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1. Inledning: problemet genus i fantasy  

Fantasy är en genre som är viktig för vår generations läsare. Det är en dominerande genre som 

har erövrat världen de senaste decennierna och fantasy visar än så länge inga tecken på att 

minska i popularitet, snarare tvärtom. Fantasy har vuxit sig starkare och starkare under de 

senaste tjugo åren vilket man tydligt kan se på flera områden inom massmedia och 

underhållningsindustrin runt om i världen. Det var bland annat filmer såsom J.R. R. Tolkiens, 

Sagan om ringen triologin, J. K Rowlings succé serie om Harry Potter och Stephanie Meyers 

Twilight serie som satte fantasygenren på världskartan och lockade en bredare publik. Var och 

en av dessa filmer slog ned som ett bombnedslag i biljettkassan och slog alla publikrekord. 

Dessa filmer har sitt ursprung i en bokserie som handlar om hobbits, trollkarlar eller vampyrer 

- alla tillhörande det fantastiska och övernaturliga som ingår i den sagolika genren fantasy. 

Dessa böcker och filmer fick trogna följeslagare vilket resulterade i en massiv ökning av 

fantasy på alla områden dvs., författare, bokförlag, läsare och anhängare; alla som bidrog till 

att fantasydomänen har expanderat till den massiva genren det är i dag. Det räcker att gå in i 

en bokaffär, för att se hur böcker som räknas till fantasygenren eller som har inslag av fantasy 

har ökat i antal för alla åldrar. Romaner inom fantasy har ökat och böcker såsom Harry 

Potter, Graceling, Hungerspelen och många fler har gått från att ha varit en åsidosatt genre 

till dagens populärkultur och hör till den litterära utvecklingen. Det är få personer som inte vet 

vem den berömda trollkarlen Harry Potter är eller vem som har hittat på honom nämligen 

författaren J. K. Rowling. Det räcker med att granska biografprogrammen eller tv-guiden över 

program och filmer, för att inse hur många av dessa filmer eller tv-program som innehåller 

inslag av eller domineras av det övernaturliga, det som räknas till fantasygenren. Detta 

inkluderar tv-program som Once Upon a Time, Supernatural, Grimm och många fler. 

Allt tyder på att det är dags att betrakta fantasygenren med en vägande, allvarlig och kritisk 

blick. I och med att fantasygenren nu har en stabil ställning inom det litterära området och 

inom samhällets populärkultur har det skapas ett forskningsmässigt tomrum för 

fantasylitteratur som bör fyllas. Fantasylitteraturens genre bör granskas och utforskas på en ny 

nivå.  

Själva gränserna för vad som får räknas till fantasylitteratur är betydligt större än vad man 
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tror och genren i sig anses relativt svårdefinierad, den delar många attribut med sin 

systergenre science fiction. I fantasylitteratur har författarna en möjlighet att spegla vår värld 

på oändliga vis. Fantasylitteratur är enligt Annika Johansson ”berättelser om det fantastiska, 

det övernaturliga, det magiska, det icke-realistiska”
1
 och detta är något som har funnits med 

oss sen urminnes tid. Det är bara att se till Bibeln och olika kulturers sagor och myter vilka 

alla innehåller dimensioner av det orealistiska blandat med det realistiska. Uppsatsens centrala 

författare Kristin Cashore, liksom flertalet andra fantasyförfattare, har möjligheten att skildra 

en påhittad värld där karaktärerna och världen i sig är begränsningslös. Författaren med sin 

infallsvinkel har fritt spelrum att tänja på gränserna i och med en av fantasys huvudprinciper, 

det omöjliga och övernaturliga blir just det, möjligt. Möjligheterna att generera nyskapande 

och vidunderliga föremål, kreationer, karaktärer och genus är oändliga då allt är tillåtet. Då 

alla möjliga slags karaktärer och framförallt genus konstruktioner är tillåtna inom den här 

genren erbjuds goda möjligheter att undersöka dagens schablonartade och stereotypa 

litteraturkaraktärer. Genom den gränsslösa sfären som skapats via fantasylitteratur finns det 

även goda möjligheter att analysera hur genus och framförallt kvinnligt genus skildras i den 

här genren. Samtidigt som tillfället för att analysera genus i litteraturen ges får vi även en 

möjlighet att undersöka hur dessa skönlitterära företeelser reflekterar våra egna samhällen och 

våra egna kulturella genusnormer. Vi kan genom en analys om kvinnligt genus i 

fantasylitteratur granska vad vår kultur anser att manligt och kvinnligt genus och könsroller 

innebär. 

 

 

2. Syfte & frågeställning 

Traditionellt sätt har fantasylitteraturen svårt att skildra starka kvinnliga hjältefigurer eller ens 

starka kvinnofigurer överhuvudtaget. Detta är ett problem som man menar har börjat 

förändras och utvecklas till det bättre från och med början av nittiotalet och framåt. Dock är 

det ett problem som fortfarande förekommer inom genren. Det centrala fokuset i uppsatsen 

koncentrerar sig på hur kvinnligt genus kan framställas i fantasylitteratur. För att precisera 

gäller det hur kvinnligt genus skildras i Kristen Cashores debutroman Graceling. Cashores 

                                                           
1
 Johansson, Annika, Världar av ljus, världar av mörker Om fantasy, BJT Förlag, Lund, 2009, s.5. 
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roman Graceling har valts ut som den fundamentala primärtexten för den här uppsatsen på 

grund av flera anledningar. Graceling är en roman som är väldigt aktuell, den cirkulerar flitigt 

bland läsare i alla åldrar i åtskilliga länder och den tredje boken i Cashores trilogi är mitt uppe 

i att översättas och utges på den svenska marknaden. Graceling är även en passande 

studiefigur då romanen tillhör kategorin fantasylitteratur. 

Fantasy är en genre som ligger både mig och miljontals andra varmt om hjärtat och 

möjligheterna som skapas genom fantasy är oändliga. Eller som Maria Nikolajeva uttrycker 

det i Barnbokens byggklossar: ”Det är i själva verket enbart fantasy och science fiction som 

med vissa reservationer kan skildra kvinnliga figurer helt fria från stereotypi.”
2
 Med det sagt 

är det tänkvärt att genren är så präglad av stereotypa könsroller och karaktärer något som 

fortfarande lever kvar i dag.  Därför blir just genren fantasy en utgångspunkt för hur man kan 

konstruera kvinnligt genus i olika former, vilket är en av tyngdpunkterna i den här uppsatsen. 

Som nämnts är det vanligt att fantasylitteratur bekräftar genusstereotyper vilket inte minst 

populärkultur också gärna gör. Fantasy, som tidigare har förklarats, anses har övergått ifrån en 

åsidosatt genre in i det omtalade och stora området populärkultur vilket gör att genren även 

här är utmärkt för studier och forskning om kvinnlig genuskonstruktion.  

Fantasylitteratur som nu mera kan räknas till populärkultur kan även problematiseras. 

Graceling faller för många läsare in i en motsägelsefull och intressant kategori som passar 

utmärkt för vidare analysering då man ser till genuskonstruktion. Den här uppsatsen vill visa 

på förändringar i fantasys persongestaltning när det gäller kvinnligt genus. Den vill även visa 

på hur man i den nutida fantasygenren på olika sätt kan problematisera en motsägelsefullhet 

om kvinnligt genus. 

För att tydliggöra är syftet med den här uppsaten att undersöka kvinnlig genuskonstruktion 

huvudsakligen genom Cashores huvudfigur Katsa och även genom den övriga kvinnliga 

framställningen i fantasyromanen Graceling. 

Frågeställningen lyder, har utvecklingen av genuskonstruktion och framställningen av kvinnor 

inom genren fantasylitteratur utvecklats i en konfirmerande eller en kritisk riktning. 

 

 

 

                                                           
2
 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Malmö, 2007, s.130.  
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3. Metod & material  

Metoden som brukas i den här uppsatsen består av kvalitativt närläsning av en fantasyroman 

ur ett genusteoretiskt perspektiv där intersektionalitetsbegreppet kommer att användas. Vid 

sidan av genusteorin kommer uppsatsen att använda sig av intersektionalitetsbegreppet där 

faktorer såsom kön, klass, etnicitet och framförallt funktionalitet kommer att användas. 

