon egentligen samma sak som analysen senare kommer visa på att Tyrion gör, hon 

ser till de svaga runtomkring sig och hjälper dem. Hon har tidigare själv varit svag och hon 

vet hur det känns och vad det innebär. Vid ett tillfälle säger hon: 

 

Vet ni hur det känns att bli såld? Det gör jag. Min bror sålde mig till khal Drogo för löftet 

om en guldkrona. Drogo krönte Viserys i guld, men inte på det sätt han tänkt sig, och jag… 

Mitt livs måne gjorde mig till sin drottning, men om han varit annorlunda kunde det ha 

blivit outhärdligt. Tror ni att jag glömt hur det är att vara rädd?39 

 

Hon har själv känt sig som en slav och hon har själv varit livrädd. Nu när hon själv har nått 

maktens position har hon dock inte glömt hur det är att själv vara ett redskap för andra, att inte 

ha något fri vilja eller möjlighet att påverka vart hennes väg ska gå. Så fort hon får möjlighet 

så gör hon allt som står i hennes makt för att förändra människors levnadsvillkor. För varje 

stad som hon erövrar dödar hon slavhandlarna och friger slavarna. Detta som startade redan 

medan khal Drogo levde, när hon först visade att hon själv är kvinna, en människa och inte ett 

                                                 

 
39George R.R. Martin. Svärdets makt, Stockholm: Forum, 2000, s. 275. 
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djur. Allt från att hon befriar kvinnorna som lägras efter Dothrakiernas erövringar, till det som 

hon nu gör i ännu större utsträckning. Hon går igenom hela slavbukten och befriar alla hon 

stöter på. Det är heller inte bara slavar som hon räddar. I hennes närmsta råd sitter en 

landsförvisad riddare och en före detta kungsvakt som blivit utsparkad på grund utav sin 

ålder, båda män som det i normala fall inte skulle finnas plats för i en regents närhet.   

 

Här är det väldigt intressant att relatera till teorin om könskonstruktion som Lykke tar upp: 

Att den roll som vi som människor ofta sätts in i beror på sociala konstruktioner.40 Dany 

struntar helt och fullt i detta, hon erkänner sig som kvinna, hon erkänner sig som dotter, brud 

och mor vilket vi kan se i följande citat: ”Nej, min gode riddare, var inte rädd för min skull. 

Elden är min, för jag är Daenerys stormfödd, dotter till drakar, brud till drakar, mor till drakar, 

ser ni inte? SER ni inte?”41 Dany bekräftar här vad hon är och vilka roller hon har som 

människa och som kvinna. Man skulle då kunna hävda att det förstås är för att hon växt upp 

och fått lära sig vad som förväntas av en kvinna och därmed blivit stöpt i den formen. Hon 

växte dock även upp i en vardag i det patriarkala samhället där männen utgör makteliten och 

där hon endast var ett redskap, ett samhälle där de flesta såg på henne som svag för att hon var 

just kvinna. Detta omkullkastar hon helt, hon vägrar finna sig i att bli behandlad nedlåtande 

bara för att hon är kvinna.  

 

På sin väg genom slavbukten kämpar hon för att som kvinna nå makten, hon kämpar för att 

befria de svaga men hon går aldrig ifrån att hon är kvinna. Vid ett tillfälle kallar en man henne 

”kvinna” med en nedvärderande ton varpå Dany svarar: ”Kvinna? Ska det föreställa en 

förolämpning? Jag skulle kunna återgälda den om jag tog er för man”.42 Hon visar klart och 

tydligt att det minsann inte är en förolämpning att bli kallad kvinna då hon vet att hon ändå är 

starkare än många män. Tullman skriver att Dany är en moralens kompass i böckerna, att hon 

tar tag i det som hon tycker är fel. Att ha en del av sin identitet i sin roll som kvinna är inte en 

av de sakerna som Dany föraktar. Danys utveckling är väldigt imponerande och ingen 

beskriver det bättre än Tyrion: 

 

                                                 

 
40Lykke 2009, s. 64. 

41Martin 1996, s. 715. 

42Martin 2000, s. 480. 
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Jag vet att hon tillbringade sin barndom urfattig i landsflykt, att hon levde på drömmar och 

intriger, flydde från den ena staden till den andra, alltid rädd, aldrig trygg, utan andra 

vänner än en bror som sålde hennes jungfrudom till Dothrakierna mot löfte om en armé. 

Jag vet att hennes drakar föddes någonstans ute på gräshavet, och det gjorde hon också. Jag 

vet att hon är stolt. Hur kan hon vara annat? Dothrakierna föraktar svaghet. Om Daenerys 

hade varit svag skulle hon gått under med Viserys. Jag vet att hon är krigisk. Astapor, 

Yunkai och Meereen är bevis nog för det. Hon har korsat gräshavet och den röda öknen, 

sörjt en bror och en make och en son, och hon har trampat slavhandlarnas städer till stoft 

under sina nätta, sandalklädda fötter.43 

 

Han sätter egentligen fingret på det som är viktigt i Danys liv och i hennes utveckling från en 

rädd liten flicka till den erövrare som hon vuxit fram till. Han beskriver hur hon har lyckats 

med i stort sätt allt hon företagit sig. Hon har mött motgångar men hon har hanterat dem och 

sedan gått vidare. Han beskriver det som gör att hon passar in på den typ av karaktär som 

Rimmon-Kenan kallar ”round”. Hon har flera dimensioner och hon utvecklas kraftigt under 

handlingens gång.44 Dany visar på den längtan som Jackson skriver om, här är den så tydlig, 

en längtan efter att vem som helst ska kunna resa sig upp och förändra, inte bara sin egen 

situation, utan även andras och hela samhällets.45 Det Dany gör är att hon vänder upp och ner 

på hela den mansdominerade världen öster om smala havet. Precis som Tyrion skriver så 

lägger hon städer under sig och förvandlar slavhandlarna till stoft. Hon omkullkastar den 

kapitalistiska och patriarkala samhällssynen som råder i böckerna.  

