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Inledning 
 

”You are young and reckless, Lady. 

It is a desirable quality in a warrior… 

But not in a queen.”
1

 

Genren fantasy har alltid förknippats starkt med de klassiska sagorna och på så vis förväntas 

ofta dess karaktärer uppfylla vissa ideal. Hjälten skall vara en ung, stilig och tapper man, 

hjältinnan skall vara en vacker, passiv kvinna i stort behov av att bli räddad av berättelsens 

hjälte. Dessa stereotypiska figurer och berättelsemönster följer ofta med oss in i den moderna 

litteraturen även när författarens intentioner tycks vara något annat. I otaliga verk kan man se 

hur författaren försöker etablera en bild av en stark självständig kvinna men trots dessa försök 

hemsöks verken gång på gång av samma mönster. Den ”starka kvinnans” viktigaste aspekt för 

sin berättelse, sin personliga utveckling eller hela hennes existens i verket är den romans hon 

knyts an till. 

      I Deborah Harckness roman A Discovery of Witches (2011) beskrivs hjältinnan som 

otroligt intellektuell, fysiskt stark och dessutom mycket magiskt begåvad. Trots detta blir hon 

alltid fullkomligt hjälplös så fort farorna hopar sig och måste ständigt bli räddad av sin hjälte. 

I Brent Weeks Lightbringer-serie (2010–) dyker de kvinnliga karaktärerna upp nästan som 

parhästar till hans manliga huvudkaraktärer. I Patrick Rothfuss The Kingkiller Chronicles 

(2007–) är alla framstående kvinnliga karaktärer på något sätt romantiskt intresserade av 

huvudpersonen Kvothe. 

Gemensamt för dessa kvinnliga karaktärer är också att deras utseende spelar en stor roll för 

hur de blir bemötta av omvärlden. Den klassiska hjältinnans yttre är vackert och tilldragande 

vilket får följden att hon vid första intryck vinner gunst hos många och väcker fiendskap hos 

andra; hon får också automatiskt uppmärksamhet och tillskrivs större värde av omgivningen 

på grund av sitt utseende. Det finns dock verk som bryter mot dessa normer och istället ger 

                                                 
1 Erika Johansen, Queen of the Tearling, London: Transworld Publishers, 2014, s. 173  

(Hädanefter refererar jag i löpande text till detta verk med förkortningen Q, till The Invasion of the Tearling med 

I och till The Fate of the Tearling med F)  
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oss en bild av verkligare och mer komplexa protagonister. I Erika Johansens trilogi The 

Queen of the Tearling, vilken består av verken The Queen of the Tearling (2014), The 

Invasion of the Tearling (2015) samt The Fate of the Tearling (2016), möter läsaren Kelsea 

Glynn som ställs inför att ensam axla rollen som regent i en tid då riket hotas av krig. Kelsea 

beskrivs som högst alldaglig och hennes episka kärlekssaga uteblir. Trots detta lyckas Kelsea 

växa och utvecklas både i sin inre karaktär och i sin yttre makt. 

        Att Erika Johansons trilogi lyckats utmärka sig på ett feministiskt plan styrks av det 

faktum att Emma Watson – som efter sin roll som Hermione i Harry Potter-filmerna har 

arbetat som FNs goodwill women ambassador samt för en aktiv kampanj för feministisk 

läsning via sina sociala medier mycket tidigt uttryckte ett stort intresse för att få spela rollen 

som Kelsea och även har tagit på sig att vara exekutiv producent för filmatiseringen av 

verken.2  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att ur ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka de två främsta 

kvinnliga karaktärerna i Erika Johansens trilogi The Queen of the Tearling för att se om och i 

sådana fall på vilka sätt de bryter mot traditionella genusnormer. 

Går det att hävda att dessa karaktärer kan ses som starka kvinnliga protagonister? Hur skildras 

drottning Kelseas relation till makt, hur utvecklas den och vilket budskap förmedlar det om 

karaktären och går det att se detta som normbrytande? Avviker Kelseas relation till skönhet 

från traditionella normer? Sker det en utveckling hos karaktärerna och hur ser den i så fall ut? 

Hur radikal är egentligen Johansens trilogi? 

 

Teori och Metod 

 

Denna undersökning har som utgångspunkt att genren fantasy inte enbart skall ses som 

eskapistisk utan som en möjlighet att behandla aktuella samhällsproblem som kan tydliggöras 

med hjälp av att läsaren blir satt i ett annat, helt främmande perspektiv, detta baseras främst 

utifrån teorier från Viktor Sklovskij och China Miéville. Enligt Viktor Sklovskijs 

                                                 
2 Andrew Sims, ”Emma Watson on ‘Queen of the Tearling’: ‘I was desperate to hate it’”, Hypable, Books, 

movies, 17/2 2014, https://www.hypable.com/emma-watson-queen-of-the-tearling-comments/ (2017-12-28). 

https://www.hypable.com/emma-watson-queen-of-the-tearling-comments/
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främmandegöringsbegrepp kan författaren behandla problematik i vår verklighet genom att 

sätta det i ett annat perspektiv för läsaren. På detta sätt blir det sedan enklare för läsaren att på 

ett distanserat sätt kritiskt granska problematiken för att sedan finna paralleller till sin egen 

verklighet.3 

     Att granska en genre utifrån detta perspektiv har historiskt sett ofta används för att 

analysera science fiction och länge fanns det bland forskare som förespråkade detta perspektiv 

för science fiction-genren en stark motvilja att applicera densamma på genren fantasy. Darko 

Suvin, en av de största auktoriteterna inom akademisk forskning rörande science fiction 

genren, skrev i sin Metamorphoses of Science Fiction om just kognitiv främmandegöring 

inom science fiction och konstaterar att science fiction och fantasy är hierarkiskt besläktade 

men att denna koppling till fantasy skall ses som ”a terrible contamination”.4 Det har sagts att 

även om fantasy också främmandegör så är den också bunden till så kallade icke-kognitiva 

lagar. Man hävdar att mycket av de främmande elementen som förekommer i science fiction 

är baserad på vetenskap och rationellt tänkande, att den teknik som beskrivs skulle kunna 

komma att utvecklas och det som händer därför skulle kunna beskriva en potentiell framtida 

utveckling. Fantasy o andra sidan, använder sig av magi, vilket man hävdar till sin natur är en 

ologisk kraft som går emot vetenskap och rationellt tänkande.5 Detta sätt att legitimera 

science fiction går dock att ifrågasätta då huruvida den så kallade vetenskapen inom genren 

faktiskt stämmer överens med verklighetens vetenskap är högst individuell och upp till 

författarens kunskaper och prioriteringar. Det sker inte en granskning av huruvida denna 

”vetenskap” håller innan ett verk publiceras och blir klassificerad att tillhöra denna genre. 

Man skulle också kunna ifrågasätta om styrkan med främmandegöring ska vara att den visar 

upp en så trovärdig version av vår egen verklighet som möjligt eller om man då inte har 

förflyttat sig från själva funktionen av främmandegöring vidare till att försöka hävda sin egen 

genres seriositet och relevans. Det skadar naturligtvis inte att läsaren kan leva sig in i att det 

som sker i verket skulle kunna hända i framtiden, men det tycks inte vara detta som är 

poängen med projektet, vilket skall vara att reflektera över nutida problematik från ett 

främmande och därav belysande perspektiv. 

     Detta är också vad Miéville anser tala för att fantasy bör kunna tolkas utifrån 

                                                 
3 Viktor Sklovskij, ”Konsten som grepp”, Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, del 1, 

Lund 1993. 
4 Darko Suvin, Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, New Haven: 

Yale University Press 1979, s. 9. 
5 China Miéville, ”Afterword – Cognition as ideology: A Dialectic of SF Theory”, i Red Planets. Marxism and 

Science Fiction, London: PlutoPress 2009, s. 231-232. 
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främmangöringsbegreppet, han argumenterar att många av de forskare som hävdar att det är 

applicerbart på science fiction men inte på fantasy bygger det på att den innehåller magi och 

sådant dylikt som man inte tror på, till skillnad från den ”vetenskap” som science fiction 

innehåller. Då de inte kan tro på magi ser de misstänksamt på den genren som låtsas att det 

finns på riktigt. Miéville menar på att man har missuppfattat vad konst är, att han själv skrivit 

spökhistorier som skall kunna säga något om vår verklighet men att han inte för den skull tror 

på spöken, det är bara ett verktyg då han berättar sin historia. 

    Miéville visar också på hur fantasy har stark anknytning till vad som händer i samhället då 

han drar paralleller mellan den gotiska litteraturens anspelningar på gammal arkitektur, natur 

och äldre traditioner och den reaktion som pågick kring moderniseringen i samhället. Att detta 

senare utvecklas till att behandla samhällets rädsla för vetenskapen nya inflytande med verk 

som Mary Shelleys Frankenstein fungerar som ytterligare argument för kopplingen mellan det 

som händer i vårt samhälle och de fantastiska inslagen i litteraturen.6 

      Under åren har Suvins åsikter angående fantasy succesivt förändrats och år 2000 re-

examinerade han genren och omvärderade sitt tidigare bestämda avfärdande. Han 

konstaterade då istället i sin essä ”Considering the Sense of Fantasy” att fantasy faktiskt 

kunde ses som ett värdigt objekt att analysera.7 

Förutom främmandegöring såsom det diskuterats av Sklovskij och Miéville utgår denna 

uppsats också från ett genusperspektiv. Toril Moi skrev i Vad är en kvinna? Kön och genus i 

feministisk teori att uppdelningen mellan manligt och kvinnligt, dikotomier, måste kunna 

suddas ut för att man skall kunna åstadkomma jämställdhet och det är utifrån detta jag 

undersöker på vilka sätt de kvinnliga karaktärerna jag undersöker bryter mot traditionellt 

kvinnliga normer.8 Den feministiska teori jag har valt att använda mig av kommer från Jenny 

Bonnevier. I hennes avhandling Estranging Cognition – Feminist Science Fiction and the 

Border of Reason beskriver hon hur hon anser att feminism i sin kärna är ett politiskt projekt 

som tar sin startpunkt vid att analysera sociala ordningar och visa på hur kvinnor som grupp 

har blivit och fortfarande är förtryckta och att den har som mål att avsluta detta förtryck. 

