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1. Inledning 

Alla samhällen genomsyras av olika normer, det vill säga föreställningar om och rättesnören 

för hur människor bör se ut och agera som individer och i relation till andra för att accepteras 

och inkluderas i den sociala gemenskapen. Normer är hierarkiskt präglade, vilket innebär att de 

som avviker från det ”normala” betraktas som mindre värda.1 I relation till normer diskuteras 

ofta ämnen som kön och sexualitet, men frågor om hur faktorer som etnicitet och kultur 

medverkar i formandet av maktrelationer har börjat uppmärksammas alltmer med hjälp av den 

postkoloniala teoribildningen. Denna synliggör att det europeiska kolonialväldet, som varade 

från 1400-talet till mitten av 1900-talet, orsakade omfattande ekonomiska, politiska och 

kulturella konsekvenser i såväl de koloniserade länderna som bland kolonisatörerna. Ett 

exempel på en högst påtaglig följd är att den västerländska kulturen numera i stora delar av 

världen betraktas som norm och som överordnad andra kulturer ”moraliskt, civilisatoriskt och 

kulturellt”.2  

I konstruktionen och upprätthållandet av koloniala strukturer men även i ifrågasättandet och 

omförhandlingen av dessa spelar skönlitteratur en väsentlig roll. Litteraturvetaren Paul 

Tenngart menar att litteratur innehåller skriftliga framställningar av olika kulturer och 

omvärlden, vilka genom ett känslomässigt engagemang når fram till och påverkar otaliga 

människors inställning till och förståelse för världen.3 

En skönlitterär genre som under de senaste decennierna har fått ett stort publikt genomslag 

och gett upphov till flera bästsäljare är fantasygenren.4 En inflytelserik, och på många vis 

normbrytande, författare inom genren är Ursula K. Le Guin (1929–2018). Hon var en 

amerikansk författare som under sina 60 verksamma år skrev bland annat ett tjugotal romaner 

inom fantasy och science fiction, vilka behandlar teman som kön, sexualitet och etnicitet. I 

bokserien The Earthsea Cycle är merparten av karaktärerna mörkhyade. Detta var ett medvetet 

val av Le Guin i syfte att frångå den västerländska norm som genren länge har präglats av: 

 

The fantasy tradition I was writing in came from Northern Europe, which is why it was about white 

people. I’m white, but not European. My people could be any color I liked, and I like red and brown 

and black. I was a little wily about my color scheme. I figured some white kids (the books were 

published for “young adults”) might not identify straight off with a brown kid, so I kind of eased the 

 
1 Lena Martinsson & Eva Reimers, ”Inledning”, i Skola i normer, Lena Martinsson & Eva Reimers (red.), 

Malmö: Gleerups 2014, s. 10–11. 
2 Paul Tenngart, Litteraturteori, Malmö: Gleerups 2010, s. 131–132. 
3 Tenngart 2010, s. 136–137. 
4 Ann Steiner, “Serendipity, Promotion, and Literature” i Hype: Bestsellers and Literary Culture, Jon Helgason, 

Sara Kärrholm & Ann Steiner (red.), Lund: Nordic Academic Press 2014, s. 43–45. 
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information about skin color in by degrees – hoping that the reader would get “into Ged’s skin” and 

only then discover it wasn’t a white one.5 

 

Fantasygenren erbjuder nämligen inte enbart en nöjesläsning genom verklighetsflykt utan den 

innefattar även en möjlighet att träda in i olika övernaturliga världar som kan ge läsaren nya 

perspektiv på den egna verkligheten. Litteraturvetaren Malin Alkestrand framhåller att just 

”genrens spel mellan att låta läsaren känna igen sin egen verklighet i de magiska världarna och 

att upprätta en distans till det skildrade är det som ger den dess förmåga att hjälpa oss att putsa 

våra fönster, så att vår blick inte längre hindras av det vardagligas smutsiga hinna”.6 

Fantasylitteratur har således potential att dels synliggöra rådande normer och värderingar i 

verkens samtid, dels rikta kritik mot dessa på ett unikt vis. 

En analys av hur koloniala strukturer påverkar framställningen av och synen på olika grupper 

i fantasylitteratur kan alltså bidra med kunskap om hur den västerländska normen såväl kan 

befästas som utmanas i en litterär kontext där sådana föreställningar och värderingar annars 

skulle kunna passera obemärkt till följd av att historien utspelar sig i en uppdiktad värld. Detta 

kan i sin tur komma att ha betydelse för hur människor betraktar, förstår och värderar sig själva 

i förhållande till andra kulturer. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur olika grupper framställs och förhåller sig till varandra 

vid kulturmöten på grundval av deras etnicitet i en skönlitterär fantasyserie och hur detta kan 

bidra till att upprätthålla eller problematisera koloniala maktrelationer som den västerländska 

kulturella normen. I denna studie analyseras fantasybokserien The Earthsea Cycle och de 

grupper som befolkar dess fiktiva värld: det hardiska och det kargiska folket. Med hjälp av 

bland annat begreppet den Andre, som syftar till att beskriva de som avviker från den egna 

gemenskapen, ämnar studien uppmärksamma vad som explicit förmedlas genom exempelvis 

karaktärsbeskrivningar och händelseförlopp samt synliggöra mer implicita mönster och 

strukturer i bokseriens framställning av de olika grupperna.7  

Studien gör inte anspråk på att undersöka i vilken mån olika mottagare faktiskt påverkas av 

den litterära framställningen. Genom att studera vilken bild av de olika grupperna som 

 
5 Ursula K. Le Guin, ”A Whitewashed Earthsea. How the Sci Fi Channel wrecked my books”, Slate Magazine, 

16/12 2004, https://slate.com/culture/2004/12/ursula-k-le-guin-on-the-tv-earthsea.html (2020–05–24). 
6 Malin Alkestrand Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, 

Göteborg: Makadam 2016, s. 13. 
7 Ania Loomba, Kolonialism/postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält, övers. Oskar Söderlind, 

Stockholm: Tankekraft 2008, s. 54. 

https://slate.com/culture/2004/12/ursula-k-le-guin-on-the-tv-earthsea.html
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presenteras kan man emellertid dra slutsatser om vilka möjligheter och begränsningar som kan 

uppstå vid läsning av bokserien gällande utvecklingen av en ökad förståelse för andra individer 

och kulturer i en global värld.  