Genusperspektivet och intersektionalitetsbegreppet är lämpligt då uppsatsen handlar om 

konstruktion och gestaltandet av kvinnligt genus i fantasylitteratur och även utvecklandet av 

detta i genren. Tyngdpunkten av analysen kommer att fokusera på Cashores huvudkaraktär 

Katsa och även hur kvinnor och kvinnligt genus skildras inom en fantasyroman. Viktiga 

beståndsdelar av hur kvinnligt genus är konstruerat kommer att granskas genom att se på hur 

kvinnor funktionerar och vilken befattning kvinnor har i romanen Gracelings samhälle och 

även hur Cashores kvinnliga huvudkaraktär och hjältinna Lady Katsas genus är konstruerat. 

Cashores hjältinna Katsa kommer bland annat att granskas ur ett intersektionellt perspektiv då 

det är många faktorer som påverkar hennes konstruktion som både kvinna och individ. 

Närläsning är en bra redskap i en litteraturanalys och fungerar väl i syftet med den här 

studien. Som tidigare nämnt är utgångspunkt av den här studien är Kristen Cashores roman 

Graceling utvald till primärtext. Graceling är Cashores första framtränande inom den litterära 

sfären och är den första av tre i serien som kallas The Graceling Realm series. Cashore 

publicerade Graceling i oktober år 2008 och den blev snabbt en succé. Serien består av 

böckerna Graceling, Fire (2009) och nyligen utkommen Bitterblue (2012). Cashore har i sin 

bok Graceling lyckats skapa en värld som bestämt representerar genren fantasy. Cashores 

roman anses bland annat bestå av high fantasy
3
 och mer specificerat placeras romanen inom 

kategorin nedsänkningsfantasy dvs. romanen utspelar sig i en sekundärvärld där läsaren får 

följa huvudkaraktären som är hemmastadd i och en del av den här sekundära världen. Läsaren 

får följa förloppet genom huvudkaraktärens perspektiv och får genom den här personen reda 

på hur romanens värld och samhälle fungerar inifrån. 

Graceling handlar om den unga Lady Katsa som är en särling, en av de utvalda (en person 

med speciell funktionalitet). Hennes funktionalitet är dödandets gåva och hon utnyttjas brutalt 

                                                           
3
 Med begreppet high fantasy menas vanligen en roman som utspelar sig i en fiktiv, lågteknologisk värld där 

övernaturliga företeelser förekommer.  Exempel på författare som använder sig av detta är Tolkien, LeGuin och 

Robert Jordan. 
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som redskap av Kungen Randa, hennes morbror för att hålla hans kungadöme i skick. Katsa 

träffar på Prins Po, som också är en av de utvalda, under ett uppdrag och hela hennes värld 

börjar ändra sig. De beger sig ut på ett quest
4
 för att rädda landet från ett fasansfull fara som 

sprider sig i landet och både Katsa och Po upptäcker viktiga sanningar om sina gåvor. 

 

 

4. Bakgrund & tidigare forskning    

4.1 Bakgrund till genren fantasy 

Genren fantasy har rötter långt tillbaka i litteraturhistorien och har präglats betydelsefullt av 

flera litterära epoker. Fantasy har bland annat påverkats av den klassiska grekisk-romerska 

litteraturen där de stora eposen Illiaden, Odysséen och Aeneiden har präglat några av fantasys 

klassiska drag. Andra epoker såsom den walesiska Mabinigionens myter och folksagor till 

exempel Kung Arthur-berättelserna. Det här området av myter är påverkat och förknippat med 

den litterära stilen romans-bretons. Men det är medeltidens era som har influerat genren på 

störst sätt då inslag av magiska föremål tillkom såsom ringar, svärd, rikedomar osv. I Steven 

Ekholms skildring En guide till Fantasy förklaras att ” Den fantastiska resan, särskilt om den 

innefattar ett uppdrag eller ett sökande, har alltid varit ett utmärkande drag för 

fantasylitterauren”
5
. Det är ursprungligen i Gilgamesh-eposet som genren har fått en av sina 

djupaste rötter nämligen att utföra en quest. En quest spelar även betydande roll i Gracelings 

handling där Katsas quest är att rädda sin värld och en prinsessa ifrån en ond kung. Allmänt 

känt inom fantasykretsar är att fantasy har olika författare som har agerat som grundpelare för 

genren. Pionjärerna George MacDonald med verken Phantastes, Lilith och A Faerie Romance 

for Men and Women, författaren Lewis Carroll med bland andra Alice in Wonderland, och 

Williams Morris som skrev bland annat The Wood Beyond the World och The Well at the 

World’s End räknas som den första vågen som kom att påverka dagens fantasygenre. Det var 

dessa författare som skrev vad som nu räknas till fantasys allra första verk, de skapade 

fantasylitteraturens mönster och det var dessa män som kom att ha störst inverkan på fantasy 

som en genre. En av dessa män hette J.R.R. Tolkien och han är författaren som anses ha 

definierat genren som helhet.  Det finns nästan ingen fantasyförfattare som inte har på ett eller 

annat sätt kommit att influeras av hans skrivsätt eller verk. Tolkien är startskottet till dagens 

                                                           
4
 Med quest menas en resa för att söka eller uppnå någonting. En quest kan även vara andlig. 

5
 Ekholm, Steven, En guide till fantasy, Natur och Kultur, Göteborg, 2000, s.20. 
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aktuella fantasy. Med sitt verk Sagan om Ringen som nu är uppdelat i en triologi har Tolkien 

påverkat framtiden av fantasylitteratur. Det var Tolkien som konstruerade ramarna och 

reglerna för vad som anses som fantasy om inte annat det som kallas för high fantasy. Det var 

hans verk som verkligen satte fantasylitteraturen på världskartan då den fick kultstatus under 

1960-talet. Då det var Tolkien som satte ramarna för hur fantasy skulle komma att se ut kan 

man även säga att han har påverkat ramarna för hur kvinnogestaltningen där kom att 

utvecklats. 

 

 

4.2 Tidigare forskning om fantasy 

Det finns forskning angående genren fantasy och även om specifika fantasyförfattare och 

deras verk. Den här studien fokuserar emellertid på kvinnor och deras ställning inom genren 

fantasy och kommer utgå ifrån en samlingsvolym där fokusen ligger på just det, kvinnor i 

fantasy. Den här samlingsvolymen passar utmärkt för att visa kvinnornas ställning inom 

genren då det är en samling där framställningen av kvinnor analyseras av ett flertal författare 

och skribenter. Robin Anne Reid, redaktöreren av samlingsvolymen, Women in Science 

Fiction and Fantasy, har förenat vad hon anser är viktiga essäer om allt kvinnligt i genrerna 

science fiction och fantasy. Meningen och fokuset med hennes samlingsverk är att agera 

historisk referenspunkt för kvinnornas utgångläge inom dessa två genrer. Det finns relevanta 

fakta och många väsentliga grundåsikter i den här samlingsvolymen som är intressanta för den 

här studien. Exempel på detta är i kapitlet ”Heroes or Sheroes” där Reid belyser en 

problematik som många har delade åsikter om, nämligen starka kvinnliga huvudkaraktärer. 

Reid använder sig av Sherrie Inness studie angående ämnet:  

Sherrie Inness has published scholarly analyses of the popularity of “tough 

girls” or “action chicks” in the media. But are these characters popular because 

they are strong women, appealing to a more feminist audience, or are they 

popular because they cast women (often wearing scanty clothing) into 

traditional action narratives to appeal to a primary male audience?
6
  

Debatten angående populäriteten hos vissa starka kvinnliga protagonister är stor. Fantasy som 

länge har hyllats för sina fria kreativa möjligheter har även kritiserats starkt för att många 

                                                           
6
 Reid, Robin Anne, ”Heroes or Sheoes”, i Robin Anne Reid (red), Women in Science Fiction and Fantasy, 

Greenwood Press, Westport, 2009, s.179. 
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fantasyförfattare går emot dessa fria gränser och använder sig av väldigt stereotypa kvinnliga 

karaktärer. I dagens läge har många fantasyförfattare valt att gå emot den stereotypa 

karaktärsindelningen, detta gäller både för manliga och kvinnliga karaktärer, och försöker 

vidga gränserna för den gamla traditionella ramen som finns inom genren. Författare som 

anses följa den här vägen är både Kristin Cashore, vilket gäller för huvudkaraktärerna i alla 

böcker i hennes triologi och även Suzanne Collins som har skrivit den populära trilogin 

Hunger Spelen. Huvudkaraktärerna Katsa och Katniss anses enligt många vara starka 

kvinnliga figurer som bryter mot normen i sin styrka och självständighet. Å andra sidan finns 

det många som gärna ser dessa kvinnliga karaktärer som svaga ur ett feministiskt perspektiv 

då många anser att författaren antyder, för att etablera en stark och självständig kvinna så 

måste hon efterlikna något som är manligt. Detta anses inte särskilt befriande för kvinnor. 