Vidare förklarar Bonnevier att denna definition av feminism naturligtvis är en grov förenkling 

då den helt undviker att diskutera alla komplexa element, så som hur man fastslår vad en 

                                                 
6 John Newsinger, “Fantasy and revolution –An interview with China Miéville”, Marxists, Culture, 2000, 

http://www.marxists.de/culture/sci-fi/newsinger.htm (2017-12-21). 
7 China Miéville, ”Afterword – Cognition as ideology: A Dialectic of SF Theory”, i Red Planets. Marxism and 

Science Fiction, London: PlutoPress 2009, s. 231-232. 
8 Toril Moi, Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori, Res Publica 1997:36/37. 

http://www.marxists.de/culture/sci-fi/newsinger.htm
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kvinna är, hur förtryck artar sig etc. Inte heller hanterar den alla de olika grenar inom 

feminismen som har växt fram. Dock innebär denna förenkling att man tydligt visar på den 

oundvikligt politiska aspekten på alla dessa element inom feminismen. Bonnevier diskuterar 

sedan vidare att många börjat använda pluralformen feminismer istället för feminism för att 

beskriva alla dessa förgreningar men att hon väljer att använda ordet i sin singularform då hon 

anser att detta beskriver feminismens natur i att vara mångfaldig.9 Denna förenklade och 

samtidigt inkluderande förklaring till feminism är det perspektiv som kommer att användas i 

denna uppsats. 

Materialet består främst av romanerna The Queen of the Tearling, The Invasion of the 

Tearling och The Fate of the Tearling av Erika Johansen. Min undersökning fokuserar på två 

karaktärer ur dessa romaner: Kelsea Glynn och Lily Mayhew. Kelsea, som är romanernas 

huvudkaraktär undersöks utifrån begreppen makt, utseende och romans. Lilys karaktär 

undersöks främst som en kontrasterande, men ändå potentiellt normbrytande, karaktär till 

Kelsea. Diskussionerna om normbrott förhåller sig både till fantasygenren och vår tids normer 

då detta går i linje med utgångspunkten att fantasy som genre med hjälp av främmandegöring 

kan belysa problem i vårt eget samhälle ur nya perspektiv. 

 

Tidigare forskning 

 

Det finns ont om övergripande forskning om könsstereotyper inom fantasy. Många skrifter 

handlar istället om stereotyper inom en av fantasys största källor nämligen sagor eller ”fairy 

tales”. Det finns också en hel del forskning om genus och könsroller inom specifika 

fantasyverk. Eftersom sagor kombinerad med vår egen historiska medeltida miljö oftast får 

utgöra de förståelseramar från vilka de olika fantasy-världarna byggs upp är det föga 

förvånande att det är dessa genrers traditionella behandling av könsroller som vanligast 

porträtteras också inom fantasy. Nalo Hopkinson knyter med sin text Maybe They're Phasing 

Us In: Re-mapping Fantasy Tropes in the Face of Gender, Race, and Sexuality an fantasy och 

science fiction och dess behandling av stereotyper till vårt moderna samhälles könsroller. Här 

beskriver hon hur de normer som porträtterats i de olika medierna som nådde henne som liten 

flicka påverkade henne och hur det var en frigörelse att aktivt och fysiskt frigöra sig från det 

                                                 
9 Jenny Bonnevier, Estranging Cognition – Feminist Science Fiction and the borders of reason, Uppsala: 

Uppsala Universitet 2005, s. 11-12. 
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synsätt dessa normer byggt upp.10 

I Steven Swann Jones The Innocent Persecuted Heroine Genre: An Analysis of Its Structure 

and Themes beskrivs hur berättelsen om unga kvinnor ofta följer ett bestämt mönster där den 

kvinnliga protagonisten målas upp som ett oskyldigt offer av någon form av förtryck. Detta 

förtryck följer ett visst mönster och två av dessa tre scenarier förekommer i regel alltid: Den 

kvinnliga protagonisten blir förtryckt i sitt familjehem, den kvinnliga protagonisten blir 

attackerad eller på annat sätt hotad av faror i hennes försök att gifta sig, och/eller den 

kvinnliga protagonisten blir förtryckt/förkastad när hon har fått barn. Traditionellt sett blir hon 

sedan räddad från detta förtryck av en man som blir hennes romantiska partner. Den 

traditionella kvinnliga protagonisten i denna undersökning befinner sig alltså i varje historia 

någon gång i nöd, ofta förtryckt av en ond, auktoritär figur, för att sedan bli räddad av vad 

som utvecklas till hennes romantiska partner.11 

       Trots bristen på forskning angående traditionella könsnormer inom fantasy så finns det en 

hel del initierade kommentarer angående detta utanför forskningen i form av artiklar och 

blogginlägg. Både Faith M. Boughan, med texten Fantasy-fiction, Writing Fantasy Gender 

Stereotypes – Part One: Your Heroine Is Too Beautiful, vilken publicerades på webbsidan 

Fantasy Faction, och Jack Heckel med inlägget Fairytale’s Most Wanted: The Five Most 

Well-Known Character Types, vilken publicerades på webbsidan Tor.com, är rörande överens 

om att den traditionella normen för en kvinnlig protagonist inom denna genre kan beskrivas 

på många sätt och ha olika drivkrafter men att det alltid finns ett drag som förblir densamma: 

hon är vacker.12 Ofta är hon påfallande vacker och denna skönhet är alltid något som 

definierar henne som person.13 

      En av de intressantaste texterna med relevans för min studie är webbsajten Fantasy-

Factions Gender and stereotyping in Fantasy – Part One: Strong Women där Leo Cristea 

                                                 
10 Nalo Hopkinson, ”Maybe They're Phasing Us In: Re-mapping Fantasy Tropes in the Face of Gender, Race, 

and Sexuality”, Journal of the fantastic of the Arts, vol.18, No. 1, pp. 99-107 2007, Jstore 

http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdf/24351029.pdf, (2017-12-28). 

11 Steven Swann Jones, The Innocent Persecuted Heroine Genre: An Analysis of Its Structure and Themes, 

Western States Folklore Society, Vol. 52, No. 1, Perspectives on the Innocent Persecuted Heroine in Fairy Tales, 

pp. 13-41, Jstore, 1/1 1993, http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdf/1499491.pdf (2017-12-29). 

12 Faith M. Boughan,”Writing Fantasy Gender Stereotypes – Part One: Your Heroine Is Too Beautiful”, 

Fantasy-fiction, 4/11 2013, http://fantasy-faction.com/2013/fantasy-gender-stereotypes (2017-12-28). 
13 Jack Heckel,”Fairytale’s Most Wanted: The Five Most Well-Known Character Types”, Tor, 22/8 2017 

https://www.tor.com/2014/08/22/fairytales-most-wanted-the-five-most-well-known-character-types/ (2017-12-

28). 

http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdf/24351029.pdf
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdf/1499491.pdf
http://fantasy-faction.com/2013/fantasy-gender-stereotypes
https://www.tor.com/2014/08/22/fairytales-most-wanted-the-five-most-well-known-character-types/
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skriver om problematiken med en ny stereotyp inom fantasy: den starka kvinnan. Denna 

starka kvinna skrivs helt enkelt genom att man applicerat in de traditionellt manliga attributen 

för en manlig hjälte efter denna traditionella stereotyp (vilken även den är problematisk) för 

att sedan byta kön på karaktären. I denna lata beskrivning av en stark kvinna blir hon djärv, 

våldsam och känslokall. Så kan en stark kvinna naturligtvis vara men den blundar för det 

faktum att en kvinna kan vara stark och besitta mer traditionellt kvinnliga intressen och 

egenskaper också, hon behöver för den delen inte vara passiv i sin historia eller ett vackert 

objekt i någon annans spel. Det är problematiskt att man antar att det enda sättet att skriva en 

stark och normbrytande kvinna på är att ge henne alla de traditionellt manliga egenskaperna. 

Detta synsätt har en stark påverkan på hur vi ser på kvinnoroller idag och polariserar vad som 

kan anses vara ”rätt sätt” att vara kvinna på och spärrar in det inom alltför trånga ramar. Bevis 

på hur detta påverkar vårt tankesätt kan ses i hur karaktärer så som Sansa Stark från George 

R.R. Martins serie A Song of Ice and Fire bemöts av läsare.14 Hon presenteras som en ung 

flicka som följer de traditionellt kvinnliga normerna och tycker om vackra saker. Få 

karaktärer har fått ta emot så mycket kritik bara för sin personlighet och inte baserat på sitt 

verkliga handlande. Då Sansas historia utvecklas visar hon sig vara en överlevare som kastas 

in i en mycket farlig miljö och då lyckas utvecklas och anpassa sig till vad som krävs av 

henne för att överleva och till och med med tiden finna sin egen makt. Trots detta blir hon 

fortfarande uppfattad som en svag och naiv person för att hon uppskattar och strävar efter 

traditionellt kvinnliga saker så som romantisk kärlek och vackra ting. Sansas syster Arya 

bemöts oftare av läsare med stor tillgivenhet och beundran trots att hon precis som Sansa 

måste lära sig att tänka först och handla sedan, men eftersom hennes handlande oftast 

manifesterade sig i våld, ett enligt traditionella normer manligt beteende, tolkas inte detta vara 

lika naivt som Sansas. En kvinna skall kunna vara stark och kvinnlig samtidigt, eller för den 

delen inte ens passa helt i någon mall för vad som är traditionellt manligt eller kvinnligt.15  

     Sammanfattningsvis kan konstateras att det än så länge finns ganska lite egentlig forskning 

om könsstereotyper inom fantasy, men en hel del andra texter med relevans för min studie. 