För att operationalisera och uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats:  

- Hur konstrueras bilden av den Andre i respektive grupp? 

- Hur påverkar folkens styrelseskick framställningen av respektive grupp? 

- Förändras bilden av den Andre till följd av kulturmöten och i så fall på vilket sätt?  

 

1.2. Teoretiskt ramverk: postkolonialistisk teori 

Undersökningens teoretiska ramverk utgörs av postkolonialistisk teori. Det är ett omfångsrikt, 

tvärvetenskapligt och mångfacetterat fält, vilket innebär att de perspektiv och infallsvinklar som 

presenteras nedan bör betraktas som en sammanfattning av de teoretiska utgångspunkter som 

har bedömts vara relevanta för studiens syfte.8  

Ania Loomba, professor i litteratur, definierar kolonialism som ”erövringen av och 

kontrollen över andra människors land och tillgångar”.9 Det europeiska koloniala projektet som 

i imperialistisk anda ägnade femhundra år åt att underkuva afrikanska, amerikanska och 

asiatiska områden fick emellertid fler följder än kartografiska förändringar. Den postkoloniala 

teoribildningen synliggör att kolonialismen och dess arv ”omformade det mänskliga vetandets 

befintliga strukturer” genom att ge upphov till föreställningar om att förhållandet mellan 

kulturerna i väst och öst präglas av dikotomi och även hierarki.10 Med andra ord innebär det att 

väst och öst, vilket i sig är relativa begrepp, särskiljs från varandra och framställs som varandras 

motsatser samtidigt som det som anses vara västerländskt antar en normerande roll som 

tillskrivs ett högre värde än det österländska.  

Termen ”postkolonialism” kan dock uppfattas som aningen tvetydig då prefixet ”post-” kan 

tolkas insinuera att kolonialismens dagar numera är förbi.11 Postkolonialism bör emellertid inte 

förstås som en ny historisk era utan snarare som en kritik mot de koloniala strukturer som 

fortsatt präglar dagens globala samhälle och som en strävan ”att tänka bortom de gränser och 

identiteter som instiftats under kolonialismen”.12 Att enbart utgå från en tidsrelaterad dimension 

 
8 Loomba 2008, s. 10. 
9 Loomba 2008, s. 18. 
10 Loomba 2008, s. 65–66. 
11 Loomba 2008, s. 22. 
12 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, “Den postkoloniala paradoxen, rasismen och ’det 

mångkulturella samhället’. En introduktion till postkolonial teori”, i Globaliseringens kulturer. Den 

postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz 

& Håkan Thörn (red.), Nora: Nya Doxa 1999, s. 16; Loomba 2008, s. 26. 
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för att undersöka när postkolonialismen inträffade är således inte ett fruktbart perspektiv då 

forskning snarare bör fokusera på var det postkoloniala påträffas.13 Loomba menar att 

postkolonialismen bör förstås på följande vis: 

 

På likartat sätt har ordet ”postkolonial” visat sig vara en användbar generalisering genom att ”referera 

till en befrielseprocess från hela det koloniala syndromet som kan ta sig flera olika uttryck och som 

troligtvis är oundvikligt för alla de folk, vars samhällen präglats av kolonisering; ’postkolonial’ är 

därför (eller borde vara) ett deskriptivt snarare än ett värderande begrepp.”14 

 

Intentionen med denna uppsats är inte främst att undersöka hur romanerna uttrycker kritik 

gentemot det faktiska koloniala företaget. Uppsatsen ämnar snarare studera hur effekterna av 

kolonialismen som fenomen bidrar till, eller motverkar, konstruktionen av stereotypa 

föreställningar om olika etniska grupper i skönlitteratur. Edward Saids verk Orientalism utgör 

därmed ett relevant verk i detta sammanhang och det har även spelat en central roll för 

utformandet och spridningen av den postkoloniala forskningstraditionen. Said fokuserar på 

kolonialismens kulturella konsekvenser och synliggör att västerländska skildringar av 

Mellanöstern, inom framför allt den vetenskapliga disciplinen orientalismen, gav upphov till 

och bevarade föreställningen om att det finns ett binärt motsatsförhållande mellan västerlandet, 

Occidenten, och österlandet, Orienten. Befolkningen i öst sammankopplades med exotiska och 

nedsättande beskrivningar och de tillskrevs egenskaper som ”irrationell, fördärvad (fallen), 

barnslig, ’annorlunda’”. Västerlänningarna, som ansågs vara dess motpoler, attribuerades mer 

aktade karaktärsdrag som ”rationell, dygdig, mogen, ’normal’”.15  

I särskiljandet mellan väst och öst har religion spelat en central roll. Muslimer är en grupp 

som till följd av sin troslära, islam, länge har betraktats som en överhängande fara för den 

kristna västvärlden. Islam ansågs vara en oäkta och bedräglig variant av kristendomen som 

genom Muhammed spred lögnaktiga budskap. Medan västerlänningarna betraktade sig själva 

som fredliga, toleranta, förnuftiga och barmhärtiga kom muslimer att stå för ”terror, 

ödeläggelse, det demoniska och för avskydda barbarhopar”.16  Bilden av denna religiösa grupp 

kom också att knytas ihop med rasfaktorer då den så småningom började förknippas med främst 

mörkhyade människor.17 Dessa stereotypa föreställningar kvarstår även i modern tid och har på 

flera sätt förstärkts genom den ökade tillgången till medier som TV och film där 

 
13 Loomba 2008, s. 27. 
14 Loomba 2008, s. 31. 
15 Edward Said, Orientalism, övers. Hans O. Sjöström, Stockholm: Ordfront 2000, s. 112. 
16 Said 2000, s. 124, 136–137, 445. 
17 Loomba 2008, s. 113. 
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populärkulturella schablonbilder av araber och muslimer framstår som omoraliska och som ett 

hot mot det västerländska samhället.18 

Said belyser att dessa framställningar ger upphov till ett hierarkiskt förhållande genom vilket 

väst har kunnat definiera sig själv som överordnat andra kulturer, vilka tillskrivs rollen som den 