Debatten är angående fantasyns kvinnliga huvudkaraktärer är stor med liten enighet bland de 

som deltar. 

Vidare i samma kapitel diskuteras kvinnliga huvudkaraktärer genom fantasylitteraturens 

historia. Christine Mains förklarar i sin essä, ”The Female Hero in Literature”, hur kvinnliga 

roller kan variera i olika fantasyförfattares verk oftast i förhållande till en manlig 

huvudkaraktär. Exempel på författare var verk föregår med exempel är bland andra Ursula K. 

Le Guin, Andre Norton och till och med J. R. R. Tolkien. Reid beskriver även i korta drag hur 

applicerandet av intersektionalitet har blivit en stor faktor då man analyserar kvinnliga 

huvudkaraktärer i fantasylitteratur.
7
  

Vidare använder sig Reid av Janice M. Bogstads essä, ”Men Writing Women”, där kvinnans 

roll i fantasylitteratur redogörs från 1960-talet och framåt. Essän fokuserar på hur det var 

under 60-talet angående vilka roller kvinnor hade fram till hur det är i dagens läge.  Det var 

dock inte förrän 80-talet som större ändringar började ske för kvinnliga karaktärer:  

By the 1980s, many women were cast in the roles of central, heroic characters in 

works exploring a range of sexual and political orientations that removed the 

previously naturalized equation of women with her biology.
8
  

Från att ha varit en mansdominerad genre i allt vad författare, läsare och manliga inställningar 

innebar började en förändring ske inom genren. Fantasyitteraturen började få fler kvinnliga 

                                                           
7
 Mains, Christine, ”The Female Hero in Literature”, i Robin Anne Reid (red), Women in Science Fiction and 

Fantasy, Greenwood Press, Westport, 2009, s.180ff. 
8
 Bogstad, Janice M., “Men Writing Women”, i Robin Anne Reid (red), Women in Science Fiction and Fantasy, 

Greenwood Press, Westport, 2009, s.176. 
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författare och en bredare kvinnlig publik och därmed började även kvinnornas position inom 

litteraturen att förändras.  

I ”Girls and the Fantastic” förklarar Deborah Kaplan hur kvinnoroller har alltmer gått ifrån att 

vara traditionellt stereotypa till allt mer starka oberoende kvinnliga huvudkaraktärer. Dock 

förekommer det fortfarande stereotypa kvinnoroller trots utvecklingen.  

Girls as the protagonists in adventurous fantasy no longer need to be defended 

within fantasy as a necessary feature. …on the other hand, although her girl 

fighters and magic users need to confront a variety of sexist, racist and classist 

social structures in order to succeed, their gender is no longer so 

overwhelmingly important to the story structure.
9
 

I den här passagen förklaras en grundutveckling inom fantasylitteraturen. Kvinnornas roller 

inom fantasy har utvecklats och en kvinnas genus spelar längre inte lika stor roll för vilken 

roll hon tillskrivs. Däremot är det väldigt vanligt att inom en fantasyromans sociala struktur 

och samhälle är kvinnor tvungna att bekämpa en patriarkal struktur för att övervinna många 

hinder. 

Reid visar i tre olika kapitel av olika författare/skribenter hur man med hjälp av ett 

intersektionellt perspektiv som utgår ifrån faktorerna etnicitet/kön, klass/kön och ålder/kön 

kan analysera kvinnliga karaktärer i fantasyromaner. Reid nämner detta men går emellertid 

inte in på en djupare analys angående intersektionerna funktionalitet och kön vilket den här 

uppsatsen kommer att fokusera mer på.  

 

 

5. Teoretisk bakgrund: genus & 

intersektionalitetsbegreppet  

Genus är något som kan tolkas på flera sätt och som något som ständigt förändras med tiden. 

Många hävdar att genus är något som påverkas av det sociala tillsammans med det biologiska, 

en tanke som Judith Butler lanserade. Framställningen av manliga och kvinnliga könsroller 

har förvandlats genom tiderna och utvecklas fortfarande. Det som ansågs vara propert för 

                                                           
9
 Kaplan, Deborah, “Girls and the Fantastic”, i Robin Anne Reid (red), Women in Science Fiction and Fantasy, 

Greenwood Press, Westport, 2009, s.271. 
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människans olika kön under 1800-talet skiljer sig exempelvis enormt från vad som anses vara 

norm för dagens män och kvinnor. Det är människans könsroller, normen för kategorin 

manligt och kvinnligt som påverkas av samhällets ideologi, våra normer och våra biologiska 

kroppar. Butler gör ett försök att förklara sin tolkning av genus i sin studie, Genus ogjort: 

  

En norm verkar inom sociala praktiker som den outtalade 

normaliseringsstandarden. […] Att hävda att genus är en norm är inte riktigt 

samma sak som att säga att det finns normativa uppfattningar om femininitet 

och maskulinitet, även fast det uppenbarligen finns sådana normativa 

uppfattningar. Genus är inte exakt vad man ”är”, och inte heller precis något 

man ”har”. Genus är det maskineri genom vilket skapandet och normaliserandet 

av maskulin och feminin sker tillsammans med det hormonella, 

kromosommässiga, psykiska, och det performativa mellanformer som genus 

antar
10

.  

Det är Butlers grundläggande åsikter angående genus, den sociala normen och könsroller som 

studien utgår ifrån. Vid sidan av Butlers genus teoriperspektiv används intersektionalitet som 

ett analys redskap för att undersöka gestaltningen av kvinnliga karaktärer i Cashores roman. 

Studien utgår ifrån Nina Lykkes perspektiv på analysmetoden och begreppet 

intersektionalitet. Lykke beskriver i sin artikel, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem 

och möjligheter”, intersektionalitetsbegreppets funktion som analysredskap och hur det bidrar 

till genusteorin och framförallt till feministisk analytisk teori. Intersektionalitetsbegreppet 

definieras tydligast genom Lyckke egna ord:  

… analysera hur sociokulturella hierarkier och maktordningar interagerar och 

skapar inklusion/exklusion runt diskursivt och intersektionellt konstruerade 

kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, 

nationalitet, osv. […] analys av hur kategorierna konstruerar varandra
11

.  

Redskapet och begreppet intersektionalitet uppstod enligt Lykke under 1990-talet och har 

används flitigt i analyser därefter. Lyckke har i samma artikel bekräftat problematiken med 

intersektionalitet vilket innebär att metoden ofta genom att fokusera på vissa interaktioner 

såsom klass och kön gärna utesluter andra vilket i sin tur kan vara problematiskt. Dock anser 

hon att om metoden används på rätt sätt kan intersektionalitetsbegreppet bidra till en analys 

och fördjupa den istället för att utesluta kringliggande faktorer. En av de viktigaste faktorerna 

                                                           
10

 Butler, Judith, Genus Ogjort, Norstedts Akademiska Förlag, Norge, 2006, s.59f.  
11

 Lykke, Nina, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter.”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 

2005:2-3, s.8.  



12 
 

med intersektionalitetsbegreppet enligt Lykke är att ”… begreppet utgör en användbar 

plattform där gemensamma diskussioner, dialoger och förhandlingar om betydelser kan  

fortgå.
12

”  

En annan viktig faktor med intersektionalitet är att begreppet hjälper oss med definieringen av 

vår identitet. Begreppet hjälper människor att interagera och förhålla sig till de olika 

kategorierna och komponentera som bygger upp vår identitet, kategorier såsom genus, klass, 

etnicitet osv.    

Både Butlers genusbegrepp och Lykkes perspektiv på intersektionalitet hjälper som redskap 

vid analysen av Cashores huvudfigur Katas genus och även resterande kvinnogestalter i 

hennes roman Graceling. Det är mot den här bakgrunden som uppsatsen använder sig av 

genus och intersektionalitet som analytisk teori och stödjande begrepp som utgångspunkt. 