 

Både när det gäller att analysera Daenerys ur ett genusperspektiv och i en jämförelse med 

karaktärer i annan fantasy så blir Éowyn i The Lord of the Rings central. McCrory Hatcher 

skriver i sin analys av Éowyn att hon egentligen har samma utgångsläge som hoberna har i 

berättelsen, de förväntas vara svaga men behöver ta ett stort steg framåt och utvecklas.46 Det 

samma gäller egentligen för Dany. Hon startar i ett ganska svårt läge, men hon tar sig ur det 

och fortsätter att utvecklas.  

 

Fredrick och McBride skriver i sin text att Tolkien baserar sin värld på en traditionell 

maskulin-feminin syn. Detsamma skulle egentligen kunna sägas om Martin. Skillnaden är 

                                                 

 
43George R.R. Martin. Drakarnas dans, Stockholm: Forum, 2011, s. 321. 

44Rimmon-Kenan 2002, s. 40. 

45Jackson 1981, s. 4. 

46McGrory Hatcher 2007, s. 54. 
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dock att hans karaktärer väljer att inte stanna kvar i det synsättet. Daenerys är ett exempel på 

att han låter sina kvinnliga karaktärer bryta sig loss från förtrycket. För att tala feministiskt så 

krossar Daenerys patriarkatet och går sin egen väg. På det sättet är Dany och Éowyn ganska 

lika, de nöjer sig inte med den situation som de är i. Det finns fler likheter, precis som 

Fredrick och McBride är inne på så måste Éowyn fatta ett antal svåra beslut som försvårar 

hennes tillvaro. För det första måste hon gå emot en direkt order från kungen, som även är en 

fadersgestalt för henne. För det andra måste hon utsätta sitt folk för fara genom att lämna 

dem. För det tredje så måste hon ge upp sin identitet som prinsessa och bli Dernhelm, en 

man.47 Det samma gäller för Daenerys. Hon tvingas hela tiden att fatta olika slags beslut för 

att nå fram till sina mål. Men här finns även det som skiljer Dany från Éowyn och de andra 

kvinnorna som Eriksson tar upp. Dels överger Dany aldrig sitt folk, trots att hon vid flera 

tillfällen har goda anledningar till att göra detta. Dels försöker hon inte vara någon hon inte är. 

Éowyn måste klä ut sig till Dernhelm för att lyckas och på så vis lura in sig på slagfältet. 

Eriksson skriver att Éowyn har alla egenskaper som en hjälte behöver. Hon är en kvinnlig 

hjälte i manlig skepnad.  

 

Det som Dany istället gör är att hon tvingar alla andra att anpassa sig. Fredrick och McBride 

skriver att Tolkien tvingar sin kvinnliga hjälte att göra ett val om hon vill slåss för dem hon 

älskar: Erkänn din roll som fru eller dö. Dany gör ingetdera, hon erkänner att hon är kvinna 

men hon accepterar inte att hon ska behandlas annorlunda för det. Trots all förnedring som 

Dany får utstå på grund utav att hon är kvinna så klagar hon aldrig över att hon inte fötts som 

man. Hon accepterar de förutsättningar som hon har och tar sig fram, inte trots dem, utan 

mycket tack vare dem. Dany är en kvinnlig hjälte i kvinnlig skepnad. Enligt samma princip så 

stämmer hon inte heller överens med två kvinnliga exempel som Eriksson ger exempel på: 

Brynhild och Hervor. Den ena är en androgyn kvinna som imponerarar genom sin fysiska 

styrka, den andra gör som Éowyn och klär ut sig till man.48 När det gäller Dany finns 

ingenting androgynt, hon är kvinna ut i fingerspetsarna. Hon är en moder. Hon lyckas 

dessutom med egentligen allting hon företar sig. 

 

                                                 

 
47Fredrick; McBride 2007, s. 36.  
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James skriver i sin artikel om typiska särdrag för fantasy, som grundas i Tolkiens litterära 

värld. Det är typiskt för hjälten att han eller hon förlyttar sig från en familjär värld till en 

främmande och att han guidas av en slags mentor och på så vis lär sig om den nya världen.49 

Detta uppfyller Dany med råge. Det tydligaste exemplet är när hon blir bortgift till Drogo och 

måste lära sig allt om Dothrakierna, till sin hjälp har hon här sir Jorah som hela tiden står vid 

hennes sida, hjälper henne att förstå saker och ger henne goda råd. Genom hela berättelsen 

sätter hon sig ständigt i nya situationer och när hon inte riktigt kan hantera dem ser hon alltid 

till att ha rådgivare runtomkring sig.  

 

Enligt James införde Tolkien dessutom ett antal särdrag som ofta kännetecknade en romans 

hjälte eller huvudperson. Vissa av dem går att applicera på Dany. The Cook's Tour tour utför 

Dany när hon reser över stora delar av den östra världsdelen i sitt försök att komma tillbaka 

till Västeros. Nästa område som även det passar in på Dany är ”Temptation”. Dany har en klar 

bild av vad hon behöver göra, men hela tiden frestas hon att gå ifrån den och ge sig av till 

Västeros, även fast hon vet att hon inte är helt redo. Det finns två tydliga exempel på detta, 

båda från tiden då Dany befinner sig i Meereen. Den första står Xaro Xhoan Daxos från 

Pentos för när han ger Dany ett erbjudande. Han erbjuder henne det som hon sökte i Pentos, 

tretton skepp. Det enda villkoret för att de ska bli hennes är att hon genast ger sig av och 

seglar mot Västeros. Skulle hon tacka ja till skeppen ska hon helt plötsligt vara redo att 

avsegla mot Västeros och påbörja den riktiga kampen om järntronen, vilket hennes rådgivare 

påpekar.50 Den andra frestelsen kommer från prins Quentyn, när han friar och erbjuder henne 

femtio tusen Dorniska soldater. I båda fallen tackar hon nej för att hon inte kan överge 

Meereen, hon är deras Mor. Det sista särdraget som passar in på Dany är ”walking”.51 

Överallt där hon drar fram finner hon problem som hon vill rätta till innan hon drar vidare till 

Västeros och det är mycket tack vare dem som hon motstår frestelsen att avsegla mot Västeros 

allt för tidigt.  