Andre. Genom denna polariserade bild har västvärlden kunnat legitimera sin dominans över öst 

då den senare sägs ha ett behov av att moderniseras och räddas av väst. Öst betraktas således 

som stagnerande, passivt och oförmöget att utvecklas mot ett mer civiliserat samhälle på egen 

hand på grund av sitt styrelseskick, medan det långt framåtskridna väst spelar den aktiva rollen 

som ensam innehar kraften att förändra Orienten.19  

Ronny Ambjörnsson, professor i idéhistoria, menar också att det asymmetriska förhållandet 

mellan Orienten och Occidenten har motiverats av deras olika styrelseskick. Västerländska 

upplysningsfilosofer tenderade att förknippa öst med despotism medan den europeiska 

modellen förespråkade en uppdelning av makten mellan olika instanser där förnuft och frihet 

kunde frodas. Väst kännetecknades också av individualitet, det vill säga att ens egna tankar och 

åsikter tilläts ta plats, medan folket i öst antogs vara kontrollerade av strikta regelsystem. Ett 

tecken på att ett land hade tagit ett steg i modernitetens riktning var att kvinnorna hade intagit 

en fri ställning.20 Den västerländska självdisciplinen ställdes även mot de despotiska ländernas 

häftiga begär och impulser som ”sexualitet, aggressivitet, lättja och plötsliga utbrott av 

energier”.21 Ambjörnsson liknar detta vid relationen mellan mannen och kvinnan där den senare 

brukar beskrivas som mer emotionellt lagd och som annorlunda i jämförelse med mannen. Den 

främmande kulturen tillskrevs alltså kvinnligt kodade, och därmed mindre önskvärda, 

karaktärsdrag.22 Detta är relevant i förhållande till läsningen av The Earthsea Cycle då de 

folkgrupper som analyseras i olika hög grad förknippas med det ena könet. 

Författaren och psykiatern Frantz Fanon föddes år 1925 i den franska kolonin Martinique i 

Karibien. Han har riktat stark kritik mot den europeiska koloniala kulturen och har även kallats 

för ”den postkoloniala teoribildningens fader”.23 Hans verk Svart hud, vita masker utgår från 

den färgade människans erfarenhet av kolonialism, vilket är viktigt att lyfta fram i samband 

 
18 Said 2000, s. 95–96, 424–427.  
19 Said 2000, s. 109, 113, 200, 215. 
20 Ronny Ambjörnsson, Öst och väst. Tankar om Europa mellan Asien och Amerika, Stockholm: Natur och 

kultur 1994, s. 38–42, 62. 
21 Ambjörnsson 1994, s. 10, 40. 
22 Ambjörnsson 1994, s. 10–11. 
23 Michael Azar, “Förord”, i Svart hud, vita masker, Frantz Fanon, Göteborg: Daidalos 1997, s. 9. 
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med diskussioner om den postkoloniala teoribildningen för att förhindra en reproduktion av den 

eurocentriska bilden av den koloniserade som ett passivt objekt.24 

Med utgångspunkt i ett psykoanalytiskt perspektiv diskuterar Fanon de strukturella 

skillnader som uppstår i mötet mellan kolonisatörerna och de koloniserade. Framför allt 

behandlas konstruktionen av gruppstereotyper, vilka liknas vid tvångströjor då såväl den vita 

som den svarta människan kan betraktas som ”instängd” i sin vithet respektive svarthet.25 Han 

synliggör därefter hur generaliserade föreställningar om olika folkgrupper påverkar formandet 

av identiteter och självuppfattningar. I mötet med den vita tvingas den färgade människan att 

betrakta sig själv utifrån kolonisatörens perspektiv, det vill säga som ett exotiskt objekt som 

genom sin mörka hudfärg representerar en avvikelse från den franska normen och därmed 

förknippas med våldsamhet och dumhet.26  

Till följd av kolonisationens omformning av samhällen har åtskilliga mörkhyade människor 

gått miste om sin kultur och istället förvärvat ett mindervärdeskomplex. Detta grundar sig bland 

annat i att färgen svart har kommit att associeras till det som är ondskefullt och farligt i till 

exempel populärkultur där enbart vita hjältar tillåts ta plats i rampljuset. Då den vita människan 

på så vis anses vara normativ och överordnad blir den färgade människans mål att bli så pass 

vit som möjligt genom att exempelvis lära sig franska språket och tillägna sig franska normer 

för att på så vis erhålla ett värde.27 I artikeln ”Algeriet av-slöjat” diskuterar även Fanon slöjan 

som kulturell symbol och redogör för att kvinnor som avstod från att bära slöja i koloniserade 

områden ansågs vara ett av de tydligaste tecknen på att ett österländskt folk hade tillägnat sig 

västerländska värden.28  

Inom det litteraturvetenskapliga forskningsfältet har det länge funnits tveksamheter kring 

huruvida litteratur kan kopplas till politiska företeelser eller förhållanden eftersom ett sådant 

källmaterial antingen har ansetts vara alldeles för partiskt eller alldeles för generellt för att några 

betydelsefulla slutsatser skulle kunna dras. Litteraturens roll i skapandet och upprätthållandet 

av koloniala strukturer har emellertid numera börjat uppmärksammas i allt högre grad. Loomba 

menar att litteratur kan betraktas som ”kodade uttryck för spänningarna, tvetydigheterna och 

nyanserna inom kolonialismens kulturer”, vilket innebär att den även har potential att 

 
24 Loomba 2008, s. 10. 
25 Frantz Fanon, Svart hud, vita masker, övers. Stefan Jordebrandt, Göteborg: Daidalos 1997, s. 27, 29. 
26 Fanon 1997, s. 108–109. 
27 Fanon 1997, s. 27–28, 136–138, 169–170. 
28 Frantz Fanon, ”Algeriet av-slöjat”, övers. Jonas J. Magnusson, i Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala 

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan 

Thörn (red.), Nora: Nya Doxa 1999, s. 103–105. 
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ifrågasätta rådande maktförhållanden och omdana dessa.29 Trots att källmaterialet i denna 

uppsats skildrar ett fiktivt universum som inte delar vår koloniala historia är det alltså möjligt 

att anlägga postkoloniala teorier på romanerna då de är producerade i en värld präglad av 

kolonialistiska tankemönster. De ovan nämnda teoretiska perspektiven tillämpas således i 

analysen för att studera vilka normer och sätt att se på den Andre som formar framställningen 

av olika grupper. Detta synliggör huruvida källmaterialet bidrar till upprätta ett motsvarande 

förhållande mellan de fiktiva grupperna som det mellan Occidenten och Orienten. 