 

6. Story & Struktur  

Graceling s värld befinner sig i en sekundärvärld som består av sju kungadömen där 

härskarna regerar ofta hänsynslöst över sitt folk. Det är en värld som ofta i fantasy reflekterar 

en medeltida omgivning där elektricitet och modern teknologi saknas och där kvinnornas 

ställning i samhället är betydligt mindre viktig än männens. Världen består med andra ord av 

en primitiv värld med en patriarkal hierarki och maktsystem. Maktsystemet är uppdelat i ett 

traditionellt kastsystem. Klassfördelningarna är stora och det finns nästintill ingen möjlighet 

att göra en klassresa då man födds in i sina yrken. Genom att analysera Graceling inser man 

att det finns två möjligheter till att göra en klassresa i den här världen. Antingen är man född 

till Särling eller så har man turen och gifter sig in i en rikare eller mer framstående familj, 

någonting som nästintill endast kvinnor har möjlighet till. Medeltidskulissen fungerar både 

som kuliss för våra huvudkaraktärer och deras handling men även som ett verktyg där den 

verklighetens normer och maktsystem kritiseras. Kritiken som lyser starkast genom 

Graceling, ur ett feministiskt perspektiv, är bland annat den förgångna och aktuella 

kvinnosynen och maktens hierarki. 

Cashores huvudkaraktär består av en ung kvinna som är av kungligt blod och är född till 
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”särling”. Att vara en särling innebär att man besitter en speciell gåva eller funktion. Särlingar 

eller Graceling ar som det heter på engelska föds med en gåva som kan vara allt ifrån att 

kunna 

simma, läsa tankar, eller som Katsa, att döda. Det som skiljer särlingar från andra är att deras 

ögon är tvåfärgade och att de har en funktionalitet (gåva) men annars har särlingar likadana 

egenskaper som de övriga människorna i den här världen.  

In Estill, as in most of the kingdoms, Gracelings were given up to the king’s use 

by law. The child whose eyes settles into two different colours weeks,  months, 

or on the rest occasions years after its birth was sent to the court of its king and 

raised in its king’s nurseries. If its Grace turned out to be useful to the king, the 

child would remain in his service, It not, the child was sent home… It made no 

difference what the child’s grace was. People avoided a place if they could, if 

they were likely to encounter a person with eyes that were two different 

colours.
13

   

I den här passagen förklaras särlingars öde. Föds man till särling tillhör man 

kungen/drottningen i det landet man föddes med undantag av ett av de sju länderna. Särlingar 

har ingen egen vilja och är nästintill alltid utstötta, normen är att se ner på dessa människor 

egentligen utan anledning. Särlingar uppfattas bära på antingen manligt och kvinnligt kön och 

genusegenskaper och skiljer sig endast i sin funktionalitet. Dessa sällsynta särlingar är ofta 

fruktade för sin egenart och utnyttjade för sina gåvor. Varför särlingar är illa omtyckt kan man 

endast spekulera om. Det säkerligen en blandning mellan en rädsla för det som är annorlunda 

och att särlingar sällan integreras i samhället. 

 

 

7. Analys  

7.1 Kvinnans framställning inom Graceling  

Som tidigare nämnts är en viktig faktor i fantasylitteratur den övernaturliga aspekten men än 

viktigare är kopplingen till vår verklighet. Fantasylitteratur speglar alltid vår värld på något 

sätt och det är mer än ofta, liksom i Graceling att reflektionen kan återses i samhällets olika 

infrastrukturer. Dock kan utsvävningen i reflektionen vara överdriven och har större spelrum.   
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Det finns något vi alla kan kalla en genusordning i varje samhälle. Den består av 

alla de idéer om kvinnligt och manligt om finns i samhället, och allt de för med sig 

för vem som gör vad, vem som kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva, var 

och en av oss, och varandra, kollektivt och individuellt.
14

   

Detta stycke förklarar på ett enkelt sätt hur vi som människor påverkas av varandra och 

föregångna föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt beteende. Förutom en 

genusordning har alla samhällen en makthierarki och i Graceling består makthierarkins udd 

nästan alltid av män. Det finns en stark koppling mellan samhällets normer, regelsystem, 

föreställningar och samhällets makthierarki. Det finns även en koppling till kvinnornas låga 

ställning i Gracelings värld och mellan männens maktfulla positioner i samhällets alla 

aspekter.  

Med det sagt är det viktigt att poängtera hur kvinnornas situation är i Graceling, då Cashore 

gör det tydligt att kvinnorna har en betydligt förtryckt ställning i den här världen. Som läsare 

ges man konkreta bevis för detta men mestadels får läsaren små ledtrådar till kvinnornas 

ställning i Cashores fiktiva värld som exempelsvis ”He had a woman brilliant with numbers, 

the only woman working in a king’s countinghouse in all the seven kingdoms.”
15

 Här 

förklaras hur Kungen Randa endast har en kvinnlig arbetare som innehar en viktig position. 

Kungen har flera kvinnor som arbetar i köket och med barnen i kungens dagis och i landet 

finns det flertalet kvinnor som arbetar som servitriser på värdshus, i affärer, på bondgårdar 

och dylikt. Undertonen i romanen är att kvinnorna inte har möjlighet att göra klassresa och 

kvinnor som individer och deras arbete anses inte vara lika mycket värda som en mans. Föds 

man till kvinna ägs man automatiskt av en man nämligen sin far eller närmsta manliga 

släkting. Detta gör man ända tills man har gifts bort då man praktiskt taget ägs av sin make. 

Det är männen som besitter makten i den här världen och det är männen som innehar makten 

att bestämma avgörande beslut i sina familjer och i samhället. Den här beskrivningen av 

männens och kvinnans position i samhället stämmer i alla länder förutom ett land, nämligen i 

landet Leinid där romanens andra huvudkaraktär Prins Po kommer från. I Leinid är särlingar 

fria och man får intrycket av att kvinnorna har mer frihet. Det finns endast vissa små ledtrådar 

som förklarar hur samhället i det landet fungerar. Den här informationen får läsaren genom 

flertalet personer som kommer ifrån Leinid, det är genom en kombination av deras 
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beskrivningar av sitt hemland och dess makthierarki och genom deras agerande och 

karaktärsdrag som den här uppfattningen formuleras.    

Majoriteten av kvinnorna i Graceling  är som Janice M. Bogstad påpekar i sin artikel, “Men 

Writing Women”, ”The stock heroine of SF was there to be rescued, to provide sexual 

attraction, and to distract male heroes from their appointed tasks.”
16

 Hon hävdar även att 

kvinnor som regel har varit heterosexuella och spelade endast rollen som hustru, moder, 

vårdare/skötare eller beskyddare.  Hennes beskrivning av tidigare science fiction och fantasy 

är väldigt relevant i Cashores påhittade värld. Övervägande delen av kvinnorna i Graceling 

har just en av ovanstående funktioner förutom vår huvudkaraktär Katsa och möjligtvis två 

eller tre andra kvinnor i romanen såsom blivande drottningen Bitterblue. Bitterblue är ett barn 

på tio år vars roll är att bli just som Bogstad menar, att bli räddad av hjälten. Många av 

kvinnorollerna faller in under dessa kategorier. Exempel på detta är karaktären Helda som 

agerar som Katsas övervakare och betjänt. Helda är en kvinna som följer samhällets 

levnadsroller väl samtidigt som hon avviker ifrån dessa. ”…`I´m happy in the nurseries, 

’Helda said. ´Forgive me for contradicting such a one as yourself, My Lady, but you do need 

a woman servant. Because you have no mother or sisters.’”
17

 Den här passagen visar bland 

annat på Heldas frimodighet och introducerar även läsarna för Katsas primära vägledare in i 

samhällets kvinnonormer och annat som tillhör den kvinnliga rasen. Helda är bland de enda 

som vågar och framförallt vill ta hand om Katsa och se till att hon får en kvinnofigur att se 

upp till och lära sig av. Jämför vi Helda med allmänheten skiljer hon sig då hon vågar och vill 

ha att göra med en särling och då hon även vågar uttala sig och stå för sina åsikter. När Helda 

jämförs med Katsa passar hon oerhört bra in i samhällets oskrivna normer, framförallt 

samhällets syn på hur en kvinna bör uppföra och bete sig. Det är till största delen genom 

Katsa och Helda som läsaren får informationen om hur samhällets kvinnoroller är 

konstruerade och vad som förefaller vara normen.  

Många av männen som befinner sig i Cashores värld, särskilt de i maktpositioner, beskrivs 

ofta som hänsynslösa och respektlösa, särskilt inför kvinnor. De kvinnliga karaktärerna faller 

nästintill alltid in i två bestämda kategorier nämligen starka, kraftfulla och självständiga 

kvinnor eller motsatsen, kvinnor som är svaga, outbildade i självförsvar och maktlösa. 