 

                                                 
14 George R.R.Martin, A Game of Thrones – A Song of Fire and Ice, New York City: Voyager Books 1996. 
15 Leo Cristea, “Gender and stereotyping in Fantasy – Part One: Strong Women”, Fantasy-Faction, 5/6 2015, 

http://fantasy-faction.com/2015/gender-and-stereotyping-in-fantasy-part-one-strong-women (2017-12-21). 
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Erika Johansens The Queen of the Tearling 

 

Erika Johansens trilogi är vad hon själv kallar en dystopisk postapokalyptisk fantasy. Hon 

valde denna utgångspunkt för sitt verk då hon ville ge sina karaktärer möjligheten att lära sig 

av hela mänsklighetens historia.16 Ett av hennes syften med verken var att skriva ett fantasy-

verk som visade en bra och trovärdig ledare, en ledare som brottas med socioekonomiska 

orättvisor och migrationskriser.17 Hon förklarar också i många av hennes intervjuer att hon i 

Kelsea ville skapa en karaktär som många kvinnor på riktigt kunde känna igen sig i, någon 

som såg högst alldaglig ut och var lite klumpig och som till skillnad från den vanliga 

hjältinnan inte kunde finna svaret på de flesta av sina problem i sitt utseende. 

Queen of the Tearling-trilogin utspelar sig alltså i en postapokalyptisk version av vår värld, 

dock med inslag av magi, och som i så många andra verk av denna genre tycks samhället 

befinna sig i ett medeltida statsskick. Berättelsen tar sin början när Kelsea Glynn, 

tronarvingen till riket Tearling, fyller nitton år och därmed är myndig att överta tronen. Men 

Tearling är ett rike med många maktkamper och få vill se henne inta sin ärvda plats. Kelseas 

mor var en ytlig drottning som brydde sig mer om ett liv i lyx och flärd än att göra rätt för sitt 

folk och detta har satt djupa spår i riket och dess invånare. Då Kelsea växt upp i exil har hon 

till en början ingen egen maktbas, allierade eller verklig kunskap om läget i sitt rike och måste 

därför måste hon snabbt anpassa sig och göra vad som krävs för att överleva och ställa saker 

till rätta i Tearling. Under resan till tronen lyckas hon tillskansa sig lojaliteten hos vaktstyrkan 

och då hon anländer till huvudstaden och omedelbart avskaffar den slavhandel som pågått 

med grannriket Mort vinner hon också sitt folks stöd. Men hennes beslut skaffar henne också 

fiender bland de som tjänat på slavhandeln och den tidigare svaga kronan och dessa fiender 

finns i kyrkan, adeln och framförallt i Mortrikets regent den Röda Drottningen. Kelseas beslut 

att avsluta handeln leder till en krigsförklaring mellan rikena och Kelsea står inför ännu större 

hot än när hon först kom till tronen. Samtidigt har en magisk kraft långsamt börjat växa sig 

stark inom Kelsea och med hjälp av denna, hennes stöd hos sin armé och sitt folk lyckas hon 

rädda sitt rike i krigets första fas. Morts armé är dock övermäktig och tillslut lyckas de 

invadera Tearling och den Röda Drottningen står då utanför Kelseas portar. Kelsea går ut och 

                                                 
16 Soundcloud, HarperAudio Presents, ”The Queen of the Tearling by Erica Johansen”, 7/7 2014, 

https://soundcloud.com/harperaudiopresents/15-queenofthetearling, (2017-12-28). 
17 Adriana Delgado, ”Interview: Erika Johansen, Author of ‘The Queen of the Tearling’ trilogy”, Blogcritics, 

Books, Book Interview, 24/12 2016, https://blogcritics.org/interview-erika-johansen-author-of-the-queen-of-the-

tearling-trilogy/ (2017-12-28). 

https://blogcritics.org/interview-erika-johansen-author-of-the-queen-of-the-tearling-trilogy/
https://blogcritics.org/interview-erika-johansen-author-of-the-queen-of-the-tearling-trilogy/
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möter sin fiende och övermannar henne med hjälp av sin magi, men inser att för att rädda sig 

själv och sitt rike måste hon skona den Röda Drottningen och sluta ett fredsavtal med henne. 

Priset för avtalet blir Kelsea själv, hon måste tillåta sig tas tillfånga och föras till Mort. 

      Under invasionen har Kelsea fått återkommande visioner om en kvinna vid namn Lilys 

liv. Denna kvinna tycks leva i en tid mer lik vår teknologiska verklighet men det är en 

postapokalyptisk värld där bara de få rika lever i bekvämlighet innanför höga murar som 

skyddar dem mot det karga landskapet utanför. Innanför murarna råder det också förtryck och 

hård övervakning från myndigheterna. Lilys enda hopp tycks stå i den rebellrörelse som talar 

om att fly undan den värld de lever i och skapa ett nytt typ av samhälle skall styras 

demokratiskt och genomsyras med social jämlikhet. Denna rebellgrupp leds av William Tear, 

mannen som Kelsea vet grundande Tearling alltså förstår hon att det måste vara sitt eget rikes 

förflutna hon har visioner om. Dock är den vision Tear har om det nya samhälle han vill 

bygga en stark kontrast till det klassamhälle Kelsea känner till i dagens Tearling. 

      Kelsea inser att visionerna om Lily kan ge henne svaret vad som gått fel i hennes egen 

världs historia och vad hon kan göra för att rädda den. Hon bevittnar hur de nygrundande 

Tearling börjar slitas sönder av att människorna som flydde dit för en bättre värld börjar 

glömma lärdomen av sin historia. Några av invånarna korrumperas av längtan efter makt och 

deras inflytande förgiftar samhället. Tearlings öde tycks stå och väga mellan att lyckas hålla 

fast vid sin nya vision om jämlikhet och rättvisa och ett korrumperat maktsamhälle och 

Kelsea blir vittne till ett förräderi som slutligen tippar rikets öde. 

      Kelsea lyckas frigöra sig från den röda drottningens fängelse, återvinna sina krafter och 

med hjälp av dem sträcker hon sig tillbaka i tiden för att ändra på denna händelse. Hon gör 

detta medveten om att hon därmed ändrar sitt rikes historia och ger upp hela sin värld om hon 

lyckas. Hennes sista akt som drottning blir så att använda och samtidigt ge upp all den kraft 

och makt hon tillskansat sig för att rädda sitt rike och sitt folk. 

 

Analys 

 

Följande analys är uppdelad i två avsnitt där jag i det första delen behandlar karaktären Kelsea 

Glynn och undersöker hennes normbrytande egenskaper i förhållande till begreppen makt, 

utseende och romans. I det andra avsnittet behandlas karaktären Lily Mayhew och hur hennes 
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berättelse i många avseenden kontrasterar mot Kelseas men ändå beskriver en normbrytande 

karaktär. 

 

Kelsea (Raleigh) Glynn 

 

”So many forces were at work against the Glynn Queen that she might have been a rock 

outcropping in God’s Ocean, worn down by the inexorable tide. Instead, as history shows, she 

shaped herself.”(Q284)  

 

Makt  

 

I detta avsnitt analyserar jag hur Kelseas makt utvecklas och påvisar hur denna inte kommer 

ur hennes födda position eller utseende, utan från hennes inre egenskaper. Det är relevant att 

undersöka hur denna makt växer och förändras i takt med hur Kelsea själv utvecklas då det 

visar på vilka traditionella normer hon bryter. 

Då Kelseas historia tar sin början har hon ytterst lite makt att tala om. Den enda faktorn som 

gör henne till en person med möjlighet att forma sitt eget öde är att hon är född arvtagare till 

tronen men detta i sig är egentligen bara en tom titel som tycks komma med mer fjättrande 

band och faror än självständig makt. När Kelsea hämtas ur sin exil står det klart att hon skall 

föras till sin tron vare sig hon vill eller inte eftersom det är det hon är född och uppfostrad till, 

men det är mindre tydligt om Kelsea själv har en drivkraft att vilja vara drottning:  

 

She was the crown princess of the Tearling, and this was her nineteenth birthday, the age of 

ascension for Tearling monarchs all the way back to Jonathan Tear. The Queen’s guard would cart 

her back to the keep kicking and screaming, if need be, and imprison her on the throne, and there 

she would sit, hung with velvet and silk, until she was assassinated.(Q16) 

Tvärtom tycks det hon själv velat ha berövats henne på grund av den roll hon väntas fylla. 

Hon har uppfostrats strikt utan andra barn eller kärleksfulla föräldrar. Kelseas mamma Elyssa, 

dog när Kelsea var ett litet barn och för Kelseas säkerhets skull gömdes hon undan till en 

stuga i skogen där hon växte upp helt isolerad från sin omvärld. Där levde hon med sin 

mammas trognaste rådgivare, Carlin och Bartholemew Glynn. Av Carlin utbildades hon i 

teoretiska ämnen såsom historia, språk och statskunskap, för att så förberedas för sitt 
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kommande liv som drottning. Carlin vägrar dock att ge Kelsea en fullständig redogörelse för 

Elyssas regeringstid vilket lämnar Kelsea med väsentliga luckor i sin kunskap om sitt rike. 

Carlin har hellre aldrig tagit på sig rollen som fostermor eller varit omhändertagande, hon har 

alltid gjort det till sin främsta uppgift att förbereda Kelsea som drottning och inget annat. Att 

Kelsea blivit påverkad av denna barndom och tvivlar på om livet som drottning är vad hon 

själv hade valt visas inte minst då hon rider vilse i skogen och på avstånd bevittnar hur två 

fattiga torparbarn lyckligt leker tillsammans och deras mors kärlek till dem:   

Carlin didn’t show affection, not even to Barty, and the best Kelsea could hope to earn was a 

smile. She was the heir to the throne, yes, and Carlin had told her many times what a great and 

important honor that was. But on the long ride home, Kelsea couldn’t shake the feeling that these 

two children had more than she did. (Q26) 

 

Kelsea har alltså i berättelsens första skede ingen kontroll över sitt eget öde och har dessutom 

förvägrats en normal barndom. I mycket har hon blivit behandlad som ett objekt med ett syfte, 

att bli drottning, och har blivit formad därefter. 