Före avkoloniseringen under andra halvan av 1900-talet hade 85 % av jordens yta vid någon 

tidpunkt varit ockuperat av det europeiska kolonialväldet.30 Även om kolonialismen och dess 

följder i många fall har varit likartade är det viktigt att uppmärksamma att föreställningar om 

den Andre har sett olika ut beroende på plats och tidpunkt och därmed kan det vara 

problematiskt att dra generella slutsatser om erövringspolitikens effekter.31 Denna studie kan 

sålunda inte sägas representera den amerikanska skönlitteraturen eller fantasygenren i sin 

helhet, men den kan bidra till att utveckla kunskapen om såväl skillnader som likheter i hur 

kolonialismen har kommit till uttryck inom olika områden och praktiker. Att undersökningen 

utgår från den postkoloniala teoribildningen innebär också att övriga maktrelationer inte 

behandlas i samma utsträckning i analysen. The Earthsea Cycle lämpar sig emellertid väl för 

en postkolonial studie då handlingen till stor del kretsar kring två olika folk och relationerna 

mellan dessa. Med detta sagt kan resultatet av denna undersökning föranleda vidare studier om 

hur gestaltandet av andra strukturella villkor samspelar med koloniala konstruktioner.  

 

1.3. Forskningsläge 

Helen Young som har skrivit verket Race and Popular Fantasy Literature belyser att 

fantasylitteratur av tradition har tenderat att vara skriven av, för och om vita människor 

alltsedan vita män som J.R.R. Tolkien och C.S. Lewis lade grunden för genrens moderna form 

i början av 1900-talet. Tolkiens fantastiska värld strukturerades exempelvis kring rasskillnader 

och rashierarkier, där de vita, mänskliga karaktärerna framställdes som överordnade och som 

fundamentalt skilda från de svarta, monsterlika orcherna. Young påpekar att dessa varelser, 

såväl i Tolkiens romaner som i andra fiktiva universum, tillskrivs liknade attribut som den 

orientalistiska Andre genom att kännetecknas av ”extreme aggressiveness and irrationality; 

 
29 Loomba 2008, s. 77–78. 
30 Stefan Helgesson, Efter västerlandet. Texter om kulturell förändring, Stockholm: Natur och Kultur 2004, s. 

80. 
31 Loomba 2008, s. 29. 
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primitive, disorganized cultures; and homelands which are outside the borders of civilisation”.32 

Young framhåller dock att forskning om hur rasideologier och vithetsnormen inverkar på 

fantasylitteratur är ett relativt outforskat område som mestadels har berörts ytligt, till skillnad 

från inom genren science fiction.33 

Ramarna för fantasygenren har utmanats genom åren. Redan år 1968 publicerades A Wizard 

of Earthsea skriven av Ursula K. Le Guin, vilken Young kallar för ”one of the most critically 

lauded Fantasy books ever written”.34 Romanen är dock kanske mest ansedd för att ha givit 

inspiration till flera efterföljande författare genom att handlingen innefattar en skola för 

magiker. Att boken utöver detta gestaltar en mörkhyad huvudkaraktär tycks många vita läsare 

däremot inte ha uppfattat på grund att protagonistens vithet i allmänhet är en given 

omständighet inom fantasylitteratur.35 En studie av hur A Wizard of Earthsea och resterande 

böcker i den tillhörande serien såväl bidrar till att förstärka som ifrågasätta den västerländska 

och vita normen är således relevant då boken har spelat en väsentlig roll inom fantasygenren 

och därmed kan ha påverkat många läsares och blivande författares världssyn. 

Julia Sanderson har skrivit en opublicerad kandidatuppsats där hon studerar just C.S. Lewis 

Narnia-böcker och den rasistiska diskurs som präglar dessa. Hon framhåller att invånarna i 

Narnia förverkligar ett brittiskt, kristet ideal som ofta definieras i förhållande till grannlandet 

Calormen, vilka framstår som varandras motsatser.36 Calormen framställs bland annat som ett 

främmande, orientalistiskt kodat land som befolkas av mörkhyade, skäggiga män iklädda 

turbaner. Till skillnad från den typiska föreställningen om föreställningen om Orienten som 

uråldrig och oförmögen att utvecklas visar Sanderson att Calormen snarare representerar en, i 

Lewis ögon, för långt gången modernitet som inte är förenlig med det brittiska idealet. Hon 

skriver att calormenerna representerar ”en typ av ålderdomlig ondska som återuppväcks genom 

ett alltför rationellt och modernt tänkande varför det yttersta hotet ofta tycks vara modernitet, 

utveckling och därmed en rörelse bort från kristendomen och andligt förfall”.37 Ett resultat av 

detta är att Calormen präglas av slavhandel, ofrihet och en avsaknad av magi.38 

Malin Alkestrand har i sin avhandling Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis Fowl och 

Cirkeln i skolans värdegrundsarbete undersökt hur tre fantasyserier för barn och ungdomar kan 

 
32 Helen Young, Race and Popular Fantasy Literature. Habits of Whiteness, New York: Routledge 2016, s. 14, 

32, 38, 42, 125–127. 
33 Young 2016, s. 14. 
34 Young 2016, s. 64. 
35 Young 2016, s. 64. 
36 Julia Sanderson, Hotet mot Narnia. Den Andre i Aslans rike, Kandidatuppsats framlagd vid Institutionen för 

kultur och lärande, Södertörns högskola, publicerad i DiVA 2015, s. 12–13. 
37 Sanderson 2015, s. 22. 
38 Sanderson 2015, s. 21, 23. 
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användas för att diskutera bland annat kulturell mångfald tillsammans med skolelever. Hon 

konstaterar att en fördel med att använda sig av fantasylitteratur för att studera och samtala om 

litterära kulturella möten är att man ”frilägger de strukturer som sätts i spel när två kulturer 

möts, utan att peka ut specifika kulturer som läsaren har en förutfattad mening om”.39 Detta 

underlättar således samtal om något som annars kan uppfattas som känsloladdade ämnen.  