 

 

 

                                                 

 
49James 2012, s. 64. 

50Martin 2011, s. 251. 
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2.2 Tyrion Lannister 

 

Glöm aldrig vad du är, för omvärlden kommer definitivt inte att göra det. Gör det till din 

styrka för då kan det aldrig bli en svaghet. Beväpna dig med det, så kan det aldrig användas 

för att skada dig.
52  

 

Ovanstående citat är hämtat ifrån det avsnitt i Kampen om järntronen då Tyrion för första 

gången agerar på egen hand, han har dock förekommit vid två tillfällen redan. Första gången 

han nämns i berättelsen är då kungens sällskap anländer till Vinterhed och Eddard Stark 

lägger märke till den ”förkrympte lille mannen” dvärgen Tyrion Lannister. Första gången som 

Tyrion beskrivs inträffar några sidor senare. Här betraktar Jon Snow Tyrion i en jämförelse 

Tyrions bror Jamie.  

 

Så fick han syn på den andre som vaggade fram till hälften dold vid broderns sida: Tyrion 

Lannister, det yngsta av Lord Tywins barn och det absolut fulaste. Allt som gudarna skänkt 

Cersei och Jamie hade de förvägrat Tyrion. Han var dvärg, bara hälften så lång som 

brodern, och fick kämpa hårt för att hålla jämna steg med honom på sina förkrympta ben. 

Huvudet var för stort för kroppen med ett ansikte som var intryckt under en alltför 

utbuktande panna. Ett grönt och ett svart öga kikade ut under ett stripigt hårsvall som var så 

blont att det nästan såg vitt ut.
53 

 

Redan här får vi alltså en bild av hur Tyrion ser ut i omvärldens ögon men strax efter får vi för 

första gången ett intryck av vem Tyrion faktiskt är. Det är i dialog med Jon som Tyrion 

berättar hur man kan vända sin svaghet till sin egen styrka och just detta kommer att bli 

väldigt centralt för Tyrion som karaktär i berättelsen. Tack vare denna insikt, tillsammans 

med många andra, lyckas han att bana sin väg fram mot toppen av samhället, medan han gör 

detta glömmer han dock aldrig den lilla människan, den som är i allra mest behov av hjälp. 

 

Tyrion är den tredje sonen i en av de mäktigaste familjerna i Västeros. Om man talar om 

hegemonisk maskulinitet så placeras han väldigt högt upp när man ser till samhällshierarkin, 

han tillhör en familj med hög klass och han är man. Läsaren behöver dock inte komma särskilt 

långt in i första boken för att förstå att han trots detta varken är respekterad eller älskad. Han 

är född dvärg och därmed, som han själv berättar, oönskad. Han säger vid ett skede att ”alla 
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dvärgar är oäktingar i sina fäders ögon.”54 Därmed placeras Tyrion i motsatt pol om vi ser till 

Connells teori. Han befinner sig i den kategorin av män som utestängs från makteliten och blir 

därmed tvungen att kämpa sig fram på egentligen alla områden. Connell beskriver i sin bok 

framför allt hur homosexuella och svarta fortfarande diskrimineras i USA. Connell skriver att 

diskrimineringen av homosexuella handlar om politiskt och kulturellt utestängande och 

påhopp, lagligt våld, gatuvåld och ekonomisk diskriminering.55 Alla dessa områden är 

applicerbara på Tyrion, han får hela tiden stå ut med förnedrande kommentarer och nästan 

alltid kämpa i uppförsbacke, vilket vi redan har fått se prov på. Vid ett tillfälle konfronterar 

han sin far och kräver sin arvsrätt, varpå fadern nekar honom den med förklaringen:  

 

Du som dödade din mor för att komma till världen? Du är ett missfoster, vanställd, illistig, olydig och ondskefull 

och fylld av avundsjuka, kättja och bakslughet. Människors lagar ger dig rätten att bära mitt namn och föra mina 

färger, eftersom jag inte kan bevisa att du inte är min son.
56 

 

Här ser vi, förutom den känslomässiga biten av att bli frånstött av sin far, ett exempel på 

ekonomisk och politisk diskriminering där Tyrion förvägras Casterlyklippan, familjens borg. 

Dels går han därmed miste om enorma summor pengar men även den makt som titeln ”Lord 

av Casterlyklippan” medför, trots att både pengarna och makten lagligen tillhör honom. Vi ser 

även det som Christoffer Robichaud skriver om, att han drog dubbel olycka över sig. Han 

föddes inte enbart som dvärg, han tog dessutom sin mors liv i födelsen, vilket hans far alltid 

anklagat honom för och aldrig förlåtit.57 Nu kan vi redan konstatera att Tyrion verkar höra 

hemma mer i karaktärstypen ”Round” om vi ser till Rimmon-Kenans teori och det kommer bli 

allt tydligare att Tyrion, likt Dany, utvecklas från hur han är när vi möter honom för första 

gången till hur han är när han nämns för sista gången i bok fem.  

 

Det är den hegemoniska maskuliniteten som förtrycker och när det gäller Tyrion så det 

framför allt hans sadistiska och grymma systerson prins, och sedermera kung, Joffrey som står 

för förtrycket. Joffrey tillhör den absolut högsta klassen i samhället. Han är man, tillhör en 

adelsfamilj och är dessutom kung. Därmed ser han sig själv ha rätten att behandla andra hur 
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han vill och han blir enormt provocerad när han vid flera tillfällen blir intellektuellt besegrad 

av sin morbror, som dessutom tillhör en lägre klass. Tyrion är som sagt utstängd från maktens 

cirkel på grund av att han har ett handikapp och därmed är oönskad av i stort sett alla. Ett av 

de mest tydliga tillfällena när detta visas är vid Joffreys bröllop då han blir förnedrad och vi 

får se ett exempel på det missbruk av makt som Joffrey står för samtidigt som vi kan tala om 

kulturella påhopp. In kommer två tornékämpar, både dvärgar. Den ena ridandes på en gris, 

den andre på en hund. När de utfört sin duell och den ena står som segrare och alla skrattar 

hejdlöst tar kungen till orda och kräver att Tyrion hoppar upp på grisen och kämpar mot 

segraren. En sekvens som klart visar kungens förakt mot Tyrion samtidigt som han visar att 

han har all makt och att Tyrion bara har att lyda.  