Kvinnorna i den andra grupperingen agerar som varnande exempel på varför det kvinnliga 
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könet bör vara kunniga i hur man försvarar sig emot män. Världen som Graceling utspelar sig 

i är uppenbarligen en värld där kvinnor är i underläge på flera sätt, världen är en farlig plats 

för kvinnor som inte behärskar konsten att försvara sig själva. Läsaren får genom romanen 

små exempel och scenarion där kvinnor är utsatta för våldsamheter såsom fysisk våld, mord, 

stöld och våldtäkter. Genom att karaktärisera män på ett negativt och våldsamt sätt skapas det 

en sympati för kvinnorna och deras ställning. Det finns en möjlighet att den här tekniken går i 

baklås och man istället för att tycka synd om det kvinnliga könen börjar irritera sig på deras 

okunnighet. Katsa uttalar flera gånger hur viktigt det är att vara självständig och utbildad. Hon 

anser att kvinnor bör lära sig samma kvaliteter som män och uttalar med en strävan om 

jämställdhet mellan könen.  

´Does anyone teach the girls at the inn to protect themselves? ` she asked. `Do 

you carry a knife? ´ Our father protects us, and our brother, ‘the girl said, 

simply. The girls clipped and swept, and Katsa’s hair fell away. She thrilled at 

the unfamiliar chill of air on her neck. And wondered if the other girls in 

Sunder, and across the seven kingdoms, carried knives; or if they all looked to 

their fathers and brothers for every protection.
18

  

Det här stycket är ett av de scenarion som Cashore har skrivit in i Graceling som ger ledtrådar 

om hur kvinnorna har det i samhället. Här pratar Katsa med tre yngre tjejer som klipper av allt 

hennes hår. Dessa tjejer faller in i kategorin det kvinnliga könet som inte kan förlita sig på sig 

själva utan måste assisteras av sina manliga släktingar för att klara sig förbi otäckheter, även 

med den här hjälpen är kvinnorna inte helt undan faror och hot. Det här är ett av Katas 

funderingar i riktning mot kvinnojämställdhet. Hennes intuition är att alla kvinnor borde 

kunna försvara sig själva i flertalet situationer i livet, detta för att de lever i en värld där 

kvinnor inte går säkra utan är väldigt utsatta för olika otäckheter.  

Still Bitterblue didn’t have to be as defenseless as she was…How absurd it was 

that in all the seven kingdoms, the weakest and most vulnerable of people – 

girls, women – went unarmed and were taught nothing f fighting, while the 

strong were trained to the highest of their skill. And so Katsa began to teach the 

girl.
19

  

Här är ett stycke där läsaren klart får information rakt ut om hur underlägsen kvinnornas 

ställning är. Ännu en gång förstärkts vårt intryck av samhällets partikala system och 

konservativa normer och kvinnornas brist på makt. Katsa försöker även här förändra det hon 
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kan dvs. lära upp en kvinna i konsten att försvara sig själv och här utrycker hon sig om 

samhällets brist på jämnställdhet.  

 

7.2 Katsas genuskonstruktion 

Butler diskuterar bland annat definitionen och konstruktionen av individers identitet och 

genus i sin studie Genus Ogjort. Hon påstår att:  

Kroppen har en ständigt offentlig dimension; konstituerad som ett socialt 

fenomen i den offentliga sfären, är min kropp min och inte min. Kroppen är 

redan från första stund överlämnad till de andras värld, den bär deras prägel, den 

formas i det sociala livets smältdegel, och det är först senare, och med viss 

tveksamhet, jag gör anspråk på den som min.
20

 

Människor påverkas av det kollektiv som finns i deras omgivning livet ut. Vad som gör att 

Katsa har en möjlighet att förskjuta det kollektiva livets ideala normer och samhällsregler kan 

med stor säkerhet vara att hon redan som barn placeras i en kategori som anses vara utanför 

det vanliga kollektiva. Som särling placeras hon automatisk i en speciell kategori och trots sitt 

utanförskap måste hon leva sitt liv tillsammans med det övriga kollektiva och dess 

samhällsnormer. Katsa är en kvinna som växer upp mestadels utan en livsguide och än 

viktigare utan kvinnliga förebilder som visar henne vad som är samhällets normer. Hela 

hennes exsitens har bestått av insikten att hon är annorlunda, utanför den samhälleliga 

normaliteten. Hon skiljer sig från andra barn då hon är särling vilket innebär ett omedelbart 

utanförskap, hon skiljer sig även ifrån de övriga särlingarna då hon har en farlig och väldigt 

ovanlig gåva. Katsa skiljer sig även från andra kvinnor då hon inte har en mor, systrar eller en 

annan kvinnlig förebild att relatera till den tid då man växer in i och utvecklar sin identitet och 

individualism. Katsa som karaktär är, vilket inte får glömmas bort, skapad i en värld där 

gränserna är oändliga, nämligen en fantasyvärld.   

Katsas genuskonstruktion är oerhört påverkad av hennes uppväxt i det kungliga palatset och 

hennes hemland Middlunds. Det framgår tydligt genom flera exempel på särlingars villkor att 

de sju länderna i Cashores värld har olika regelverk där ett av länderna skiljer sig markant 

ifrån de andra. Liened är en plats där särlingar är fria människor och accepteras av samhället 

som människor med en extra förmåga. Det är även ett land med en annorlunda kvinnosyn där 
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det antyds att kvinnorna har mer positiv ställning i samhället i jämförelse med de andra länder 

men framförallt ser samhället på kvinnorna med mer respekt. Om Katsa hade tillbringat sin 

ungdom i Leined istället för Middlunds där hon behandlas som ett djur i stället för en 

människa hade hennes utveckling säkerligen gått åt ett annat håll än där hon hamnat. Det är 

möjligt att Katsa utvecklas och försöker frångå samhällets överenskommelse om vad som är 

kvinnligt eftersom hon trots sitt utanförskap som Graceling är av det kvinnliga könet och 

därmed placeras in i en förutbestämd utformad roll som är accepterad av samhällets kollektiv. 

En individs omgivning och dess samhälle med allt vad det innebär spelar en vital funktion i 

utformningen av varje människa och hennes könstillhörighet. Människor växer och utvecklas 

i stort sett hela livet ut från födsel till dödsbädden men det är framförallt som barn då 

människor börjar forma sina fundamentala egenskaper och moral inför personen man kommer 

att vara i framtiden. Det är framförallt hur individen bemöts i olika sammanhang både i 

sociala och privata, det är samhällets uppbyggnad och sociala arrangemang som dagligen ger 

oss information och budskap och det är även vår familj, släkt och vänner. Alla intryck, 

erfarenheter, kulturella normer vi utsätts för, liksom tryggheten vi får av omgivningen bidrar 

till hur vi blir som individ och vad som påverkar hur vi beter oss. Allt detta samverkar med 

samhällets syn och vår personliga syn om vad genus innebär och hur man uppträder i det 

kvinnliga och i det manliga könsrollen. Miljön och det mentala spelar en viktig roll i vår 

utveckling men den samspelar även med det biologiska. Vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt påverkas av det sociala men det påverkas även av människans biologiska 

faktor såsom dna, gener, specifika kroppsdelar osv. Det är omöjligt att bortse från de fysiska 

skillnaderna mellan det manliga och det kvinnliga könet.   

Som karaktär skiljer sig Katsa markant ifrån det som samhället accepterar som sanning 

angående könsidentiter och den kvinnliga könsrollen. Läsaren får den här informationen ifrån 

Graceling s berättare. Graceling färgar läsarens information om Katsa som manlig karaktär 

genom romanens hela förlopp trots att vi vet att Katsa är av det kvinnliga könet. Som läsare 

får vi även ta del av den här uppfattningen utifrån Katsas karaktär då hon vid flera tillfällen 

uttrycker sig själv som onormal och avvikande från den fundamentala samhällsställningen. 

Det är delvis i samhällets reaktioner på Katsas beteende och livsval som man upptäcker att 

hon avviker från övriga samhällsmedlemmar. Trots hennes avvikande får Katsa ständigt eloge 

och bekräftelse på allt ifrån att hennes positiva utseende till att hennes handlingar är sanna och 

sunda. Katsa tvivlar på ofta sig själv som person samtidigt som hon är en självständig och 
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stark kvinna något som utvecklas med romanens förlopp. Genom de andras bekräftelse av 

Katsas karaktär skapas det en möjlighet för trygghet och en gynnsam inställning till Katsa hos 

läsaren. Detta trots faktumet att hon har en position som mördare och vilding i samhället med 

tillägg av att Katsa avviker enormt från den normala kvinnorollen som existerar.   