Alkestrand har bland annat analyserat Artemis Fowl-serien och det kulturmöte som uppstår 

vid människornas möte med älvor med utgångspunkt i det teoretiska begreppet den Andre. De 

båda grupperna har inledningsvis många fördomar om varandra trots att de inte har närmat sig 

varandra på tusentals år. Människorna anser att älvorna är en lägre stående ras som mentalt 

befinner sig på samma nivå som djuren, medan älvorna i sin tur betraktar samtliga människor 

som onda och aggressiva exploatörer. Att skapa stereotyper genom att tillskriva främmande 

grupper med ofördelaktiga egenskaper kan liknas vid hur Said menar att västvärlden förhåller 

sig till Orienten.40 

I sin analys utgår Alkestrand från att litteratur förmedlar såväl explicita som implicita 

ideologier. Det förstnämnda är väl synliga och medvetet framförda åskådningar, som uttrycks 

direkt genom exempelvis handlingen eller berättarens och karaktärernas uttalanden. De 

sistnämnda är mer underliggande, indirekt förmedlade synsätt. Hon förklarar skillnaden mellan 

ideologierna på följande vis: ”Explicita ideologier är tydliga ideologier som ligger på textens 

yta medan implicita ideologier […] ligger under ytan och kräver att läsaren själv aktualiserar 

dem.”41  

Den explicita ideologin i Artemis Fowl betonar således vikten av att kunna frångå sina 

förutfattade meningar och att kunna skapa sig en förståelse för andra individer och deras 

perspektiv på världen. Genom att överbrygga föreställda gränser blir det nämligen möjligt för 

människorna och älvorna att hjälpa varandra och därmed uppnå gemensamma mål.42 

Förmedlingen av den explicita ideologin underlättas av att läsaren får uppleva berättelsen 

genom såväl människornas som älvornas ögon på grund av en skiftande fokalisering. Detta 

åskådliggör att gruppernas respektive fördomar om den Andre inte överensstämmer med 

verkligheten.43 I kontrast till detta budskap förekommer även implicita teorier om att det trots 

allt är möjligt att rangordna olika kulturer. Handlingen äger rum i västvärlden inom vilken 

framför allt Irland tycks inneha en överordnad position till följd av sin stora tillgång till magi. 

 
39 Alkestrand 2016, s. 284. 
40 Alkestrand 2016, s. 262–265. 
41 Alkestrand 2016, s. 97–98. 
42 Alkestrand 2016, s. 263–264, 268. 
43 Alkestrand 2016, s. 253, 266. 
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I de fall ryssar kan påträffas i handlingen skildras de som kriminella. Det förekommer även 

ogrundade uppfattningar om olika arter bland älvorna som inte kritiseras.44 Alkestrands studie 

synliggör relevansen i att ta hänsyn till verkens explicita och implicita ideologier, och därmed 

beaktas även förmedlingen av dessa i analysen av The Earthsea Cycle. 

Laura B. Comoletti och Michael D.C. Drout har undersökt sambandet mellan ord, magi och 

genusstrukturer i The Earthsea Cycle. De redogör för att magikerna i romanerna kan liknas vid 

kristna, medeltida präster, bland annat eftersom de lever i celibat. Deras ledare, ärkemagikern, 

kan därmed tolkas som en variant av påven då han framstår som mäktigare än sekulära härskare. 

Medan präster använde sig av latin och Guds kraft för att omvandla bröd och vin till Jesu kropp 

och blod tillämpar magikerna ett uråldrigt skapelsespråk för att på magisk väg förändra den 

fysiska världen. Detta språk användes dessutom för att skapa den fiktiva världen i dess 

begynnelse, vilket kan betraktas som en parallell till den kristna skapelseberättelsen. Att utöva 

magi förutsätter emellertid en kunskap om tings sanna, magiska namn. I romanerna har dels 

kvinnor inte möjlighet att lära sig det magiska språket och därmed hamnar de i underläge 

gentemot de manliga magikerna, dels finns det en utländsk grupp av människor som också 

saknar vetskap om magi.45 Hur detta påverkar framställningen av västerländskt och österländskt 

kodade grupper diskuteras mer utförligt i uppsatsens analysdel. 

I verket Ursula K. Le Guin. A Critical Companion har Susan M. Bernardo och Graham J. 

Murphy studerat ett flertal romaner av Le Guin utifrån olika perspektiv och teoretiska 

utgångspunkter som genus och ekokritik men även kulturella och antropologiska perspektiv. 

De hävdar exempelvis att handlingen i The Tombs of Atuan och The Other Wind kan betraktas 

förespråka samarbete över kulturella gränser.46 Dessa till synes explicita ideologier presenteras 

och granskas i analysavsnittet tillsammans med kontrasterande aspekter. 

 

1.4. Källmaterial 

Källmaterialet för denna studie utgörs av fantasybokserien The Earthsea Cycle, vilken är 

skriven av den amerikanska författaren Ursula K. Le Guin för barn och ungdomar. Serien består 

i huvudsak av fem romaner och en novellsamling, men den inkluderar även ett antal fristående 

noveller. Ett urval av källmaterialet har varit nödvändigt till följd av uppsatsens begränsade 

 
44 Alkestrand 2016, s. 268. 
45 Laura B. Comoletti & Michael D.C. Drout, “How they do things with words: Language, Power, Gender, and 

the Priestly Wizards of Ursula K. Le Guin’s Earthsea book”, Children’s literature, 29, 2001, s. 114–116, 118–

119, 121. 
46 Susan M. Bernardo & Graham J. Murphy, Ursula K. Le Guin. A Critical Companion, Westport, Conn: 

Greenwood Press 2006, s. 113–114, 164–167. 
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omfång. De verk som analyseras i denna uppsats är sålunda de fem romanerna, vilka är följande: 

A Wizard of Earthsea (1968), The Tombs of Atuan (1971), The Farthest shore (1972) , Tehanu 

(1990) och The Other Wind (2001). Inledningsvis var serien tänkt att bli en trilogi, men Le Guin 

valde ett par decennier efter att den tredje romanen hade publicerats att utöka serien. Den första 

och den sista romanen är därmed publicerad med över trettio års mellanrum. Att studera 

samtliga romaner innebär således att det är möjligt att tyda eventuella förändringar i 

gestaltningen av olika grupper över tid i takt med samhälleliga omvälvningar. Novellerna 

analyseras inte då de inte i lika hög grad som romanerna fokuserar på mötet mellan olika 

kulturer och eftersom romanerna bedöms vara ett gediget och tillräckligt omfattande 

källmaterial i sig.  