 

Connell kommer även in på att det inte bara är homosexuella män som utsätts för denna 

diskriminering. Även heterosexuella män och pojkar som på något vis avviker från 

mansnormen kan utsättas. Detta visas ofta genom hånfulla kommentarer och glåpord.58 Detta 

kan vi vid flera tillfällen se i Tyrions tillvaro då han blir kallad för allt från dvärg till monster 

till apa.  

 

Vid ett tillfälle nämner Connell att många män befinner sig en bra bit från det som betraktas 

som mansnormen och att de som aktivt tillhör den hegemoniska maskulina klassen är ganska 

få. Dock hävdar Connell att de allra flesta drar nytta av den hegemoniska maskuliniteten och 

det patriarkala samhället ändå. Connell skriver att det allra flesta män är goda mot och 

respekterar sina hustrur och mödrar, är aldrig våldsamma mot kvinnor och lever relativt 

jämställda liv.59 Detta är intressant i förhållande till Tyrion. Vi har redan konstaterat att han är 

utsatt av den hegemoniska maskuliniteten, men är det även så att han utövar den? Enligt 

Connell är det absolut så. Vi kan klart se Tyrions kvinnosyn i hans sexuella relationer med 

prostituerade, men där måste man även ta hänsyn till orsaken till att han beter sig som han gör 

och den finner vi i hans ungdom. Vid ett tillfälle berättar Tyrion för Bronn, en soldenär och 

vän, hur han som ung blev kär i en flicka av låg börd som han även gifte sig med. När fadern 

får reda på det så lurar han Tyrion att flickan egentligen var en prostituerad som hans bror 

Jamie köpt åt honom. Tyrion tvingas se på när faderns soldater våldtar flickan innan hon 
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skickas bort. Detta är ett klart fall av någon som tillhör den hegemoniska maskuliniteten, 

Tyrions far, som utövar sin makt för att sätta någon som inte uppfyller mansnormen på plats. 

Denna händelse präglar Tyrion negativt, vilket är det som Verhoeve syftar på när han skriver 

att Tyrion har en bakgrund som är än mer vriden än hans fysiska gestalt.60 Detta medför att 

Tyrion på något skevt sätt tror att hans enda sätt att finna riktig kärlek är genom just 

prostituerade, vilket bland annat visas genom hans långa förhållande med den prostituerade 

kvinnan Shae, som Tyrion gör allt för att skydda. Långt senare får Tyrion reda på att allt varit 

en lögn, flickan han gifte sig med var inte prostituerad utan endast, enligt fadern, av för låg 

börd. Detta ger då en förklaring till hatet mot fadern och hatet som uppstår mot Shae när det 

framgår att hon har förrått honom till hans syster och i ett längre steg förklarar, om än inte 

rättfärdigar, den sekvens där han dödar både Shae och sin far. Det är alltså ett fall där 

hegemonisk maskulinitet skapar ett nytt fall av ett sådant, men där det är ofrivilligt. Tyrion 

blir därmed ett dubbelt offer när det gäller uteslutandet från makten. Han visar ändå på andra 

goda tendenser om man ser på kvinnosyn när det gäller hans relation med Sansa Stark, vilket 

analysen kommer in på lite längre fram. Även relationen med Shae, fram tills hon sviker 

honom, visar på hans kvinnosyn. Trots att hon är prostituerad behandlar han henne som en 

drottning och ger henne all kärlek som han har att ge.  

 

Eftersom han blir placerad långt ner i samhällshierarkin och alltför ofta diskriminerad och 

förnedrad måste Tyrion kompensera för detta på något annat vis. I följande citat förklarar han 

hur han ska gå till väga: ”Jag har en realistisk uppfattning om mina egna starka och svaga 

sidor, och min hjärna är mitt vapen. Min bror har sitt svärd, kung Robert sin stridsklubba och 

jag har min hjärna.”61 Tyrion visar vid flera tillfällen att han använder sitt intellekt för att ta 

sig ur svåra situationer. Ett tillfälle är när Tyrion befinner sig på andra sidan havet och ska 

försöka att köpa sig in i soldenärskompaniet ”Andrasönerna”, då han säger till kaptenen att 

”Du ska finna att jag kan vara mycket generös mot mina vänner.”62 När han väl köpt sig in i 

kompaniet med tanken: ”Låt honom fortsätta tro att han har överlistat mig, så kan jag fortsätta 

köpa svärd av stål med pergamentsdrakar” (drakar är mynten i Västeros), så ställs han inför 

nästa sak han behöver ta tag i. När han träder in i kompaniet är han väl medveten om att de är 
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på den förlorande sidan i slaget, men han vet även att han har förmågan att ändra på det: 

”Andrasönerna håller på att förlora. De behöver byta sida nu genast. Överlåt den saken till 

mig”.63 Detta är det absolut sista som Tyrion säger innan femte och den hitintills sista boken 

slutar, vi vet inte hur det blir med den saken. Det vi vet är att Tyrion har en förmåga att 

antingen köpa sig ur situationer eller övertyga människor om vad som är bäst för dem.  

 

Det finns fler exempel på när Tyrion löser situation med sitt intellekt och sitt guld och ett av 

dem är när han för första gången hamnar i en riktig knipa, när han åtalas för mordförsök. Väl 

vid rättegången inser Tyrion att han inte kommer att ha en chans, allt talar emot honom och 

han har ingen som kan tala för hans sak. Eftersom han är väl inläst på sina rättigheter som 

åtalad så använder han sig av sin rätt till en tvekamp för att avgöra om han är skyldig eller ej. 