      Kelseas mor drottning Elyssa var en fåfäng och svag regent som brydde sig mer om sin 

egen bekvämlighet än att skydda sitt eget folk och då Tearling invaderades av grannriket Mort 

förhandlade Elyssa fram ett fredsavtal där hon lovade att varje månad skicka en mängd av sin 

befolkning till Mort där de säljs som slavar (Q134). Hennes mors agerande som drottning har 

gjort att Kelsea på förhand döms av de livvakter som kommer för att hämta henne och hon 

åtnjuter därmed ingen respekt eller lojalitet från dem inledningsvis: ”I assume you can ride, 

Your Highness? Asked the solider holding her reins. He made the word highness sound like 

an infection.” (Q23). Denna interaktion inleder Kelseas relation med livvakterna och gör det 

klart både för Kelsea och för läsaren att synen på Kelsea som kunglig inte indirekt ger henne 

någon respekt och inflytande på dessa män. Denna inställning förklaras ytterligare i en senare 

passage när Kelsea börjar försöka utmana och ifrågasätta denna inställning till henne: 

 

”Why did they bring me a mare, when you all ride stallions?” 

”We  didn’t know if you’d be able to ride, Lady”, he replied, and this time there was no mistaking 

the mockery in his voice. ”We didn’t know if you could control a stallion.”  

Kelsea narrowed her eyes. ”What the hell did you think I was doing out there in the woods all 

these years?” 
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”Playing with dolls, Lady. Putting up your hair. Trying on dresses perhaps.”(Q32)  

 

Här visas hur det ställs upp lägre förväntningar på henne och att hon inte anses vara en 

jämlike av männen då hon förväntas vara intresserad av traditionellt kvinnliga förehavanden. 

Detta knyter an till de dikotomier man delar upp manligt och kvinnligt i och hur de kan 

användas för att nedvärdera kvinnor och därför är destruktiva. Kelsea motsätter sig detta 

genom att ifrågasätta om hon förefaller dem vara den typ av kvinna som ägnat mycket tid 

framför spegel, något hon får medhåll om att hon inte gör. På så vis illustreras det att Kelsea 

både genom sitt ifrågasättande och på sitt utseende inte faller in i mallen för vad som 

förväntas vara traditionellt kvinnligt.  

        Dessa förväntningar på Kelsea att vara en drottning lik sin mor möts till en början av 

förvirring från henne då Carlin av lojalitet till Drottning Elyssa inte berättat för Kelsea om 

hennes svaghet som regent: ”There were large gaps in Kelsea’s knowledge of history, and 

information about her mother’s reign that Kelsea simply didn’t have […] hers had been a true 

childhood in exile.”(Q20). Kelsea har därför skapat sig en felaktig bild av sin mor som den 

ideala goda drottningen, rättfärdig, god och vacker, och när bilden av henne börjar ifrågasättas 

skapar det sprickor även i Kelseas egen självbild. Kelsea går således från sin maktlösa 

barndomsmiljö direkt in i ytterligare en omgivning utan allierade och blir fortfarande 

behandlad som en maktsymbol utan att inneha någon själv. 

       Under sin resa till huvudstaden börjar hon försöka vinna sina mäns förtroende och det 

står klart för henne att detta är avgörande för hennes överlevnad: hennes morbror kommer inte 

frivilligt lämna över makten till henne och har till och med allierat sig med Mortrikets ledare 

den Röda Drottningen för att försöka lönnmörda henne(Q48-49). Hennes mors livvakter har 

bara avlagt ed att föra henne säkert till huvudstaden och efter detta har Kelsea inga egna män 

att tala om. Därför måste hon snabbt lyckas vinna dessa livvakters förtroende för att skapa sin 

egen maktbas. Hon försöker göra detta genom att visa sig uthållig och kapabel att ta hand om 

sig själv, hjälpa till med de dagliga sysslorna och även delta i kvällarnas drickande vid 

lägerelden: ”Kelsea hoped they would stop soon, but she would freeze in her saddle before 

she would complain. Loyalty began with respect” (Q29). 

Efter en tid börjar en dialog växa fram mellan Kelsea och några av männen, men det står ändå 

klart att de inte har höga förhoppningar på henne som drottning eller ens hennes utsikter att 
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överleva tillräckligt länge för att inta tronen, varför de ser henne som en risk att alliera sig 

med. 

”Once I’m delivered to the keep, will you be the Regent’s man?” 

”I haven’t decided, Lady.” 

”Can I do anything to influence that decision?” 

[…] ”You strike me as one who might make a real queen one day, but you’re marked for death, 

and so are those who follow you”. (Q44) 

 

        Kelseas godkännande hos sina livvakter står alltså och väger men de är fortfarande inte 

beredda att riskera sina liv för att ställa sig på hennes sida. Innan de når fram till huvudstaden 

skall Kelsea dock bli satt på prov och få möjlighet att visa sig starkare än vad de tror och få 

sagt vem hon vill vara som drottning. Först visar Kelsea på sitt mod när de blir attackerade av 

hennes morbrors lönnmördare men lyckas besegra dessa (Q74-75). När de sedan blir 

tillfångatagna av en samling män av okänd lojalitet, ledda av en maskerad ledare som kallar 

sig the Fetch blir det Kelseas sak att få dem frisläppta. Hennes män är tillfångatagna och vad 

Fetch vill är att få veta vilken typ av regent han skulle få om han låter henne fortsätta till 

huvudstaden. Här måste alltså Kelsea redogöra för hur hon vill vara som drottning både för att 

rädda sig själv och sina män, och om hon säger rätt saker kan hon också vinna Fetch och hans 

mäns lojalitet. Då Kelsea skall redogöra för detta kommer svaret helt av den utbildning Carlin 

noga präntat in i henne: 

 

She opened her mouth, not knowing what she would say, and Carlin’s words spilled out […] 

Carlin’s vision […] ”I’ll make sure that every citizen is properly educated and doctored. […] ease 

the burden of the poor through redistribution of land and goods and taxation. I’ll restore the rule of 

law. (Q98-99) 

Testets andra del tycks vara att leva efter dessa ord.  

 

You have passed the test, girl. You have said all the right things. We’re going to let you live. 

But, the Fetch continued in a low voice, words are the easy part. […] I don’t think you will live 

long enough to truly rule this kingdom. (Q106) 
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De åsikter som Carlin inpräntat i henne ger Kelsea en tillfällig respit att visa vad hon går för 

men Fetch konstaterar också samtidigt att detta bara är tomma ord och för att vinna hans 

lojalitet måste hon också bevisa det i handling. Detta speglar hur Kelsea måste gå från sin 

teoretiska kunskap och Carlins åsikter till verklig erfarenhet och egna åsikter om vad hennes 

rike behöver. Hon kommer inte att få någon verklig makt förrän hennes egen inre styrka 

vinner henne den. 

       Mötet med Fetch belyser inte bara hur hon kan vinna mer makt utan också vad hon vill 

använda sin makt till. Kelseas egen bild om vem hon skall vara som drottning utgår från två 

mycket olika kvinnor, Carlin som har uppfostrat henne, och den bild Kelsea har av sin mor 

Elyssa. Kelsea vet att hennes mor var mycket vacker och föreställer sig utifrån det att hon 

måste varit den perfekta goda sagodrottningen. I stark kontrast till den kvinna som uppfostrat 

henne föreställer hon sig sin mor som mycket empatisk och kärleksfull. Carlin har som 

tidigare nämnt stått för Kelseas teoretiska utbildning och noga inpräntat vilka ideal Kelsea bör 

leva efter och eftersträva för sitt rike. Dock är ingen av dessa bilder helt korrekt vilket Kelsea 

börjar få allt fler insikter om. Av the Fetch får Kelsea höra fler negativa uttalanden om sin 

mor som drottning och den verkliga bilden av Elyssa börjar falla på plats. Denna bild 

fullbordas då Kelsea anländer till huvudstaden och får se hur hennes mors avtal med 

Mortdrottningen innebär att sända Tearlings undersåtar till att bli slavar i Mort. Kelsea 

beslutar omedelbart att göra slut på detta avtal. Detta tvingar alltså Kelsea att ta sitt första helt 

självständiga beslut. Det är helt självständigt då hon vet att hennes mor är den som från början 

gått med på avtalet om att skicka tearlinginvånare som slavar och att detta är något som Carlin 

måste ha vetat om men ändå tjänat Elyssa troget i alla år utan att berätta om detta avtal för 

Kelsea. Med detta beslut tillskansar sig Kelsea verkliga bundsförvanter och den lojalitet hon 

vinner från sina livvakter är avgörande för att hon senare skall kunna krönas. 

Denna akt och det intryck hon lyckats göra på livvakterna under resans svårigheter gör att hon 

slutligen har lyckats vinna deras förtroende vilket är hennes första steg till verklig makt. 