Med hänsyn till uppsatsens syfte utgör The Earthsea Cycle ett lämpligt källmaterial då 

handlingen utspelar sig i en värld som huvudsakligen befolkas av två folkgrupper. Genom 

skiftande berättarperspektiv skildras grupperna såväl inifrån som utifrån, vilket möjliggör en 

mer nyanserad bild och djupare förståelse för de sätt som den västerländska kulturella normen 

antingen förstärks eller utmanas på. Bokserien är även skriven under en tidsperiod då 

fantasygenren och samhället i allmänhet, som tidigare nämnts, i hög grad präglades av en 

vithetsnorm och därmed kan det vara givande att studera om och hur detta kommer till uttryck 

i skönlitteratur som trots allt ämnar bryta mot just sådana strukturer. 

 

1.5. Metod 

Metoden som tillämpas i studien är en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att en 

undersökning organiseras i ett antal teman.47 Då källmaterialet utgörs av fem romaner vars 

innehåll i olika hög grad är relevant för uppsatsens syfte möjliggör denna metod en 

sammanställning och en systematisering av centrala och adekvata delar av källmaterialet. 

Bokserien har studerats grundligt i sin helhet vid ett flertal tillfällen men i redovisningen av 

resultatet refereras vissa verk mer frekvent än andra på grundval av deras relevans för 

uppsatsens syfte. Analysen har i detta fall ordnats i tre delar, vilka åskådliggör hur olika 

kulturella grupper framställs och förhåller sig till varandra med utgångspunkt i tidigare 

redovisade frågeställningar och postkoloniala teorier. Dessa tre teman är: föreställningar om 

den Andre, styrelseskick och kulturmöten.  

Analysen tar även hänsyn till fokaliseringen i romanerna, det vill säga vems synintryck som 

berättelsen filtreras genom, då detta har betydelse för vilken bild av de olika grupperna som 

 
47 Alan Bryman, Social research methods, Oxford: Oxford University Press 2016, s. 563. 
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förmedlas till läsaren. Denna kan sammanfalla med berättarperspektivet, men teknikerna kan 

även skilja sig från varandra. Fokaliseringen kan exempelvis vara extern. I detta fall förmedlas 

händelserna av en så gott som allvetande berättare som har tillgång till samtliga karaktärers 

tankar och besitter kunskap om varenda skeende i den fiktiva världen, utan att själv delta i de 

händelser som spelas upp. Det innebär att fokaliseringen ”sker från en punkt utanför 

historien”.48 Fokaliseringen kan också vara intern. Det betyder att berättaren skildrar 

händelserna inifrån en karaktärs medvetande. Läsaren får därmed enbart information om det 

som karaktären själv har vetskap om eller upplever.49  

Extern fokalisering innebär att berättaren framstår som objektiv och dennes ”ord blir 

liktydiga med vad vi kan kalla för textens norm”.50 Intern fokalisering öppnar upp för ett mer 

läsarkritiskt förhållningssätt i och med att handlingen förmedlas från ett mer personligt och 

subjektivt perspektiv.51 Om enbart en av folkgrupperna i källmaterialet fokaliseras innebär det 

alltså att bilden av den fiktiva världen riskerar att bli ensidig, men om båda grupperna fungerar 

som fokalisatorer kan deras utsagor jämföras med och ställas mot varandra. För att tydliggöra 

hur fokaliseringen har utformats i respektive roman redovisas detta i nedanstående delavsnitt, 

effekterna diskuteras mer utförligt i uppsatsens analysdel. 

 

1.6. The Earthsea Cycle 

Nedan följer en kort redogörelse för Övärldens miljö och befolkning samt romanernas handling. 

Detta delavsnitt ämnar skapa en förståelse för intrigen och underlätta läsningen av analysen.  

Romanerna utspelar sig i ett fiktivt, förindustriellt universum som kallas för Övärlden. 

Världen påminner om den vi lever i då den är befolkad av människor, men den rymmer även 

magiska krafter och övernaturliga varelser, i synnerhet drakar. Den består av öar i olika 

storlekar, snarare än kontinenter, vilka är belägna i ett stort hav. Övärldens befolkning kan delas 

upp i två olika grupper, vilka analysen följaktligen centreras kring: det hardiska folket och det 

kargiska folket. Det hardiska folket lever främst i på de Inre öarna, vilka är placerad i mitten av 

havet och utgörs av ett kluster av närliggande öar. Det kargiska folket är bosatta i 

Kargadländerna, eller Kargadimperiet som det också kallas, vilket är fyra större öar belägna 

öster om de Inre öarna. 

 
48 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion, Lund: Studentlitteratur 1999, s. 83– 

84. 
49 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 85. 
50 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 87–88. 
51 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 88. 
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A Wizard of Earthsea handlar om trollkarlen Ged som är född och uppvuxen bland de Inre 

öarna. Han visar sig redan som ung ha stora krafter och anländer så småningom till ön Roke där 

han antas som elev på Övärldens skola för magiker. Ged hamnar emellertid i konflikt med en 

annan magiker på skolan och i ett misslyckat försök att hävda sig gentemot sin konkurrent råkar 

han framkalla en skugga som försöker döda honom. Resterande delen av romanen handlar om 

sökandet efter ett sätt att bli fri från den onda varelsen. Historien skildras framför allt ur en 

allvetande berättares perspektiv och fokaliseringen är således mestadels extern. 

The Tombs of Atuan utspelar sig, till skillnad från den första romanen, i Kargadländerna. 

Handlingen kretsar kring en ung prästinna vars namn egentligen är Tenar, men då hon vigs till 

sitt ämbete måste hon byta namn till Arha. Läsaren får följa hennes uppväxt och enformiga och 

reglerade tillvaro i Atuan, en av Kargadländernas heligaste platser. Hennes liv förändras 

plötsligt av att trollkarlen Ged anländer till templet med intentionen att stjäla en magisk 

talisman. Han blir dock tillfångatagen, men Arha håller honom vid liv i hemlighet då hon 

fascineras av hans magi och kunskap om världen. Ged får henne att inse att hennes religion inte 

är förenlig med verkligheten och han hjälper henne att fly från Kargadländerna till de Inre öarna. 

Arha/Tenar fungerar främst som fokalisator i berättelsen, men även extern fokalisering 

förekommer. 