Fram träder soldenären Bronn, som är mycket väl medveten om vem Tyrion är och storleken 

på hans börs. Det val som Bronn här gör kommer så småningom att ge honom en 

riddarvärdighet. Bronn vinner tvekampen och Tyrion släpps fri, han har för första gången 

använd sitt guld för att ta sig ur en svår knipa. I den här sekvensen ser vi dock inte endast hur 

Tyrion på ett intelligent sätt löser den knipa han hamnat i. Vi ser även att han inte är 

främmande för att få andra till att hjälpa honom och dessutom belöna dem väl för det. Han ger 

Bronn samma deal som han gav kaptenen för soldenärkompaniet. Vi kan klart se att Tyrion 

använder andra för att stärka sin egen position eller för att rädda sitt egna skinn, men det finns 

även situationer där han göra andra tjänster och i dessa fall inte för att tjäna någonting på det 

själv. 

 

Det finns flera sekvenser där han visar på godhet och förbarmande. Han lämnar över en 

ritning till den rörelseförhindrade Bran Stark där det beskrivs hur man bygger en sadel för 

dem som är fysiskt förhindrade att rida, så som Tyrion själv. Vid samma situation visar han 

samtidigt ett stort mått av heder när han läxar upp prins Joffrey och sedan ställer sig emot sin 

egen broders åsikt om att ett liv som ”kryppling” inte är värt att leva: ”Som grotesk figur ber 

jag att få anmäla avvikande åsikt. Döden är så fruktansvärd slutgiltig medan livet är fullt av 

möjligheter”.64 Han vet vad det innebär att sticka ut, att ständigt behöva gå i uppförsbacke. På 

samma gång som han själv försöker att klättra i samhället är han mån om andra och vill hjälpa 

                                                 

 
63Martin 2011, s. 966. 

64Martin 1996, s. 86. 



31 

 

 

dem så gott han kan, vilket skiljer honom markant från övriga Lannisters. Trots att Tyrion vid 

nästan alla tillfällen möts av förakt så betalar han inte tillbaka med samma mynt och det är 

som Verhoeve skriver ”he sees himself as the good guy but recieves no credit for it.”65 Trots 

att han hela tiden utför goda gärningar och hjälper sin nästa, för att tala bibelspråk, så ses han 

av majoriteten av karaktärer fortfarande på som ett monster eller en vanskapt människa som 

är ondskefull och som sprider olycka.  

 

Ytterliggare ett exempel på detta är när han tvingas att gifta sig med Sansa Stark och plötsligt 

visar att han är en gentleman som behandlar henne med all den heder som hon förtjänar. Han 

inser återigen sina egna begränsningar och hur människor ser på honom. Han inser att han inte 

är särskilt attraktiv och att Sansa antagligen hatar honom efter allt som hans familj utsatt 

henne och hennes familj för. Han behandlar henne därför ömsint och trots att hans far kräver 

att han gör henne gravid så rör han henne aldrig sexuellt. Faktum är att han redan långt innan 

giftermålet kommer på tal har behandlat henne bra. När han kommer till Kungshamn som 

kungens hand ser han hur Joffrey behandlar henne och gör allt i sin makt för att få honom att 

behandla henne väl samtidigt som han sätter kungen på plats.    

 

Om man ser till Jacksons teori om att fantasy alltid måste kopplas till vårt verkliga samhälle 

och att den ofta uttrycker tankar och åsikter som inte går att framföra rakt i vår riktiga värld så 

skulle man kunna tolka Tyrion som den vars roll är att uttrycka en längtan. Tyrion skulle i så 

fall symbolisera en längtan efter att alla ska ha möjligheten att påverka den värld vi lever i, 

oavsett kön, samhällsklass eller fysisk kapacitet. Västeros är ett konungadöme som motsvarar 

vår medeltid, men samtidigt finns flera av de problem som böckerna visar på i vår värld idag. 

Skulle en handikappad människa, så som Tyrion, ha möjlighet att nå makteliten i något land i 

västvärlden? Antagligen inte. Sagan om is och eld och speciellt Tyrion, visar då just på den 

bristen i det kapitalistiska och patriarkala samhälle som vi lever i. Han gestaltar även samma 

sak som Frodo och de andra hoberna gör i the Lord of the Rings och som Galadriel beskriver: 

”Even the smallest person can change the course of the future”.66 Det är inte omöjligt att ta sig 

fram bara för att man inte motsvarar den heterogena normen, det handlar bara om att inse 

vilka sidor som är ens starka sidor och använda sig av dem samtidigt som man inser sina 

                                                 

 
65Verhoeve 2011, s. 34. 

66John Ronald Ruel, Tolkien. The Lord of the Rings, London: HarperCollinsPublishers, 2005, s. 363. 
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brister och på vilket sätt som världen ser på en, för då kan man använda sig av det och därmed 

göra det till sin egen styrka, så som Tyrion förklarar i inledningscitatet. Här ser vi ganska klart 

hur Martin är influerad av Tolkien och hur hans verk därmed även glider samman med 

Tolkiens genreskapande berättelse och vi kommer in på Jacksons tanke att berättelsens 

kontext inte bara finns i förhållande till samhället utan även i koppling till ”traditionell 

fantasy”. Hon skriver att fantasylitteratur aldrig är fri, den är bunden till sin kontext och då 

även till sin intertext.67        

 

När det gäller en jämförelse med vanligt förekommande karaktärer inom fantasy är kortväxta 

mäniskor ganska ovanliga, om vi då inte räknar in Tolkiens hober vilka tillhör ett annat 

folkslag. Bo Eriksson nämner i sin bok Tusen år av fantasy att de kunde förekomma i 

medeltida litteratur och då ofta som tjänare till andra människor, ofta i berättelsen utkant och 

utan egna ärenden att uppfylla.68 Ser man till det så stämmer det inte in på något vis med hur 