[Kelsea] ”I will end this” 

 ”You’re certain?” Mace asked 

”I’m certain” 

”Then I vow to guard you against death.” (Q. s. 139) 

 

Detta är det första erkännande Kelsea får för något hon själv har gjort, inte bara för något hon 

är född att bli eller för vad hon har potential att vara. 
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       Kelsea går alltså från att vara helt maktlös inför sitt eget öde till att sakta bygga upp en 

egen maktposition med hjälp av att knyta personliga band och visa på en inre styrka och 

vision om hur hon kan förbättra framtiden för sitt folk. Detta sätt att bygga upp sin position är 

relativt normbrytande i sig då många kvinnliga ledare inom fantasy ofta åtnjuter makt och 

lojalitet genom sin redan givna position eller genom att vara en vacker kärlekssymbol och 

därmed skapa makt genom att vara eftertraktad.18 En viktig aspekt att konstatera är dock att 

Kelsea bygger upp sin makt genom att vinna mäns (livvakterna och the Fetch) lojalitet och 

respekt. Hennes närmaste rådgivare blir Lazarus the Mace. Utifrån detta kan man konstatera 

att huvudsaken av Kelseas makt i detta skede är uppbyggt och beroende av män. Samtidigt 

kan man se att hennes motsättningar och fiender även de består av män, då hennes främsta 

fiender i det här läget av berättelsen är hennes morbror, kyrkan och en man vid namn Arlen 

Thorne. Kyrkan har i alla avseenden regredierat till ett stadie mycket lik vår medeltida kyrka, 

där männen är de främsta auktoriteterna och de enda representanterna man får se från denna 

kyrka är manliga. Thorne är en korrupt man som är den som hade ansvar för att organisera 

och överse fraktandet av de människor som skulle skickas till Mort för att bli slavar. Då 

Thorne tjänat bra på detta arbete gör Kelseas beslut om att avsluta avtalet med Mort genast 

honom till hennes fiende (Q151). 

     Under Kelseas kröning sker ytterligare ett mordförsök på henne planerat av hennes 

morbror, men istället för att bli rädd och fly stannar hon kvar och slåss emot de attackerande. 

Svårt sårad och blodig efter striden mottar hon sedan kronan (Q198-199). På detta sätt ärver 

Kelsea inte bara tronen utan hon förtjänar den också genom att stå upp för sitt folk och bryta 

avtalet mot Mort och genom att slåss för den. Efter kröningens händelser kräver Kelsea att få 

bli tränad för strid då hon inser att hon som drottning kommer att leva ett mycket utsatt liv 

och inte vill vara helt beroende av att andra skall skydda henne. Detta möts av bestörtning då 

det inte anses passande för henne som kvinna och drottning: 

”I want to be trained as well.”  

”To swordfight, Majesty? Asked Venner, clearly horrified. 

”Yes, Venner, to swordfight. […] I won’t ask men to die for me while I sit and do nothing. Why 

shouldn’t I learn to fight as well? 

”[…] appearence in a queen is important. For you to wield a sword, it’s… not queenly” (Q1, s. 

263) 

                                                 
18 Se t.ex. Celaena Sardothien ur Saraha J Maas A Throne of Glass-serien, Jasnah Kholin i Brandon Sandersons 

Stormlight Archive serie, Karris White Oak i Brent Weeks Lightbringer-serie. 
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Denna dialog utspelar sig direkt efter ytterligare ett mordförsök på Kelsea då hon blivit 

tvungen att försvara sig själv med endast den kniv hon beväpnat sig själv med. Hennes behov 

av att kunna försvara sig är akut uppenbart och ändå tycks det vara viktigare att hon som 

drottning håller sig passiv. Att hon som kvinna inte förväntas agera fysiskt utan bara sitta som 

en symbol visar på att Tearlingriket verkar lida av samma förtryckande traditionella normer 

som vår egen världs medeltid, normer som påverkar oss än idag. Kelsea står dock på sig och 

kräver att få en egen rustning och utbildning i strid så att hon skall kunna försvara sig själv. 

         Då Kelsea väl installerat sig på tronen börjar hon med hjälp av Lazarus the Mace att 

bygga upp ett nätverk av lojala tjänare och detta består även det nästan uteslutande av män. 

Dock skaffar sig Kelsea två kvinnliga bundsförvanter, Andalie och Marguerite, som hon 

kommer att söka mycket råd och trygghet hos. Det är anmärkningsvärt att båda dessa kvinnor 

utan tidigare anknytning till varandra räddas ur mycket förtryckande och skadliga relationer 

till män. Andalie har levt i ett våldsamt äktenskap där hon blev slagen av sin make och hennes 

barn har även de utsatts för makens våld (Q369). Marguerite är när Kelsea först träffar henne 

klassad som Kelseas morbrors ägodel och del av hans harem. Båda männen blir mycket 

upprörda över att mista dessa kvinnor och uttrycker också genuin förvåning och förvirring 

över att någon skulle kunna ta ifrån dem vad de anser vara deras ägodelar: 

”The woman is mine! She was a gift!” […]Her uncle’s face was white with anger, but Kelsea 

saw something worse written in his expression: aggrieved bewilderment (Q202). Detta är 

väsentlig information om Kelseas värld: kvinnor anses på många sätt och i stor utsträckning 

kunna ägas av män och Kelseas självständighet kommer ur hennes position som drottning, 

inte från att Tearling skall anses jämställt. 

Under den första romanen börjar Kelsea att utveckla magiska krafter som är sammankopplade 

med de kungajuveler hon ärvt (Q299). Då samtliga drottningar haft dessa juveler i besittning 

och det inte talats om att de skulle innehaft någon magi via dem förstår man att denna magi 

främst måste ha med Kelsea själv att göra.  

Kelsea börjar fatta allt fler beslut själv istället för att lita helt på sina manliga rådgivare i 

regeringsbesluten. I den andra romanen, The Invasion of the Tearling, kvarstår hoten från de 

manliga antagonisterna men nu börjar även en stor kvinnlig antagonist att växa fram. Den 

Röda Drottningen existerade i första verket mest som en hotfull närvaro bortanför Tearlings 

gränser men i det andra verket måste Kelsea stå till svars för det beslut hon fattade i första 
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verket om att avbryta avtalet om slavhandeln. 

I denna andra fas av berättelsen har Kelsea alltså både börjat utgå mer från sin egen inre makt, 

tar hjälp av både kvinnliga och manliga rådgivare, och möter också mera kvinnligt motstånd. 

       Ett kritiskt läge i Kelseas utveckling och hennes behärskning av sin magiska makt 

kommer då Arlene Thorne skall avrättas för det förräderi han gjort sig skyldig till genom att 

försöka fortsätta slavhandeln bakom kronans rygg. Då Thorne förs till avrättningsplatsen 

skriker folkmassan på Kelsea efter att få se honom blodigt straffad, men Kelsea deklarerar att 

han skall få en snabb död. Synen av honom väcker dock ett raseri och en avsky inom Kelsea 

vid tanken på vad han under nitton år har utsatt hennes folk för. Detta hat framkallar en 

mörkare kraft inom Kelsea, hon låter denna ta överhanden och torterar honom till döds med 

sina magiska krafter:  

Fury coiled inside Kelsea, […] like an animal with ragged claws and needle teeth. […] A dark 

slash opened up just above Thorne’s left eye. He cried out, […] and Kelsea watched with pleasure 

[…] Kelsea felt the winged thing inside her growing, heaving, desperate to break its bonds. […] 

Kelsea felt it again: a fainting sort of pleasure, […] more visceral like a punch to her core. 

Thorne’s other lung collapsed. […] She looked down at Thorne’s corpse,[…] The darkness in her 

mind faded away to white, then disappeard. (I 358-359) 

 

Efter Thornes död vill det mörka inom henne skapa mer död, straffa fler förrädare, men 

Kelsea lyckas tillslut underkuva dessa mörka instinkter och få kontroll på situationen igen. 

Efteråt försöker hon hävda för Lazarus att hennes agerande var korrekt men denna händelse 

kommer att plåga Kelseas tankar för resten av trilogin.  

      Det yttersta beviset på hur mycket som har förändrats från första verket då Kelsea var helt 

beroende av beskyddet av hennes livvakter för att överhuvudtaget kunna krönas kommer i 

slutet av den andra romanen. Tearlings huvudstad är belägrad av Mortarmén och utanför 

murarna väntar den Röda Drottningen. Kelsea går med sina livvakter och det konstateras att 

de inte längre behöver skydda henne, att de bara är där för syns skull och Kelsea tvingar dem 

till och med att inte följa henne hela vägen in i fiendens läger(I.527-527). Denna scen visar på 

en utveckling hos Kelsea på två olika sätt. Dels kan hon fysiskt övermanna hela sin egen 

vaktstyrka och dels har hon vunnit sina vakters lojalitet så till den grad att de vill följa henne 

in i vad som förmodligen skulle leda till fångenskap och död endast för att vara vid hennes 

sida, trots att de inser att hon inte fysiskt behöver dem. 

      Även om Kelsea är stark nog att ta sig igenom mortarmén oskadd till den Röda 

Drottningens paviljong så tror man ändå att Kelsea nu kommer möta en överlägsen 
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motståndare i den Röda Drottningen då även hon är känd för sin mäktiga magi med hjälp av 

vilken hon regerat sina områden i över hundra år. Kelsea besegrar dock den Röda Drottningen 

på alla plan, hennes magi är starkare, men den främsta segern sker på ett psykiskt plan. Kelsea 

ser in i den Röda Drottningens tankar och får veta vem hon verkligen är och hon lyckas finna 

medlidande och förståelse för denna kvinna och förskona henne: ”I can’t kill her, Kelsea 

realized. […] Compassion had ruined everything(Q.553)”. Här visar Kelsea på ytterligare ett 

steg i sin utveckling då hon tidigare tappade besinningen helt inför den man som gett upp 

hennes folk till denna kvinna som hon nu bestämmer sig för att förskona. Hon har gått från 

maktlös till att vinna makt via sitt folk, vidare till att bli magiskt mäktig för att sedan bli 

övertagen av denna kraft för att så slutligen ha kontroll över den. 

       Den sista fasen i Kelseas utveckling visar sig då hon trots att hon är fängslad och blir 

fråntagen de juveler ur vilka hon får sin magi fortfarande kan slå sig fri och återvinna all sin 

makt. Denna makt använder hon då till att ändra på det förflutna och ställa allt till rätta. 

Eftersom hon vet att hon ändrar på sitt rikes historia förstår hon att hon högst troligen ger upp 

allt hon har, det finns ingen anledning att tro att just hon skulle sitta som regent i en värld vars 

historia helt har förändrats (F473). 