Normal. She wasn’t normal. A girl Graced with killing, a royal thug? A girl who 

didn’t want the husbands Randa pushed on her, perfectly handsome and 

thoughtful men, a girl who panicked at the thought of a baby at her breast, or 

clinging to her ankles. She wasn’t natural.
21

 

Det är tidigt i Graceling då läsaren får ta del av Katas sällsynthet som karaktär i den här 

världen. Passagen ovan är skriven redan i kapitel tre. Katsa deklarerar och framförallt 

markererar hårt hennes känslor och val om att avstå ifrån moderskap och giftermål flertalet 

gånger innan läsare hinner ta sig till Gracelings slut. Redan här får vi ta del av Katsas 

medvetenhet om att hon inte liknar övriga människor och i synnerhet andra kvinnor som hon 

känner. Katsa går så långt i sin övertygelse som att nämna preventivmedel, något som är 

ganska ovanligt i ungdomsböcker och speciellt fantasygenren. Preventivmedlet representeras i 

form av en ört som heter seabane. Seabane diskuteras under romanens lopp bland annat då 

Katsa förklarar för Po hur seabane är det enda alternativet för henne om hon skulle ingå i en 

relation med en man. Örten verkar vara mer bekant bland kvinnor än bland män. Detta märker 

man då Po inte har en aning om vad seabane har för betydelse mer än att det är en växt. Detta 

kan även märkas i samband med att Katsa skämtar om hur Giddon, som ville gifta sig med 

Katsa, inte hade förstått innebörden av växten i deras trädgård om det hade skett ett giftermål.   

I och med att Katsas värld relaterar till vår verklighet, reflekterar ett medeltida tidsskede och 

boken i sig hänvisar till en patriarkalisk traditionell familjesyn blir det tydligt genom 

ovanstående uttalande att Katsa skiljer sig från sin generations kvinnor. Som kvinna tillhör 

giftermål och reproduktion till det traditionella och förväntade. Giddon, en av Katsas 

följeslagare och beundrare, ber Katsa om hennes hand men nekas med ännu en förklaring av 

Katsas avvikande principer om barn och giftermål. I den hetsiga diskussionen förklarar 

Giddon bestämt hur Katsa liknar andra kvinnor och hur hon kommer att ändra sig så 

småningom då hennes kvinnliga sinnelag kommer att komma med tiden. ”You’re not an 

unnatural woman, Katsa. You can fight as other women can’t but you’re not so different from 

other women. You’ll want babies. I’m certain of it.”
22

 Här yttrar Giddon hur Katsa både 
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passar in i samhällets kvinnoroll samtidigt som hon avviker ifrån den. Hon innehar 

egenskaper som särskiljer henne såsom hennes kunskap om slagsmål, hennes fysiska styrka 

och även hennes avvikande från den traditionella familjesynen. Dock är Katsa biologiskt sett 

en kvinna och därmed liknar andra av hennes kön. Någonstans kan man även urskilja en 

antydan till hennes manliga personlighet, hennes ointresse för allt kvinnligt och Katas egen 

uppfattning om hur hon viker från det kvinnoidealet. Samtidigt så vägrar han ge upp hoppet 

om att Katsa faktiskt är som andra kvinnor och att hennes biologiska klocka kommer att 

påminna henne om hur gärna hon borde vilja skaffa barn och gifta sig såsom det förväntas av 

den sedvanliga kvinnan. Detta beror förmodligen på att Giddon är van att kvinnor i hans 

samhälle och värld skaffar barn och gifter sig för att det är traditionellt rätt och även för att det 

spelar en vital roll i deras överlevnad. Katsa har inget som helst problem med att hon avviker 

ifrån normen och förklarar gärna hur hon aldrig kommer att ändra sina åsikter angående detta. 

Det diskuteras aldrig riktigt fler exempel på kvinnor som följer Katsas val i livet i att avstå 

från den nedärvda normen om hur man lever sitt liv, förutom en kvinna som är sjökapten. Den 

här sjökaptenen är ifrån det liberala landet Lienid och råkar även hon vara en särling. Det 

nämns aldrig några barn eller en make i hennes liv vilket gör att man förutsätter att kvinnan 

inte har någon familj och har valt att leva ett onormalt liv enligt kvinnor i deras värld.  

Katsa skiljer sig från övriga kvinnor på de mest tänkbara vis. Hon avskyr allt som har att göra 

med kvinnokläder, kvinnors fritidsintressen och tanken på män som mer än vänner eller 

träningskompanjoner. Det är ofta Helda, Katsas hushållerska och hjälpreda, som kliver in och 

antingen tvingar Katsa till att bära klänningar till middagsbordet eller i många fall bestämmer 

klädsel, hår och smink val åt Katsa mot hennes vilja. Det är även Helda som kammar igenom 

Katsas hår och sköter om henne då Katsa själv saknar helt intresse och tålamod med allt som 

mode och hennes utseende innebär. Tanken på att föda barn och fördriva sin tid med att 

underhålla gäster åt en make som det förväntas av övriga kvinnor i Katsas värld driver henne 

till känslor som ilska, obehag och tristess. Katsa är en kvinna som hellre ägnar sig helt och 

hållet åt att öva på sina slagsmålsfärdigheter både på det fysiska och även det strategiska. 

Katsa har färdigheter inom alla vapen och tekniker hon har kommit över och har en 

övernaturlig förmåga att ta till sig allt det hon behöver för att klara sig i diverse olika 

situationer.  

Området där Katsa överskrider den karakteristiska kvinnorollen som allra mest är i hennes 

känslor och utagerande. Om kvinnor är mjuka, sköra, lugna och försiktiga är Katsa raka 

motsatsen till allt som det innebär att vara kvinna. Självständighet och styrka är Katsas två 
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övergripande kvaliteter. Istället för att representera den traditionella kvinnan karakteriseras 

Katsa mer åt det manliga hållet i Graceling. Katsa är en förvirrad individ som gärna håller sig 

undan allt vad känslor innebär. Hon skulle aldrig få för sig att ha en diskussion om sina 

innersta tankar, en egenskap som anses traditionellt kvinnlig. Katsa föredrar fysisk aktivitet 

såsom att slåss, träna eller galoppera runt på en häst tills den stupar, allt hellre än att ta itu 

med och tala om sina innersta tankar. Hon är heller ingen person som är bekväm med sina 

känslor och hon är helt omedveten om sin kvinnliga dragningskraft inför män. Ibland får man 

intrycket att Katsa saknar en del social kompetens. Katsa klarar sig fint i samtal men hon 

saknar finkänslighet, är ibland för ärlig och rakt på sak och kör ofta över andras åsikter. En 

del av Katsas självständighet som individ innebär att hon aldrig förväntar sig hjälp av andra 

vilket även kan ses som en negativ egenskap. Detta innebär att Katsa alltid förlitar sig på sig 

själv och läsaren får flera ledtrådar att hon tar illa upp om andra försöker komma till hennes 

hjälp. Detta vare sig det gäller att skaffa middagens fångst till att erbjuda sin tid eller sina 

färdigheter till något där Katsa bidrar.   

Ett tydligt sätt då läsaren får en indikation på Katsas avvikande från den kvinnliga könsrollen 

är då vi får läsa om hennes interaktion med karaktären Po som även han viker ifrån den 

typiska mansrollen. Då Katsa är en person som intar ett manligt sätt att utföra handlingar både 

på ett inre och ett yttre sätt är Po en man som tenderar att bete sig mer som en kvinna.  

Både Katsa och Po som är Gracelings huvudkaraktärer överskrider sina könsroller boken 

igenom. Där Katsa beteende är karakteristiskt manligt är Po hennes motsats och hans 

uppförande väger åt det kvinnliga hållet. Katsa och Po har ett utbyte med varandra där Po får 

tydliggöra sin kärlek för Katsa. Situationen i sig är inte märkvärdig i jämförelse med våra 

vardagliga liv där män och kvinnors könsroller inte är lika stereotypa som i Gracelings värld. 

I vår värld är vi vana vid att män och kvinnors roller och handlingar är en blandning av vad 

som anses manligt och kvinnligt. Män kan vara öppna med sina känslor och romantiska och 

kvinnor kan vara slutna och ha svårt för känsloladdade gester. I vår värld satsar många 

kvinnor på karriären, män är hemma med barnen och att leva med barn och äktenskapslöst liv 

är inte otänkbart eller ens onormalt. Men i Graceling är det sällsynt att man avviker ifrån den 

stereotypa könsrollen som har skapats av samhällets individer, människans biologi och 

omringande miljö. I den här världen är det ovanligt att Po som är en man uttrycker sina 

kärleksfulla känslor på ett öppet och lugnt sätt. Det är ovanligt att han som är en man har så 

pass bra insikt i sina känslor och är så förstående och lugn av sig något som ofta anses som 

betecknande för det kvinnliga könet. Po som karaktär avviker även han från det som det 
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innebär att vara en man men detta görs med mer tillåtenhet. Po är en väldigt stor och stark 

man som är bra på att slåss. Han är en särling som beskrivs som väldigt attraktiv trots sina 

guld- och silverfärgade ögon. Po är även en man med karaktärsdrag som anses vara typiskt 

kvinnliga då han är förstående, lugn och väldigt ödmjuk och omtänksam av sig på alla sätt och 

vis. Ett väldigt karaktäristiskt drag hos männen i den här världen är att dem är fyllda av begär 

och girighet och är fåfänga, något som stämmer speciellt överens med männen som innehar en 

maktfylld position. Po är även han en person som tillhör en kunglig släkt då han är den yngsta 

prinsen av sju i landet Lienid. Po avviker stort ifrån den här stereotypen på flera sätt.  