Tyrion agerar berättelsen igenom. Han har hela tiden ett mål med det han gör och han lyckas 

dessutom nästintill alltid med det han företar sig. Eriksson beskriver även hjältar som ska vara 

vackra, fysiskt starka, kloka och visa. De två första kriterierna kan vi stryka direkt, Tyrion är 

varken vacker eller fysiskt stark, däremot kompenserar han detta med sin stora klokhet och 

visdom. Han har dessutom ett mod och en handlingskraft som skulle göra honom till hjälte i 

vilket sammanhang som helst. Han tillåter inte orättvisor och han vägrar att gå med på 

förtryck av oskyldiga. Tyrions situation som ”underdog” i berättelsen är lättast att jämföra 

med den roll som hoberna spelar i The lord of the rings. Där är de fyra hoberna några som 

ingen räknar med, men som ändå står som de stora hjältarna i slutändan. På det sättet stämmer 

han överens med den ena hjältetypen som Tolkien lyfte fram, där det gäller de som är ”små” i 

andras ögon.69 Tyrion är dock ingen hob och har nästan ett svårare utgångsläge än hoberna, då 

han i bästa fall ses som handikappad, i värsta fall som ett monster och i den aspekten är han 

ganska unik inom fantasy. Karaktärer ska ofta ha olika svagheter som de ska övervinna, men 

att de har ett stort handikapp, likt Tyrions, är ytterst ovanligt, vilket även Robichaud är inne 

på.70  

                                                 

 
67Jackson 1981, s. 3. 

68Eriksson 2007, s. 118. 

69James 2012, s. 68. 

70Robichaud 2012, s. 184. 
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Även när det gäller Tyrion är en jämförelse med Éowyn av intresse. Fredrick och McBride är 

inne på att Éowyn måste försaka flera punkter som är viktigare för henne, för att få 

möjligheten att gå ut i strid. Hon måste trotsa sin kung, hon utsätter sitt folk för fara och hon 

måste ge upp sin identitet.  Fredrick och McBride lägger sitt fokus på att Éowyn måste få 

rätten att gå ut i krig och att hon måste svika sin plikt för att göra detta. När vi ser på Tyrion 

gör han i princip tvärtom.  

 

Nej tack, jag har fått nog av slagfält. Jag sitter bättre i en stol än på en häst, och jag håller 

hellre i en vinbägare än i en stridsyxa. Allt prat om dunkande trummor, solsken som 

blänker i rustningar och magnifika stridshästar som frustar och kråmar sig är starkt 

överdrivet. Trummorna gav mig huvudvärk, solen lyste så het på rustningen att jag kände 

mig som en kokt gås, och de magnifika stridshästarna skiter överallt.71 

 

Fredrick och McBride menar att det är diskriminerande att Éowyn inte får möjlighet att gå ut i 

strid, att det är hennes rättighet att få skydda sitt land.72 Tyrion beskriver det som säkert de 

flesta tänker, att det faktiskt inte är så glamoröst att delta i en strid. Hans kvaliteter är större på 

andra områden. Innebär detta att han aldrig deltar i strider? Det händer faktiskt vid två 

tillfällen att han deltar vid större slag. Det som skiljer honom allra mest markant från Éowyn 

är att han ser det som sin skyldighet istället för sin rättighet, han vill inte men gör det ändå. 

Vid första tillfället är han egentligen tvingad. Tyrion blir placerad i förtruppen i det stundande 

slaget. Han har inget direkt val, han går ut i striden och överlever slaget. Nästa gång som 

Tyrion går ut i strid så gör han det av eget val, inte heller denna gång för att han egentligen 

vill, utan för folkets skull. Det är hans skyldighet som kungens hand. Drottningen och kungen 

gömmer sig i slottet och i brist på modiga befäl så tar sig Tyrion an uppgiften. Han sadlar en 

häst och leder stadens försvar med orden: ”Det sägs att jag är en halv man. Vad är då ni?” och 

syftar på de som flyr striden. 73 

 

Precis som han visar, i bland annat de strider som han deltar i, så är Tyrion inte rädd för att 

hamna i främmande situationer med nya utmaningar, så som James beskriver är vanligt för 

fantasykaraktärer.74 Tyrion söker istället upp dessa, mycket på grund utav att han vill lära sig 

                                                 

 
71George R.R. Martin. Kungarnas krig, Stockholm: Forum, 1999, s. 47. 

72Frederick; McBride 2007, s. 36. 

73Martin 1999, s. 636. 

74James 2012, s. 64. 



34 

 

 

om nya platser och nya sätt att få samhället att fungera, allt för att slipa sitt intellekt. Han 

följer med till Vinterhed och till Svarta slottet för att få nya kunskaper och nya erfarenheter 

som han kan använda sig av. Han ser det på samma sätt när han skickas till Kungshamn för att 

vara kungens hand. Han lär sig fort hur det fungerar i huvudstaden och även om han inte blir 

populär så tar han sig fram och när han väl lämnar huvudstaden så har han bra mycket mer 

erfarenheter och kunskaper om både staden, makten och sin familj än han hade tidigare.  

 

När det gäller de särdrag som Tolkien såg som viktiga ingredienser i fantasyromanen så är 

även de intressanta i en analys av Tyrion. Tyrion är i allra högsta grad inblandad i det som 

Tolkien kallade ”The Cook's Tour”. Han färdas till slut över i stort sett hela den påhittade 

världen. Till att börja med befinner han sig som mest runt om i Västeros, han hinner bland 

annat tillbringa sin tid på Vinterhed, på Svarta slottet, i Örnnästet och i Kungshamn. När han 

sedan lämnar Västeros färdas han runt i de fria städerna på andra sidan smala havet och vidare 

till slavbukten. Följer man Tyrion genom berättelsen får man en ganska klar bild över den 

värld som Martin målat upp. När Tyrion lämnar Västeros så gör han det som flykting och det 

är bara ett exempel på när han tvingas att fly för att överleva. Han är denna gång misstänkt för 

mordet på kung Joffrey och har dessutom precis mördat sin egen far. Nästa gång han flyr är 

de från en slavhandlare som tidigare köpt honom. En punkt som tillsynes inte rör Tyrion är 

den som Tolkien kallade ”separation” och som utgår ifrån att karaktärer skiljs åt.75 Man skulle 

kunna hävda att Tyrion skiljs från karaktärer som han kommer bra överens med, så som Jon 

Snow, men jag skulle vilja påstå att det i Tyrions fall handlar om Daenerys. Två saker talar 

emot detta, dels att de aldrig har träffats och dels att de inte står på samma sida i berättelsen. 