 

Utseende och romans 

 

Normen för den kvinnliga protagonisten är att vara vacker och att det lyckliga slutet infinner 

sig i formen av ett giftermål. Behandlingen av Kelsea i dessa avseenden är mycket 

normbrytande och detta skall jag nu undersöka i detta avsnitt. 

Kvinnor inom fantasy har ofta ett utseende som direkt gör dem eftertraktade och vinner mäns 

förtroende och lojalitet, eller svartsjuka och fiendskap.19 I Johansens verk slås det istället fast 

vid ett flertal tillfällen att Kelsea ser mycket alldaglig ut och att hon verkligen inte anses vara 

någon som någon kommer att sträva efter på ett romantiskt plan. Då Kelsea först tas till fånga 

av Fetch och möter honom för ett privat samtal blir Kelsea orolig över att hon skall utsättas 

för något mer än samtal, varpå Fetch kommenterar: ”you needn’t worry, girl. You’re far to 

plain for my taste. The words hurt, and badly, but Kelsea hid the sting”(Q82). Att den 

                                                 
19 Se t.ex. Diana Bishop i Deborah Harkness A Discovery of Witches, Denna i Patrick Rothfuss The Name of the 

Wind. 
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kvinnliga protagonisten ofta är kritisk till sitt eget utseende är vanligt20 men Kelsea beskrivs 

av andra upprepande gånger vara alldaglig (Q143). Även om Kelsea har blivit uppfostrad att 

ha andra värderingar än att bry sig om sin egen skönhet tär denna insikt ändå på hennes 

självförtroende då hon också växt upp med sagor och berättelser om hur de goda vackra 

hjältinnorna i sagorna sett ut och hur hon själv har sett upp till sin mamma. Hon beslutar sig 

ändå för att detta inte är något som hon skall låta betynga henne och i takt med att hon växer 

in sig i sin roll som drottning och vem hon vill vara själv avtar hennes bekymmer om sitt 

utseende: ”Kelsea looked at herself in the mirror […] her mother’s grandmother had been 

known as the Beautiful Queen,the first in a line of several Raleigh women renowned for 

fairness. […] ’I’ll be more than that’”(Q176-177). 

Kelsea bli alltså aldrig föremål för någon himlastormande romans eller utsatt för problem på 

grund av sitt utseende men hon stöter ändå på inslag av attraktion och romantik och dessa 

element i berättelsen säger något väsentligt om henne som en normbrytande kvinnlig 

protagonist. Då hon först träffar Fetch är hon mycket ung och oerfaren och han är mörk, 

intelligent och mystisk. Hon inser mycket snabbt att detta är en farlig man för henne att ha 

nära sig då hon känner att hon är attraherad av honom och att detta skulle vara mycket ovisst 

att låta sig förledas av:  

 

She wasn’t fool enough to miss the danger here: a man who was handsome, intelligent, and more 

than slightly bad. Not all of Carlins books had been nonfiction. [- - -] She realized the great 

necessity of getting far away from him.(Q89) 

 

Även om det är vanligt att romanser inleds med att kvinnan inser vilken oviss sak det skulle 

vara att låta sina känslor styra inför den mystiske mörke mannen så brukar historien ändå sluta 

i att det är vad hon gör och att de har en himlastormande romans som definierar hela hennes 

utveckling.21 Kelsea håller istället konsekvent sina känslor för Fetch på avstånd, det 

romantiska inslaget mellan dessa karaktärer slutar där. Detta i sig gör Kelsea till en 

normbrytare men det är i en annan relation hon görs till en trovärdigt verklig person. Då hon 

har installerat sig på tronen inser hon att en officiell romans med en verklig potentiell gemål 

                                                 
20 T.ex. Feyre, den kvinnliga huvudkaraktären i Sara J Maas A Court of Thornes and Roses, beskriver sig själv 

som allt för smal, medan alla män hon möter tycks visa intresse för henne. 
21 T.ex. i verken A Cort of Thorns and Roses (2015) av Sarah J Maas, i Outlander (1991)av Diana Gabaldon och 

i A discovery of Witches av Deborah Harkness. 
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skulle vara riskabelt båda för hennes egen position och för hennes rike i dess utsatta läge. Men 

hon är en ung kvinna med sexdrift och därför väljer hon att inleda en relation med sin vakt 

tillika vän Pen. Denna relation beskrivs varken som en förbjuden, himlastormande romans 

eller som något känslokallt där Kelsea utnyttjar sin makt utan bara som en helt vanlig relation 

med ömsesidig attraktion och varma känslor, utan att de för den delen vill vara tillsammans 

för evigt: ”Her books had been misleading. They painted love as an all-or-nothing 

proposition. What she felt for Pen wasn’t close to what she felt for the Fetch … but it was 

love, somehow, all the same”(I 317). 

        Här kan man se hur Kelsea undviker att falla in i den traditionella normen för en kvinna, 

att hålla den stora kärleken över allt annat, samtidigt som hon inte heller faller in i den nya 

stereotypen ”den starka kvinnan”. Kelsea är inte känslokall mot Pen, hon söker sig till honom 

och har känslor för honom utan att för den skull låta detta definiera hela hennes värld. Den 

klassiska bilden av en kvinnas sexualitet är annars att hon antigen är oskuld och bara ger upp 

den för sin stora kärlek, att hon är känslokall, utnyttjande och manipulerande eller att hon 

använder det som något destruktivt och har svårt att låta någon komma nära. Denna 

framställning av kvinnors sexualitet är ofta hämmande i hur kvinnor förväntas uppföra sig i 

vårt samhälle idag, därför är bilden av Kelsea som en godhjärtat men inte i kärlek alltför naiv 

kvinna med en helt normal sexdrift en intressant och viktig aspekt av hennes 

karaktärsbeskrivning.  

 

 

Lily Mayhew 

I följande avsnitt undersöks karaktären Lily Mayhew, som på många sätt är Kelseas motsats 

men på sitt eget viss lyckas visa prov på stort mod och inre styrka.  

När Lily Mayhew först presenteras för läsaren lever hon precis som Kelsea i en situation som 

hon är socialt förväntad att göra med väldigt lite makt och kontroll över sitt eget öde. Hennes 

värld är modern med en teknologisk utveckling som befinner sig något längre fram än vår 

egen tid. Denna värld är mycket hierarkisk och patriarkalisk och hon har gift sig med en rik 

och mäktig man eftersom det är vad som förväntas av henne som vacker kvinna och vad som 

kan rädda henne från ett liv i fattigdom och misär (I 59). Hon är fångad i ett liv där hon är helt 

ekonomiskt beroende av sin man, där hon förväntas sträva efter vissa utstakade mål såsom ett 

vackert hem, rätt socialt kontaktnät och framför allt att avla barn: 
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Greg wanted children in the same way he wanted a new BMW, […] so he could show them off to 

the world. All of their friends had at least two children already […] the wives gave Lily pitying 

looks(I 56).   

 

Även om Lilys och Kelseas utgångspunkt maktmässigt är densamma skiljer sig deras 

karaktärer och hur de hanterar sin situation åt avsevärt. Lily är uttalat mycket vacker och hon 

har vunnit sin man och därmed sin sociala trygghet tack vare sitt utseende. Detta är något som 

Kelsea vägrar att göra och hon har aldrig några föreställningar om att en förbindelse med en 

man skulle kunna åstadkomma något annat än att tvinga henne ge upp en del av sin makt och 

kontroll. Detta är dock något som Lily bittert kommit till insikt om: ”That was all that 

marriage meant: ownership. Lily had sold herself for someone to take care of her, to pay the 

bills and tell her what to do.”(I.59)  

     Lily har dock börjar kämpa emot den kontroll hennes man har över henne genom att i 

hemlighet söka hjälp med preventivmedel (I.56-57). Med detta inslag behandlar romanerna 

något som tycks vara en tidlös problematik, kvinnan som inte vill ha barn. Lily har en mycket 

stark motvilja mot att få barn men detta kan hon inte öppet visa då det anses vara det absolut 

viktigaste i en kvinnas liv att vara mor (I.56). I vår egen tid är kanske inte detta ett lika 

svartvitt fenomen men det är ändå djupt inpräntat och förväntat att man skall vilja sträva efter 

en livspartner och som kvinna är det förväntat att man skall vilja ha barn. Många kvinnor som 

uttrycker att de inte vill ha barn möts av överseende kommentarer om att man kommer att bli 

vuxen och ändra sig när den biologiska klockan börjar ticka. Det är alltså vida ansett som en 

biologisk grundinställning hos en kvinna att vilja ha barn och det outtalade budskapet blir då 

att en kvinna som vill förbli barnlös är något onaturligt.22 Lily Mayhew vill dock inte ha barn 

och har aldrig uttryckt att hon vill det till sin man, och därför gör hon nu i hemlighet det 

yttersta för att förhindra det från att ske (I.69). Detta är den enda kontroll Lily har tagit i sitt 

liv och det är vad som håller henne från att tappa förståndet i sin fångenskap.  

Lilys frihetskamp utgår alltså från ett tema som, till skillnad från Kelseas, i högsta grad är 

mycket aktuellt och problematiskt även för kvinnor i vår verkliga värld. Författaren hade 

kunnat låta Lily göra något annat för att försöka vinna tillbaka en bit av sin självständighet, 

t.ex. ha en hobby som hennes make inte skulle finna acceptabel eller direkt ha henne 

involverad i rebellrörelsen men istället låter hon Lily ta upp och ifrågasätta ytterligare en 

                                                 
22 Ellen Walker, ”Misconceptions About Child-free Women—And Ideas on Addressing Them”, 27/3 2011, 

Psychologytoday, https://www.psychologytoday.com/blog/complete-without-kids/201103/misconceptions-

about-child-free-women-and-ideas-addressing-them (2017-12-21). 

https://www.psychologytoday.com/blog/complete-without-kids/201103/misconceptions-about-child-free-women-and-ideas-addressing-them
https://www.psychologytoday.com/blog/complete-without-kids/201103/misconceptions-about-child-free-women-and-ideas-addressing-them
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norm som bör brytas för kvinnor.  