The Farthest Shore utspelar sig några årtionden efter den föregående romanen. Magin har 

börjat förlora sin kraft varpå Ged, tillsammans med den unga mannen Lebannen, ger sig ut på 

en resa genom Övärlden för att försöka finna en lösning. Orsaken visar sig vara en ond trollkarl 

som har ämnat lura döden genom att ge sig själv evigt liv. Detta har skapat en spricka mellan 

den levande världen och dödsriket som drar åt sig all livskraft. Genom att Ged och Lebannen 

tar sig in i dödsriket och besegrar trollkarlen samt mirakulöst nog lyckas återvända till den 

levande världen uppfyller Lebannen en ålderdomlig profetia och blir utnämnd till kung över 

Övärlden. Lebannen fungerar främst som fokalisator, men även extern fokalisering 

förekommer. 

I Tehanu lever Tenar numera som änka bland de Inre öarna. Hon hjälper till att rädda och 

uppfostra en flicka, Tehanu, som har blivit svårt brännskadad efter att hennes biologiska 

föräldrar självmant har knuffat in henne i en brasa. Kort efter detta anländer Ged till Tenars hus 

och det visar sig att han har förlorat all sin magi till följd av resan till dödsriket. Romanen 

behandlar därefter Tenars kamp för att skydda Tehanu från sina föräldrar samt Ged och Tenars 

begynnande kärleksrelation. Framför allt skildras Tenars genuskritiska reflektioner kring 

samhällets skilda förväntningar på kvinnor och män. Tenar fungerar främst som fokalisator, 

men även extern fokalisering förekommer. 
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I den sista romanen, The Other Wind, ställs kung Lebannen inför två problem: att han måste 

gifta sig med en kargisk prinsessa, Seserakh, om han vill åstadkomma ett fredsavtal med 

Kargadländerna samt att drakar har börjat inkräkta på människornas öar runtom i Inre övärlden. 

Till råga på allt anländer trollkarlen Adler till kungens hov på ön Havnor och berättar att han 

besöker dödsriket i sina drömmar och att de döda kräver att bli frisläppta. Lebannen, Adler, 

Tehanu, Tenar, Seserakh, och en representant från drakfolket reser därmed till trollkarlsskolan 

på Roke för att återställa balansen i världen. Lebannen och Tenar är de huvudsakliga 

fokalisatorerna, men även extern fokalisering förekommer.  
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2. Analys 

2.1. Föreställningar om den Andre 

I detta avsnitt analyseras vilka bilder av den Andre inom respektive grupp som förmedlas till 

läsaren genom fördomar eller initiala möten. Detta lägger grunden för resterande delar av 

undersökningen då det synliggör hur grupperna framställs samt hur de förstår och förhåller sig 

till varandra på ett sätt som delvis utmanar den västerländska normen men även befäster denna.  

 

2.1.1. Det hardiska folkets syn på den Andre 

Den första romanen, The Wizard of Earthsea, handlar om den unga trollkarlen Geds utveckling 

och hans kamp mot onda krafter. Ged är uppvuxen på ön Gont, bland de Inre öarna, och det är 

där som romanen tar sin början. Berättelsen skildras ur en allvetande berättares perspektiv, 

vilket innebär att fokaliseringen inte begränsas till en specifik karaktärs medvetande utan 

berättaren har möjlighet att förtälja vad samtliga karaktärer tycker och tänker. Holmberg och 

Ohlsson menar som sagt att det som berättas därmed kan framstå som textens norm, vilken 

tenderar att godtas utan tvivel.52 I detta fall informeras läsaren på första sidan om att Ged bör 

betraktas som en tapper och beundransvärd person och därmed tar läsaren redan inledningsvis 

hans parti: ”His life is told in the Deed of Ged and in many songs, but this is a tale of the time 

before his fame, before the songs were made.”53  

Ett tiotal sidor senare gör det kargiska folket sitt första framträdande i romanen då de 

attackerar Geds hemby. De presenteras då på följande vis: 

 

In those days the Kargad empire was strong. Those are four great lands that lie between the Northern 

and the Eastern Reaches: Karego-At, Atuan, Hur-at-Hur, Atnini. The tongue they speak there is not 

like any spoken in the Archipelago or the other Reaches, and they are a savage people, white-skinned, 

yellow-haired, and fierce, liking the sight of blood and the smell of burning towns. (Wizard, s. 17)  

 

Till följd av att det Kargiska imperiet framställs som ett hot gentemot Ged, förstår läsaren att 

det rör sig om två skilda grupper. Eftersom Ged har presenterats som berättelsens huvudperson 

och hjälte konstrueras det kargiska folket som den fientliga Andre. Läsaren inser att kargerna 

bör betraktas som annorlunda i jämförelse med Geds folk på grund av ett antal anledningar. För 

det första är det kargiska folket, som befolkar fyra öar i öst, geografiskt avskilt från den 

 
52 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 88. 
53 Ursula K. Le Guin, A Wizard of Earthsea (1968), New York: Roc Books 1991, s. 11. I fortsättningen hänvisas 

till denna roman i parentes med förkortningen Wizard. 
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resterande västliga Övärlden. För det andra talar kargerna ett språk som inte är begripligt på 

någon av de Inre öarna eller de Yttre farlederna. För det tredje associeras de med våldsamhet 

och brutalitet. Den allvetande berättaren betonar dessutom att de är ett vildsint folk, vilket 

således också framstår som textens norm.54 Läsaren behöver därmed inte ifrågasätta detta 

uttalande då det tycks vara på det viset samtliga karger är och bör förstås. Bilden av dem som 

hänsynslösa förstärks av att deras aggressiva räder återberättas för läsaren:  

 

Then Spevy fell to the Kargs and was looted and laid waste, its people taken as slaves, so that even 

now it is an isle of ruins. In lust of conquest the Kargs sailed next to Gont, coming in a host, thirty 

great longships, to East Port. They fought through that town, took it, burned it; leaving their ships 

under guard at the mount of the River Ar they went up the Vale wrecking and looting, slaughtering 

cattle and men. As they went they split into bands, and each of these bands plundered where it chose. 

(Wizard, s. 17) 

 

På grund av att kargerna beskrivs uppleva slavhandel och erövring och ödeläggelse av öar som 

ett nöje förstärks bilden av dem som onda. I samband med anfallet mot Gont beskrivs de också 

som en invaderande hord som dödar både unga pojkar och gamlingar samtidigt som de ger ifrån 

sig religiösa stridsrop. (Wizard, s. 20, 22) Berättaren talar även om för läsaren att befolkningen 

på Gont inte är krigisk, vilket befäster uppfattningen om att de båda folkgrupperna skiljer sig 

åt. (Wizard, s. 18) De definieras alltså utifrån att de är motsatser till kargerna, något som sin tur 

innebär att de inte hade agerat på samma skoningslösa vis gentemot andra folk. Geds folk är 

helt enkelt de goda i berättelsen. 