Det finns dock tydliga tendenser på att deras väg kommer att löpa samman så småningom. 

Dels så delar de samma mål och intressen, de vill hjälpa de svaga och ha hämnd på den som 

besitter tronen i Västeros, nämligen Cersei, dels så är de, när den femte boken slutar, närmare 

varandra än någonsin och Dany har redan en gång räddat Tyrions liv, även om det var 

omedvetet. Det finns även uppgifter på att Danys far var hemligt förälskad i Tyrions mor, till 

det vet vi att Tyrions far misstänker att Tyrion inte är hans son. Det skulle rentutav kunna 

innebära att de är halvsyskon och en återförening är därmed inte helt omöjlig. Något som 

eventuellt skulle styrka detta ytterligare är att bådas mödrar dog i barnsäng vid deras födslar. 

                                                 

 
75James 2012, s. 68. 
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Även detta skulle kunna tyda på att de egentligen har samma far, nämligen den galne kungen 

Aerys. Svaret får vi först då de två avslutande böckerna i serien presenteras.  
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2.2 Avslutning  

Syftet med uppsatsen var dels att undersöka hur Daenerys och Tyrion framställs ur ett 

genusperspektiv samt hur de utvecklas, dels hur de framställs i relation till andra 

fantasykaraktärer.  

 

Om man ser till den första frågeställningen visar analysen att Daenerys och Tyrion har väldigt 

mycket gemensamt. Båda har ett svårt utgångsläge och båda blir förtryckta av den 

hegemoniska maskuliniteten. Daenerys för att hon är kvinna och Tyrion för att han är kortväxt 

och för att han därmed inte överensstämmer med den heterogena normen som gäller i 

Västeros, och för den delen inte i vår värld heller. Båda visar genom hela berättelsen på 

otroligt stark karaktär och går igenom många tuffa situationer men just det faktum att de tar 

sig ur den grop som människorna runt omkring dem och samhället har grävt åt dem är otroligt 

starkt. De vägrar att bli diskriminerade bara för att de inte tillhör den regerande gruppen som 

sätter normen för samhället. I Daenerys fall är det hennes egen bror som till stor del bär 

ansvaret för den situation som hon sätts i när han säljer henne till khal Drogo för att få en 

armé. När det gäller Tyrion så är det hans familj som på många vis är de som förtrycker 

honom mest, egentligen är det bara hans bror Jamie som stöttar honom, medan de andra 

istället försöker störta honom. Förutom familjen så visar en majoritet av de människor de 

möter förakt mot dem och de blir ständigt påminda om att de egentligen inte har någon plats i 

maktens cirkel.  

 

Daenerys löser situationen på två sätt, hon anpassar sig till den värld hon hamnat i och tar 

lärdom av hur den fungerar, samtidigt sätter hon sig emot sådant som hon absolut inte kan 

tolerera. Tack vare det så växer hon mer och mer ju längre berättelsen går och omvärlden 

börjar få upp ögonen för henne som kvinna. Hon går från att vara en rädd liten flicka och 

växer upp till en regent och erövrare. Det som gör henne extra stark är att hon inte tänker att 

hon måste förändras som kvinna, hon försöker inte bli manligare och hon försöker inte ta bort 

sina kvinnliga sidor eller attribut. Hon framhäver dem istället och visar att hon som kvinna 

kan lyckas. Hon visar detta framförallt genom att titulera sig som mor. Artikeln från Dagens 

nyheter som nämndes i början berättar att kvinnor gestaltas som ”prostituerade eller 

madonnor”. Daenerys är bara ett exempel på kvinnor i berättelsen som går emot denna tes, 

hon startar i ett förtryck där hon utnyttjas men Martin låter henne ta steget ur den situationen. 
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Utöver Daenerys finns dessutom flera starka kvinnliga karaktärer som t ex Cersei Lannister 

samt Catelyn och Arya Stark.  

 

Tyrion har på sätt och vis en tuffare väg, han befinner sig i ett samhälle där alla hela tiden vet 

vem han är och han är redan på förhand dömd. Han tillhör egentligen det som Connell skriver 

är den hegemoniska maskuliniteten, men på grund av sina fysiska förhinder och den 

statussänkning det innebär blir han diskriminerad och utestängd. Precis så som Connell 

beskriver är vanligt för homosexuella män i USA. Olika människor han möter försöker 

ständigt sätta dit honom eller till och med döda honom. Han löser sina situationer genom att 

använda det som ingen förväntar sig, sitt intellekt. Han chockar vid flera tillfällen de 

människor som vill sätta dit honom genom att vara insatt i sina rättigheter och möjligheter och 

på så vis rädd sig själv och i många fall även komma ur situationer med förmåner som han 

inte hade innan. Hans motto är att ta det som andra ser som hans svaghet och göra det till sin 

egen styrka och med den mentaliteten möter han alla de situationer han hamnar i.   

 

Det som är återkommande genom hela berättelsen för de båda karaktärerna är att de ständigt 

ser till de som är svaga i samhället, de kämpar för rättvisa. Dany plöjer fram genom den östra 

delen av världen och befriar alla slavar hon kommer i kontakt med. Hon vill att alla ska få 

leva i världen på lika villkor. Från början av hennes frigörelse är det tronen i Västeros och den 

makt som den ger henne som ligger i fokus. Detta mål har hon givetvis kvar hela tiden men 

samtidigt växer hennes kärlek mer och mer för den förtryckta människan och kampen för 

rättvisa blir viktigare och viktigare.  