     Lilys liv är på utsidan precis enligt normerna för vad våra media idag säger att kvinnor 

skall sträva efter: hon är vacker, lever med en rik och stilig man, har ett lyxigt hem och hög 

social status. Verkligheten på insidan är dock mycket annorlunda: hennes man är oerhört 

förtryckande och misshandlar och våldtar henne upprepade gånger (I.197). Hennes makes 

grymhet och det fjättrade liv hon lever i gör henne djupt olycklig men hon har för länge sedan 

förlorat kontakten med verkliga vänner och familjemedlemmar och har därför ingen att vända 

sig till för att få hjälp.  

        Lily beskriver sig själv som svag och dum då hon alltid förlikat sig med vad samhället 

vill ha ut av henne till skillnad från sin syster Maddy som redan som tonåring tog ställning 

mot den förtryckande samhällsordning de levde i, för vilket hon blev bortförd och aldrig blev 

hörd av igen (I.209). Då Lily tänker tillbaka på Maddy får man ytterligare ledtrådar till hur 

Lily är Kelseas motpol. Systrarna kom aldrig överens då Maddy inte delade några av Lilys 

intresse för kläder, shopping, skönhet och killar. Kelsea värjer sig våldsamt mot allt som har 

med ytligheter som kläder och skönhet att göra, något hon har lärt sig av Carlin men som blir 

ännu viktigare för Kelsea då hon får vet hur hennes mor levde och inte vill likna henne på 

något sätt. Lily presenteras här alltså som en kvinna som följer de traditionellt kvinnliga 

normerna redan från sin uppväxt, medan Kelsea aldrig gjort det. 

   Då Lily försöker vara stark och kämpa vidare i sitt liv är det dock hennes systers röst och 

åsikter hon hör i sitt huvud och det är henne hon hämtar inspiration av: ”What would Maddy 

do? That was easy, Maddy wouldn’t have shied away”(I.202).  

Det är därför inte förvånande att vad som till slut får Lily att finna sin väg och revoltera är när 

hon blir försatt i en situation där hon möter en rebell vid namn Dorian som påminner henne 

kusligt mycket om hennes syster. Hon måste då välja mellan att lämna över henne till 

myndigheterna eller riskera sitt eget liv genom att rädda henne: ”She looks like Maddy! […] 

should call security. But Maddy was upon Lily now, and she found herself unable to do it, 

unable to turn the woman in”(I.177-178). Lily tillskriver aldrig sig själv det mod hon visar 

eller de kritiska tankar hon har, för henne är de alla ”Maddy’s”, trots att hon inte har träffat 

sin syster på flera år och tankarna uppenbarligen kommer ur hennes eget huvud. 

      På detta sätt blir Lily involverad i rebellrörelsen som söker fly från deras land och bygga 

upp ett nytt samhälle någon annanstans. Ledaren för rörelsen heter William Tear och genom 

honom finner Lily hopp om en ny framtid men det är framförallt i Dorian och från minnet av 

sin syster som hon finner inspiration att få styrka nog att slå sig fri från sitt förtryckande liv. 
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Hon står upp mot sin man och slåss tillbaka, något som nästan kostar henne livet, men hon 

inser att hon är beredd att dö för att skydda rebellernas möjlighet till en bättre värld och sin 

egen rätt att stå upp för sig själv(I.462).  

    Med hjälp av en annan rebellmedlem lyckas hon sedan fly sitt hem och försöker ansluta sig 

till rebellstyrkan men blir tillfångatagen av myndigheterna. De torterar henne för att få veta 

mer om rebellerna, men Lily har under deras och sin mans förtryck sedan länge vant sig vid 

plågas i det tysta och hon använder nu detta för att stå emot tortyren: ”Lily could sense that 

strength, like a great lamp shining in the darkness […] that strenght buoyed Lily up, kept her 

from opening her mouth and screaming out the answers”(I.494). Här ser man alltså hur Lily 

tar sin utsatthet och vänder det till sin styrka och att hon utvecklar den genom att låta sig 

inspireras av andra starka kvinnor i sitt liv. Det är också värt att notera att Lily riskerar sitt liv 

för att rädda rebellrörelsen från att bli avslöjad av myndigheterna utan att något hopp om att 

vinna räddning för egen del; som medlem av det rika samhällsskiktet är hon inte välkommen 

att delta i rörelsen flykt till en ny bättre värld och detta har gjorts klart för Lily innan hon blir 

tillfångatagen och torterad (I.438). Hon visar alltså prov på stort mod och osjälviskhet och är 

beredd att dö för att stå upp för sin rätt till frihet och för att ge andra möjlighet till en bättre 

framtid. Både Lily och Kelsea är alltså beredda att offra sig själva för andras möjligheter till 

en bättre värld. 

 

 

Slutdiskussion  
 

Min analys har visat att Kelsea är normbrytande på många sätt: hur hon utvecklas och skaffar 

sig makt, vad hon vill använda sin makt till, hennes utseende och hur hon ser på det, hennes 

romantiska relationer och slutligen i hur hon finner sitt lyckliga slut.  

Lily är istället normbrytande i hur hon tillåts ses som en som valt det trygga och enkla livet i 

att vara en menlös ägodel till sin man för att sedan få ses utvecklas till något starkare utan att 

för den delen behöva rädda dagen. Hennes historia är intressant då det är anmärkningsvärt att 

en fantasyroman rymmer en så vardaglig, realistisk sidoberättelse som tydligt förankrar 

samhällskritiken och framhäver främmandegöringen. Kopplingen mellan Lilys berättelse om 

ett äktenskap där hon betraktas som en ägodel till Andalie, den kvinna Kelsea tar till sig som 

sin rådgivare, och hennes äktenskap gör att man drar tydliga paralleller om äktenskap i ett 
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medeltida samhälle med ett äktenskap i en mera modern miljö och ifrågasätter hur mycket det 

är som verkligen har förändrats i vissa situationer.  

   Lilys inspiration och idoler kommer främst från två kvinnor i hennes liv, en från det 

förflutna och en som faller in i hennes nutid och krossar gränserna mellan Lily och den bistra 

omvärlden.  

Då man analyserar dessa romaner upptäcker man att det återkommer ett mönster, Kelseas 

makt växer för att sedan bli farlig och hon måste kämpa emot den eller ge upp den för att inte 

förlora något mycket viktigare. Då hon blivit regent och skall avrätta Thorne är hennes 

magiska krafter mycket starka och hon måste kämpa hårt mot dem för att inte förlora sig själv. 

Detsamma sker under hennes möte med den Röda Drottningen. Detta mönster kulminerar då 

Kelsea ger upp allt för att rädda sin värld. Ett mer traditionellt slut hade varit att protagonisten 

räddar världen och ändå får behålla sin makt och position, men i detta slut lever Kelsea ett 

mycket vardagligt liv utan äventyr eller maktkamper när hon vaknar upp i slutscenen.  Hon 

bor under enkla men bekväma förhållanden och arbetar som en novis på ett bibliotek, vilket 

gör henne lycklig, men knappast ger henne någon hög maktposition eller stor rikedom. 

På samma sätt visar Lily på sin största styrka då hon är villig att riskera sitt liv för att rädda 

rebellernas möjlighet till att skapa en ny värld. Vad betyder det att när denna kvinna 

tillskansar sig makt är romanens budskap upprepade gånger att hon bör ge upp den för att 

rädda världen och sig själv? Man skulle kunna hävda att det är problematiskt att när en roman 

väl beskriver en kvinna som tack vara sin egen utveckling och styrka lyckas tillskansa sig 

makt och inflytande bör ge upp den. Dock uppfattar jag inte detta som att det är det faktum att 

Kelsea är kvinna som gör att detta är vad som är rätt för henne utan sensmoralen tycks snarare 

vara att en ojämn maktbalans alltid är förödande. Detta underbyggs av att det aldrig handlar 

om att Kelsea ska ge upp makten till någon annan utan det lyckliga slutet man strävar efter är 

en demokrati. Intressant nog är detta i linje med vad författaren själv har hävdat att hon ville 

skriva, en fantasyroman med en ledare som brottas med verkliga socioekonomiska orättvisor 

och maktobalanser och ett av de viktigaste budskapen i boken är att man bör lära av historien. 

Detta budskap visas då Kelsea får veta att anledningen till att Tearling förföll till ett så 

orättvist hierarkiskt samhälle är för att folket inte lärde sig av historien. Ett av de vanligaste, 

snarast klichéartade uttrycket som står att lära från historien är att makt alltid korrumperar, 

och absolut makt korrumperar fullständigt. Kelseas kamp illustrerar hur detta skulle kunna gå 

till i en fantasytappning även för en till en början god karaktär. 

I slutändan blir dock både Lily och Kelsea belönade med för dem lyckliga slut. Lily får 
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komma till den nya världen och Kelsea vaknar upp i den värld hon velat skapa för sitt folk 

och lever ett stilla liv där hon arbetar med böcker, vilket för Kelsea är ett drömliv då hon alltid 

har älskat böcker. Kelsea själv ville aldrig bli drottning utan ansåg det vara en hennes plikt 

utifrån vad hon föddes till och hur hon blev uppfostrad. 

     Den stereotypa bilden av den vackra och därmed goda drottning ifrågasätts inte bara av 

representationen av Kelsea själv utan också av bilden av Kelseas mamma drottning Elyssa. 

Det faktum att det enda Kelsea vet om sin mamma under sin uppväxt är att hon är vacker gör 

att hon automatiskt fyller i de egenskaper hon har lärt sig att vackra drottningar skall ha 

baserat på de berättelser hon läst. De skall vara goda, empatiska och självuppoffrande, snarare 

motsatsen till vad Elyssa sedan visar sig vara. Det är också viktigt att denna kritik om 

fördomarna om skönhet balanseras med karaktären Lily som är uttalat vacker men ändå inte 

framställs som ytlig och självisk utan också hon får inträda i hjälterollen. Att vara en stark 

kvinna och en god hjältinna har alltså inget med ens utseende att göra, även om det ofta 

påverkar vad folk förväntar sig av dig.  