She’d thought she wasn’t like that because she wasn’t a man. 

‘I don’t have the ambitions of my brothers. ’Po said. I’ve never wanted to be a 

king or an overlord.’ 

No, ’Katsa said.’ Nor have I. I’ve thanked the hills countless times that Raffin 

was born the son of Randa, and I only his niece, and his sister’s daughter at 

that.’
23

  

 

Här diskuterar Katsa och Po hur Po äger det minsta slottet av alla I hans familj och hur glad 

han känner sig över det. Po är en man som trots sin maktposition inte bryr sig om pengar, land 

och rikedomar mer än att han har friheten att resa och röra på sig så som han själv vill. Han 

känner inget begär över att ha makt och vill överhuvudtaget inte regera sitt land. Han är en 

man som är mycket nöjd med sin position i livet, han är ödmjuk och behandlar människor 

med respekt istället för att bemöta människor med arrogans och överlägsenhet.  

Det märks tydligt hur Katsa och Po överskrider den traditionella kvinnliga och manliga 

könsrollen då deras beteende och handlingar kommer i kontrast mot varandra och övriga 

karaktärer samtidigt. Då Katsa beter sig på ett utmärkande manligt vis och Po tvärtemot på ett 

kvinnligt sätt fungerar deras relation med varandra både på en vänskaplig och en romantisk 

nivå. Paret och deras förhållningssätt balanseras mellan varandra. Då deras könsöverskridande 

anses onormalt och dominerande (ur Katsas perspektiv) är det mycket troligt att en romantisk 

relation med andra personer hade misslyckats för dem. I och med att deras beteende avviker 

så kraftigt från samhällets normer kan Katsas beteende ses som väldigt dominerande vilket 

endast kan till viss del balanseras av en man som även han överskrider samhällets normer, 

vilket Po gör. Trots deras balans är Katsas självständighetskänsla och livsmoral för stark för 

att balansen mellan Katsa och Po ska kunna fungera hela vägen ut. Detta tydliggörs genom 

Katsas ständiga deklarerande om att avisa giftermål och barn trots hennes relation till Po. 

                                                           
23

 Cashore, Kristin, Graceling, Gollancz, London, 2009, s.81. 
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7.3 Katsas konstruktion i samband med intersektionalitet 

Faktorerna som påverkar en människas identitet består på inga villkor av endast vilket kön 

personen i fråga är född med eller vilket genus personen tar sig an. Det är bland annat med 

hjälp av benämningen intersektionalitet som en människas identitet kan diskuteras på ett 

bredare plan. I den här analysen ligger ett centralt fokus på biologiskt kön, genus, släktskap, 

klass och störst vägande är funktionalitet. Funktionalitet i det här fallet består av en blandning 

mellan komponenterna som skiljer särlingar från det övriga kollektivet. Dessa skiljetecken 

innebär att särlingar betraktas som en annan ras och dessa individer, inklusive Katsa, besitter 

en speciell egenskap. Dessa två specifika skiljetecken utformar definitionen funktionalitet. 

Anledningen till att Katsa ur ett intersektionalitets perspektiv domineras av några få begrepp 

är för att Katsa är en karaktär ur en fantasy roman. Med den infallsvinkeln blir det tydligt att 

fördelningen inte kan annat än vara dominerad av några karakteristiska kännetecken ifrån 

genren. Det hade inte varit fantasy om inte tyngdpunkten hade legat på det fantastiska och 

övernaturliga vilket i detta fall är Katsas funktionalitet. 

 

Vår huvudkaraktär är född in i landet Middlunds regerande monarki. Hennes moder var syster 

till den regerande kungen Randa vilket gör henne till en lady/hovdam trots att hon är en 

särling. Som läsare får man tillräckligt med information angående Katsas kungliga position 

för att förstå att hon har mer frihet i sina handlingar än den vanliga kvinnan. Alla i Katsas 

omgivning, med undantag för hennes morbror (kungen), tilltalar Katsa som Lady Katsa. Katsa 

befinner sig i en underlig position och hennes förhållande till andra och hennes ställning i 

samhället är definitivt ett sällsamt fall. Katsa behandlas både med respekt av sin omgivning 

men samtidigt behandlas hon respektlöst av många. Hennes personliga sällskapskrets bemöter 

Katsa med respekt och ser på henne som en god människa och kamrat. Det finns även flera i 

hennes umgänge som ser på henne med begär. Dessa människor ser bort ifrån Katsas kungliga 

blodsband och faktumet att hon är en särling med en farlig funktionalitet. Faktumet att Katsa 

är en kvinna påverkar emellertid hur hon bemöts av exempelvis Giddon som är en man i 

hennes närhet. Giddon som uttryckt har romantiska känslor för Katsa vilket påverkar hur han 

bemöter Katsa. 
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Hur Katsa bemöts av den bredare omgivningen är dock mer problematiskt då hon både 

bemöts med och utan respekt av olika personer i samhället. Katsa är av kungligt blod vilket 

spelar in i hur hennes omgivning behandlar henne. Tillhör man den kungliga släkten placeras 

med automatiskt in i en klass som är högre i den hierarkiska matrisen. Som kunglig erhåller 

Katsa mer makt än människor av en lägre klass. Katsa förväntas bli bemött med propert vett 

och etikett av allmänheten, exempelvis genom att man tilltalar Katsa som Lady Katsa. 

Problemet ligger i faktumet att Katsa trots sitt kungliga släkte är född som särling. Särlingar, 

som tidigare har påpekats, erkänns enligt lag som kungens egendom. Särlingar enligt 

samhällets oskrivna lagar placeras längst ned i den hierarkiska samhällsordningen. Katsa 

befinner sig samtidigt i två olika kategorier och klass vilka går emot varandra. Kungen 

behandlar sin systerdotter som ett vapen och sin personliga egendom samtidigt som han 

behandlar henne som en del i familjen. Kungen vill gärna gifta bort Katsa till någon av 

betydelsefull position i samhället, gärna en man med makt som han kan utnyttja. De två 

centrala faktorer som påverkar hur kungen behandlar Katsa är att Katsa är både en kvinna och 

en särling. Det är dessa två omständigheter som spelar in störst i hans bemötande av henne, 

emellertid så påverkas hans beteende av att Katsa är hans systerdotter. Det är ett komplex 

förhållande mellan Katsa och kungen där respekten brister på båda hållen. 

Bland allmänheten är Katsa en figur som man gärna ser ner på eller fruktar på grund av 

hennes funktionalitet och hur kungen använder henne som ett vapen mellan sig själv och den 

som sätter sig emot honom. Allt kretsar i själva verket runt kungen och hans makt i samhället. 

Katsa utför kungens order och beter sig utefter hur han vill att hon ska bete sig i alla fall till en 

början. Genom romanens gång utvecklas Katsa och sakta men säkert går hon emot kungens 

vilja och bryter sig loss ifrån hans tyranni. Det är när Katsa är fri från kungens grepp som 

hennes personliga utveckling verkligen sätter fart. Samtidigt som Katsa börjar ändra sin 

uppfattning om sig själv börjar hon inse att människor omkring henne faktiskt respekterar 

Katsa för den hon är och hennes kamp för rättvisa åt folket i hennes värld.  