 

Tyrion å sin sida gör egentligen samma sak, även fast han inte befriar slavar. Han möter vid 

flera tillfällen människor med låg börd eller som av andra orsaker befinner sig i svåra 

situationer. Soldenären Bronn slutar som en adelsriddare med egen borg och är kanske det 

tydligaste exemplet, men det finns många, som den prostituerade kvinnan Shae som han 

försöker rädda. Tyrion behandlar alla som förtjänar det med respekt och läxar upp de som 

behandlar andra illa. Både Tyrion och Daenerys vet hur det är att finnas längst ner på botten 

och när de själva är på väg upp så glömmer de inte att det finns andra som befinner sig i lika 

prekära situationer. Det är det som gör att man tycker så mycket om dem, trots att de 

egentligen inte tillhör den familj som man från början följer och sympatiserar med, familjen 

Stark. Daenerys tillhör den familj som Starks var med att störta och Tyrion tillhör den familj 
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som motarbetar familjen Stark och som både mördar Eddard, Catelyn och Robb och som 

dessutom förpestar både Brans och Sansas liv.  

 

Vi kan alltså ur ett genusperspektiv se att de båda karaktärerna struntar i hur andra ser på dem, 

eller hur de behandlar dem, att de jobbar utifrån de förutsättningar de har och kämpar för 

rättvisa och för att bli accepterade som människor. Tyrion sammanfattar egentligen de bådas 

situation när han erkänner ett brott. ”Jag är skyldig till ett värre brott. Jag föddes och 

överlevde. Jag är skyldig till brottet att vara dvärg och det erkänner jag”.76 Enligt omvärlden 

är de båda redan dömda, för att vara kvinna respektive dvärg. De vägrar dock att rätta sig efter 

detta och kör på i sin kamp efter rättvisa och makt.  

 

Även när det gäller den andra frågeställningen som berör genrekonventioner visar analysen på 

intressanta resultat. Både Daenrys och Tyrion uppfyller egentligen alla de mallar som Tolkien 

gjort upp som beskriver hur en fantasykaraktär eller hjälte ska vara. De båda visar dessutom 

på det som Jackson teori handlar om. Det som är karakteriserande för genren fantasy, att det 

finns en koppling till verkligheten och en längtan efter att kompensera för en saknad som 

finns i denna, vilket de båda gör. De symboliserar en längtan efter ett samhälle där det går att 

lyckas oberoende av vad man är för person eller oavsett vad omvärlden har för bild av en. En 

värld fylld av jämställdhet och rättvisa.  

 

Daenerys påminner i många situationer om Tolkiens Éowyn. De är båda kvinnor och 

dessutom väldigt starka kvinnor som vill vara med och förändra det samhälle som de lever i. 

Daenerys skiljer sig dock från Éowyn genom att vara en mycket starkare karaktär och även en 

starkare kvinna. Medan Éowyn ser på samhället och förändras efter hur det är uppbyggt, hon 

kan inte komma fram som kvinna, utan klär ut sig till man, så gör Daenerys precis tvärtom, 

vilket vi varit inne på tidigare. Hon vägrar att ta bort sin kvinnlighet och vägrar att vika sig 

och tvingar därmed samhället att förändras istället. Det gör Dany till en ganska unik karaktär 

inom fantasy. I de fall kvinnliga hjältar existerar så är de antingen underordnade männen eller 

förmanligade. Daenerys är ingetdera. Hon är en hjälte och hon är kvinna. 

 

                                                 

 
76Martin 2000, s. 791. 
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Tyrion är även han unik. Robichaud skriver att han är en av genrens mest komplicerade 

karaktärer. Men han är även en av de allra mest kompletta. I fantasy är det vanligt med 

karaktärer som har olika svagheter, men karaktärer som är handikappade eller 

rörelseförhindrade är väldigt ovanliga. Jag tror att Tyrion kommer att bana väg för många 

liknande karaktärer framöver och att han kommer att gå samma väg som många av Tolkiens 

karaktärer. Han är redan nu en episk karaktär som genomför något som ingen annan karaktär 

tidigare gjort. Han symboliserar inte bara den lilla människan, utan även den skadade och 

diskriminerade mannen, som går emot hela samhället men som ändå lyckas. Även Tyrion är 

intressant att jämföra med Éowyn. Då hon kräver sin rätt till att slåss för sitt land så går 

Tyrion ut i strid för att det är han skyldighet att göra det. Han visar därmed på det som 

säkerligen många män tänker. Måste man vara en krigare som längtar efter att gå ut i strid för 

att visa på sin manlighet? Ur Éowyns perspektiv, och även många genusforskares, ser de ut 

som att det är det som är målet i livet och även det som visar på ett jämställt samhälle, att 

kvinnan får gå ut i strid. Men vad är det fina med en strid egentligen? Jag, som man och 

människa skulle göra allt för att slippa hamna i en sådan situation och just det visar Tyrion på 

när han beskriver att han hellre sitter i en fåtölj med ett glas vin och en god bok än är ute på 

slagfältet. Han ger hopp till oss män som inte är brutala, matcho eller fullproppade med 

testosteron. Därmed ger han ytterligare en dimension till kampen om jämställdhet. Dessutom 

möter även Tyrion här kritiken som riktas mot berättelsen i Dagens nyheter där de konstaterar 

att männen gestaltas som stora krigare.  

 

Sammanfattningsvis är både Daenerys och Tyrion kämpar för att jämställt samhälle, de 

krossar det som står emot dem och som diskriminerar dem och de ser till andra på samma sätt. 

De stödjer Connells teori om att det finns en hegemonisk maskulinitet som de båda både är 

utestängda från och trakasserade av. De stämmer med Jacksons teori om att fantasy är kopplat 

till verkligheten och att genrens syfte är att kompensera för en saknad i vår verkliga värld och 

en längtan efter något bättre. De kan vara tuffa och grymma men är alltid godsinta och drar 

sig aldrig för att hjälpa dem som behöver hjälp allra mest. De visar på att man får vara kvinna 

och man och att det inte är något fel med det och att man inte behöver förändras för att passa 

in, utan att det är samhället runt omkring en som behöver förändras. På många sätt så är de 

typiska fantasyhjältar men på ännu fler sätt är de nyskapande och unika. Berättelsen handlar 

om A Game of Thrones, alltså kampen om järntronen, men om man läser mellan raderna och 

går på djupet i berättelsen handlar det om kampen för rättvisa och jämställdhet.                     
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