Problematiken med den alltför ofta förekommande överjordiskt vackra hjältinnan bemöts 

dock främst av Kelsea som från det att romanen tar sin början vet med sig att hon endast kan 

betraktas som alldaglig och sedan får det konstaterat för sig upprepade gånger. Genom detta 

skapas en protagonist som är mer representativ för många läsare, de flesta kvinnor ser inte sig 

själv som överjordiskt vackra och de bemöts heller inte så av sin omgivning. Kelsea får 

istället utrymmet att bli bemött baserad på hur hon uttrycker sig och handlar, hon bygger sin 

egen bild av hur folk kan se på henne som baseras på vem hon verkligen är snarare än det 

ytliga intrycket av henne. Kelsea bygger upp sin makt och lojalitet med hjälp av sina inre 

egenskaper och inte genom att vinna massornas lojalitet och hängivenhet genom att framstå 

som en gudomligt vacker symbol för godhet. 

        Kelsea bryter inte bara mot de gamla normerna av att vara en vacker och passiv jungfru 

utan även mot den nya stereotypen av ”stark kvinna” som tas upp av Cristea. Kelsea beskrivs 

visserligen ta många farliga beslut, inte sky undan för våld och blir fullt kapabel att försvara 

sig själv. Men hon beskrivs också som en ung kvinna som kämpar för att finna sin plats i 

livet, som är osäker om sitt utseende, blir sårad när hon blir avvisad av den man hon blir 

intresserad av och hon längtar efter kärlek och närhet. Hon är en komplex person med ett fullt 

spektrum av känslor som hon dock inte låter stiga henne över huvudet. På detta sätt inrutas 

Kelsea inte heller in i denna stereotyp. 

     Kelseas romantiska liv bryter stark mot den klassiska vackra jungfrun som söker lyckan i 
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den episka kärleken och äktenskapet då hon varken betraktar sin oskuld som något hon 

behöver bevara eller på någon punkt i berättelsen uttrycker att äktenskap är något hon längtar 

eller strävar efter. Då hon inleder sitt förhållande med Pen gör hon inte detta för att hon är helt 

överväldigad av känslor och tror att han är den rätta utan bara för att hon tycker om honom 

och mår bra av att vara med honom. Detta visar på ett mycket viktigt brott mot de normer som 

tidigare har illustrerats i fantasyromaner. 

        Även Lilys historia bryter mot normerna inom romans för en kvinnlig protagonist, hon 

har visserligen en make, men hon har aldrig några romantiska känslor för honom utan han 

agerar snarare som hennes fiende eller fångvaktare i det klassiska mönster som presenterades 

av Steven Swann Jones. Trots detta blir Lily inte räddad av att träffa ett kärleksintresse som 

frigör henne för att få göra henne till sin utan hon frigör sig själv genom att låta sig inspireras 

av en kvinna som påminner henne om hennes syster. Detta är också ett viktigt normbrott då 

det talar om att den vackra kvinnan i nöd inte behöver en man och romantisk kärlek för att bli 

räddad utan hon kan rädda sig själv. Det relevanta är inte att uppgradera sitt romantiska 

förhållande till något bättre utan att vara stark i sig själv. 

Det faktum att Lily inte vill ha barn blir ett intressant sätt att bryta mot normerna då hon först 

beskrivs som en kvinna som har levt sitt liv med att följa de traditionella normerna och nu vill 

bryta dem. Denna normbrytning görs alltså på två sätt, först i det passiva i vad hon som 

kvinna skall vilja och stäva efter, sedan i det aktiva, hon inte bara vill inte ha barn utan tar till 

aktiv handling mot sin man för att förhindra att bli gravid. 

Främmandegöringen i dessa verk fungerar mycket bra. Den behandlingen Kelsea, Lily och 

kvinnor i deras närhet utsätts för reflekterar väsentliga element för vår egen verklighet. I den 

miljön Kelsea befinner sig i visas hur våra äldre värden, vårt historiska arv, är hämmande och 

destruktivt för kvinnor. I Lilys berättelse ifrågasätts vidare var vi är på väg någonstans i vårt 

samhälle idag, var den materiella strävan efter det på ytan perfekta livet kan leda oss och hur 

även detta kan fungera som en kvävande bur för vad kvinnor skall vara.   

     Slutsatsen blir att dessa karaktärer båda två bryter både de traditionella normerna och mot 

den nya stereotypen av ”starka kvinnor”, då de framställs som komplexa och nyanserade 

individer. De ifrågasätter de samhällen de lever i och kämpar för att skapa sin egen plats 

istället för att förlika sig med den roll som förväntas av dem. De är medvetna om sina 

svagheter och måste kämpa mot dem men de låter inte dessa svagheter definiera dem eller 

besegra dem. De hittar sina styrkor och utvecklas, gör misstag och lär sig av dem. Slutligen är 

de beredda att offra allt för de anser vara rätt, lyckas överleva och kämpa vidare. 
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Sammanfattning 

 

Denna uppsats har som utgångspunkt att genren fantasy inte enbart skall ses som eskapistisk 

utan som en möjlighet att behandla närliggande samhällsproblem som kan tydliggöras med 

hjälp av att läsaren blir satt i ett annat, helt främmande perspektiv. Utifrån detta undersöks ur 

ett genusvetenskapligt perspektiv två kvinnliga protagonister från Erika Johansens trilogi The 

Queen of the Tearling  med verken The Queen of the Tearling, The Invasion of the Tearling 

och The Fate of the Tearling. Syftet med undersökningen är att utreda huruvida dessa 

karaktärer kan anses bryta mot traditionella kvinnliga normer  

Tidigare forskning i ämnet kvinnliga protagonister inom genren fantasy har varit svår att 

finna, dock går det att hitta artiklar och inlägg utanför den egentliga forskningen om hur de 

traditionella kvinnliga normerna inom fantasy framförallt presenterar en vacker jungfru, ofta i 

behov av räddning, men gemensamt för alla traditionella kvinnliga protagonister är att hon är 

vacker. En ny stereotyp av kvinnlig protagonist har också växt fram och hon tar formen som 

vad man kallar en ”stark kvinna”. Denna starka kvinna målar upp en motbild mot den 

traditionella jungfrun i nöd och kan istället slåss och klara sig själv. Kritiken kring denna nya 

stereotyp kretsar kring att hon enbart har fått överta de traditionellt manliga attributen, istället 

för att porträttera en komplex, kvinnlig och stark karaktär. Denna uppsats undersöker därför 

om de två kvinnliga protagonisterna i Johansens romaner bryter mot dessa två stereotyper. 

Som bakgrund till undersökningen presenteras Erika Johansens egna uttalanden om hennes 

intentioner med romanerna. Hon har med sin karaktär Kelsea försökt skapa en kvinnlig 

protagonist utan de traditionella skönhetsattributen.  

Trilogin handlar om Kelsea som blir drottning över riket Tearling. Riket är korrupt och 

förfallet och Kelsea måste använda alla sina krafter för att försvara det och ställa allt till rätta. 

Hon kämpar mot invasioner från grannriket såväl som förruttnelse inom riket och lyckas 

genom att offra allt att ställa riket till rätta igen. 

I analysen undersöks två karaktärer, Kelsea Glynn och Lily Mayhew. Den första delen 

undersöker Kelsea Glynn i förhållande till begreppen makt, utseende och romantik för att se 

hon hennes förhållande till dessa kan anses vara normbrytande. Den andra delen av analysen 

fokuserar på Lily Mayhew som framförallt fungerar som en kontrasterande karaktär till 

Kelsea det undersökts också hur hon kan anses normbrytande.  

Slutsatsen av analysen blir att både Kelsea och Lily trots sina olikheter är normbrytande 
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karaktärer. Kelseas förhållande till makt utvecklas genom hennes inre styrka och hennes 

handlingar till sitt folk, vilket är normbrytande då många kvinnliga protagonister traditionellt 

får mycket av sitt inflytande från sin födda position och genom sin skönhet. Förhållandet till 

skönhet är också det normbrytande då Kelsea förklaras vara alldaglig och stereotypen den 

vackra goda drottningen ifrågasätts av Kelseas mor, som var en vacker men svag och självisk 

drottning. Den traditionella normen om romans och vad det skall betyda för den kvinnliga 

protagonisten bryts också av Kelsea då hon inte intresserar sig för någon sann kärlek utan 

värderar hennes självständighet och plikt till sitt folk högre. Dock söker hon ändå närhet och 

visar känslor vilket visar hur hon även bryter mot stereotypen ”den starka kvinnan”. 

Karaktären Lily Mayhew bryter mot de traditionella normerna på sitt eget vis då hon alltid har 

strävat efter att uppnå dem för att under berättelsens gång bryta sig fri från denna väg och bli 

självständig och stark. Lily är Kelseas motsats då hon beskrivs som vacker och medvetet har 

vunnit sin position i samhället genom detta då hon gifte sig med sin mäktiga, rika man. Lily 

har också alltid intresserat sig för skönhetsideal och vackra kläder. Lily vill dock inte ha barn, 

vilket är normbrytande, och hon är olycklig i sitt äktenskap då hennes man är grym och 

kontrollerande. Utifrån Lilys äktenskaps situation skulle hon kunna jämföras med den vackra 

jungfrun i nöd och hade därför kunnat förväntas bli räddad av en romantisk hjälte, men Lily 

räddar sig själv genom att inspireras av starka, självständiga kvinnor och applicerar deras 

ideal till sig själv och flyr från sin make. 

Utifrån detta kan man konstatera att både Kelsea Glynn och Lily Mayhew kan anses vara 

normbrytande kvinnliga protagonister som båda bryter mot de traditionella kvinnonormerna 

och mot den nya stereotypen den ”starka” kvinnan. 
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