Självklart får vi som läsare ta del av människor som aldrig kommer att ha respekt för Katsa på 

grund av hennes kön men desto längre in i romanen man kommer inser man hur liten roll 

Katsas kön spelar när det gäller hur människor ser på henne. Att Katsa är en kvinna spelar 

betydligt mindre roll än man kunnat tro. Katsa är en kvinna som överskrider den kvinnliga 

könsrollen, hon är en kvinna som avviker från normen. Katsas funktionalitet spelar en vital 

roll i den här inställningen. I fantasy får man lov att tänja på konstruktionsregler angående det 

mesta. I den här världen är det inte säkert att Katsa hade kunnat handla på sättet hon gör om 
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hon endast hade varit en kvinna, utan det är mer troligt att hon hade levt ett väldigt 

traditionellt liv. Lägger man då till hennes klasstillhörighet och hennes kungliga släktskap 

ökar vi Katsas möjligheter att vika ifrån det traditionella. Makten som kommer med att vara 

av kunglig tillhörighet är stor och ökar gränserna för vad som är tillåtet för en våra karaktärer 

speciellt våra kvinnliga karaktärer. Men beståndsdelen som tänjer på gränserna för vad som är 

tillåtet och acceptabelt är den övernaturliga komponenten. Utan att vara en särling hade 

Katsas möjligheter att bete sig som hon gör angående hennes könrollsöverskridning 

antagligen inte funnits. Det är hennes funktionalitet som utgör utrymme för förändring. Som 

kvinna hade Katsa inte haft en anledning att förändra sig eller att vika mot normen. Men för 

särlingar som redan anses annorlunda skapas det ett vakuum för annorlunda beteende. Katsas 

karaktär hade inte haft lika stora möjligheter att avvika från den traditionella könsrollen utan 

sin klasstillhörighet eller sin funktionalitet. 

Som nämns tidigare är det betydelsefullt att räkna in vilket land man är född eller uppvuxen i. 

Att var född som kvinna, särling och kunglig ger Katsa vissa möjligheter utöver den vanliga 

kvinnan. Det hade dock varit annorlunda om hon hade växt upp i landet Lienid. Genom att ha 

växt upp i Middluns där kvinnors ställning är relativt låg, påverkades Katsa av sin omgivande 

miljö. Så skapades ett behov av förändring och en känsla av respektlöshet och utanförskap hos 

henne som kvinna och individ. Hade Katsa däremot vuxit upp i landet Lienid hade hon 

förmodligen blivit en helt annan person. Anledningen till detta är att en individ som både 

kvinna och särling behandlas mer respektfullt och jämställt där. Relationen mellan Katsas två 

viktigaste faktorer som påverkar henne som individ betraktas annorlunda i det här landet. 

Katsa upptäcker detta då hon möter Po och fler som är uppvuxna i Lienid, landet med ett 

annorlunda tankesätt.  

 

 

8. Avslutning  

Genom uppsatsens huvudanalys blir det tydligt att Cashores fantasyroman Graceling både 

följer genrens stereotypa tradition samtidigt som den bryter mot mönstret av stereotypa 

kvinnofigurer och karaktärer. 

Cashore har skrivit en lättläst fantasyroman som har väckt mycket diskussion och debatter 

bland hennes läsare och anhängare. Hon har både lyckats skaffa sig åtskilliga anhängare 
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samtidigt som hon har retat upp en stor mängd människor. Då kan man fråga sig hur hon har 

lyckats få till den här debatten. Det har hon gjort genom att skriva en roman med vad många 

anser som en stark och självständig kvinnlig hjältinna och huvudkaraktär, något som anses gå 

emot den traditionella genrens mönster. Det är här som åsikterna skiljer sig bland hennes fans 

och läsare och det är bland annat i detta sammanhang som Graceling ses som en så intressant 

roman för den här uppsatsen. Det handlar om konstruktionen av kvinnligt genus i Gracelings 

värld, den som på ett eller annat sätt reflekterar dagens samhälle och dess kulturella normer 

och föreställningar om vad genus är och vad det innebär att tillhöra den kvinnliga könsrollen. 

Frågan om Cashore har utvecklat mallen för kvinnliga karaktärer och framförallt kvinnliga 

huvudkaraktärer är en bra fråga med ett delat svar. När det kommer till kritan är 

överläggningen fortfarande oenig. Å ena sidan har Cashore utvecklat kvinnlig 

genuskonstruktion på ett positivt sätt då hon har skrivit en självständig och stark kvinna som 

finner sin egen väg i livet trots samhällets normer och oskrivna lagar. Katsa är en kvinna som 

kämpar för sina åsikter och utvecklas på en personlig nivå som person. Enligt många är Katsa 

en stark kvinnlig figur som bryter den stereotypa kvinnorollen som präglar genren. Hon 

bestämmer själv vem hon tänker ha en kärleksfull och sexuell relation tillsammans med och 

hon utvecklar sin känslosamma sida. Katsa är även självständig i sitt beslut att bryta mot 

normen om giftermål och familj. Ur ett perspektiv kan dessa attribut och beslut från Katsas 

sida anses som ett normbrytande beteende. 

Å andra sidan finns det många som anser att Cashore snarare har utvecklat kvinnogestalten åt 

andra hållet, nämligen att hon inte har utvecklat genren och kvinnlig genuskonstruktion 

överhuvudtaget. Kritiken här är att Cashore istället för att ha beskrivit en stark kvinnlig 

huvudkaraktär endast har bytt Katsas roll med hur en manlig huvudkaraktär skulle ha betett 

sig. Detta kan man även anse att hon har gjort med sin manliga karaktär Po. Istället för att 

Katsa är en kvinna som bryter mot kvinnonormen är hon en kvinna skriven som en man i 

kvinnokläder. Detta kan enligt många konfirmeras genom Katsas reserverade kvinnliganatur. 

För att betraktas som en stark kvinna måste man då avstå från giftermål och barn, klä sig som 

en man och bete sig med ett ytterst manligt framförande? 

När man ser på hur övriga kvinnoroller gestaltas i Graceling är det väldigt tydligt att Cashore 

har följt en väldigt traditionell väg i genren och hon har lyckats bekräfta bilden av den 

stereotypa genren. Nästan alla kvinnorna i Graceling har en väldigt stereotyp roll där 

kvinnorna befinner sig ständigt i ett underläge, vare sig det gäller makt i samhället, 
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yrkespositioner, i fråga om kärlek och giftermål och kunskap och utbildning i olika aspekter. 

Allt detta trots att det är kvinnorna som är i störst behov av denna kunskap och utbildning. 

Den övriga kvinnogestaltningen följer också en traditionell roll då kvinnornas beteende inte är 

revolutionerande på något vis. Kvinnorna som nämns i boken som inte har en speciell 

funktion såsom Katsa eller som inte består av kungligt släktskap befinner sig i typiska 

kvinnoroller såsom modern, frun, uppasserskan osv. Det finns inte heller någon antydan till 

förändring i dessa övriga kvinnogestaltningar i Graceling. 

Att antyda att en förändring angående kvinnors gestaltning i fantasylitteratur är på väg är 

något man kan välja att tro på. Att Cashore använder sig av en kvinnlig frontfigur är redan det 

en förändring till att kvinnor får mer plats i genren. Fantasy ofta är traditionellt 

tillbakablickande på vår världs äldre generationer beträffande teknik, upplysnings teknologi 

och ett patriarkalt samhälle. I sin roman Graceling har Cashore lyckats bevara ett väldigt 

traditionellt upplägg inom genren fantasy där vi känner igen oss i samhällets maktstruktur och 

omgivning samtidigt som den skiljer sig markant från vårt eget samhälle. Genom att göra på 

det här viset har Cashore lyckats forma en accepterad roman inom fantasylitteratur samtidigt 

som hon har bekräftat stereotypa kvinnliga roller. I och med att fantasy är en reflektion på vår 

värld och vårt samhälle kan man ställa frågan: hur långt i utvecklingen har vårt samhälle 

kommit då man måste bekräfta vissa stereotyper för lyckats med sin roman? Cashore har 

skrivit en klassisk fantasyroman samtidigt som hon försöker lyfta fram det kvinnliga könet på 

ett positiv sätt. Det har hon till vis del lyckats med genom att kolla till intersektionella drag, 

hon har vänt sig till andra faktorer som kan skapa fler möjligheter till utveckling hos Katsa. 

Cashore har utrustat sin karaktär med mer makt genom den övernaturliga sidan av fantasy 

exempelvis genom sin funktionalitet. Detta har genererat en större potential för Katsas 

karaktär att utvecklas som en stark kvinnligfigur.  

Fantasy lyfter fram tradition samtidigt som den blickar framåt och erbjuder möjligheter till 

förändring med gräsen däremellan förblir hårfin. Diskussionen angående utvecklingen av 

kvinnors genuskonstruktion i genren, vare sig det är en positiv eller negativ förändring som är 

stereotypfri och normbrytande eller inte kommer att fortsätta då vi har olika åsikter angående 

vad som är normbrytande och vad som räknas till en positiv förändring.  
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