Under attacken skildrar dessutom den allvetande berättaren främst hur byborna och Ged 

upplever situationen. Kargernas tankar återges ytterst sällan mer än att de betraktar byn och 

byborna som ”loot and prey”. (Wizard, s. 21) De beskrivs som en grupp som tillsammans 

attackerar, dödar, drabbas av rädsla och flyr, exempelvis i följande meningar: ”They charged 

forward then to hew down their puny attackers […]”, ”Now dread came into the Kargs’ hearts 

[…]” och ”The Kargs began to run, all of them […]”. (Wizard, 21–22) Detta eliminerar 

kargernas individualitet och framställer dem som ett kollektiv av brutala, religiösa fanatiker. 

När kargerna slutligen besegras med hjälp av Geds magi blir det återigen tydligt att 

berättaren står på de Inre öarnas sida och att kargerna bör betraktas som deras fiender genom 

meningen: ”Here lay a dead Karg with yellow hair long, loose and bloody; there lay the village 

tanner, killed in a battle like king.” (Wizard, s. 23) 

 
54 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 88. 



18 

 

Denna framställning av kargerna och kargernas handlingar kan liknas vid de tendenser som 

bland annat Said har funnit i västerländsk litteratur gällande porträtteringen av Mellanöstern 

som ett hot om förödelse och barbarism.55 Det som förhindrar att detta inte omedelbart bidrar 

till att förstärka en västerländsk norm är att kargerna beskrivs vara vita och blonda, till skillnad 

från de mörkhyade människor som annars brukar förknippas med dessa egenskaper, exempelvis 

calormenerna i Narnia-böckerna.56 Läsaren får istället senare veta att huvudpersonen Ged och 

hans folk är mörkhyade, vilket utmanar det stereotypa rashierarkiska förhållandet som Fanon 

menar i många fall präglar populärkulturen, det vill säga att vithet associeras med hjältar och 

det mörka med fientlighet.57 (Wizard, s. 51) 

Alkestrand redogör för att det genom att betrakta den mänskliga världen utifrån älvornas 

perspektiv är möjligt att se den med nya ögon och därmed dra paralleller till verkligheten för 

att kunna kritisera vissa av mänsklighetens faktiska handlingar.58 På ett liknande vis 

främmandegörs den vita människan genom att skildras utifrån ett mörkhyat folks perspektiv. 

Skildringen av vita, vildsinta erövrare som reser i långbåtar kan exempelvis leda till 

associationer om vikingar, men det kan också på ett mer generellt plan synliggöra hur olika 

ursprungsbefolkningar kan ha betraktat kolonisatörerna. En sådan tolkning skulle innebära att 

romanen förmedlar en inlindad kritik gentemot kolonialismen då det är de vita erövrarna som 

framstår som onda snarare än som upptäcktsresande hjältar. 

Det är emellertid viktigt att framhålla att den Andre trots detta upplevs som orientalistiskt 

kodad genom bokserien. I kommande romaner visar det sig exempelvis att Kargadländerna till 

stor del består av ett ökenlandskap.59 Även Calormen utgörs av sådan terräng, vilken troligen i 

högre grad kan användas för att beskriva öst än väst.60 I The Other Wind, anländer också en 

kargisk prinsessa, Seserakh, till de Inre öarnas kungliga hov. Seserakh och hennes hovdamer 

bär slöjor för att de ska undvika att visa sig för manfolk.61 Fanon hävdar att kläder är en av de 

tydligaste markörerna på vilken kulturell grupptillhörighet en människa har då det utgör en stor 

del i skapandet av stereotyper. Han skriver vidare att ”den slöja som kvinnorna bär framträder 

med en sådan oföränderlighet att den i allmänhet är nog för att karaktärisera det arabiska 

 
55 Said 2000, s. 137. 
56 Loomba 2008, s. 113; Sanderson 2015, s. 22. 
57 Fanon 1997, s. 136–138. 
58 Alkestrand 2016, s. 254–256. 
59 Ursula K. Le Guin, The Tombs of Atuan (1971), New York: Aladdin Paperbacks 2001, s. 28–29. I 

fortsättningen hänvisas till denna roman i parentes med förkortningen Tombs. 
60 Sanderson 2015, s. 23. 
61 Ursula K. Le Guin, The Other Wind (2001), New York: Houghton Mifflin 2012, s. 73, 192. I fortsättningen 

hänvisas till denna roman i parentes med förkortningen Wind. 
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samhället”.62 Samma kvinnor sägs också komma från ett harem, vilket på ett liknande vis som 

de övriga elementen brukar förknippas med en orientalisk kontext.63 Kargadländerna framstår 

alltså som ett orientaliskt kodat land inom vilket människor med vit hud helt enkelt har 

placerats. Detta skapar en komplex situation där inte det inte enbart är de vita människorna som 

främmandegörs utan även en stereotypt österländsk kultur. 

Kung Lebannen av de Inre öarna kan dessutom tolkas betrakta slöjan ur ett västerländskt 

perspektiv då han uppfattar den som annorlunda och mystisk, men också som någonting 

negativt då det antyds att den begränsar kvinnans handlingsutrymme: ”The veils, red with lines 

of gold embroidery, fell straight down from a flat-brimmed hat or headdress, so that the princess 

appeared to be a red column or pillar, cylindrical, featureless, motionless, silent.” (Wind, s. 73) 

Genom att osynliggöras i slöjan tycks hon alltså i Lebannens ögon förlora sin individualitet och 

blir snarare betraktad som ett objekt. När Lebannen hälsar henne välkommen till hans hov sägs 

följande om hennes beslöjade gestalt: ”It did not stir”. (Wind, s. 73) Även karaktären Tenar, 

som kommer från Kargadländerna, skattar sig själv lycklig över att hon slapp följa en så 

bakåtsträvande tradition som att bära slöja, vilket antyder att hon uppfattar detta som något 

negativt för kvinnor. (Wind, s. 90) Att på det viset förknippa öst med oföränderliga, nedärvda 

seder som begränsar kvinnor och leder till en brist på individualitet motsvarar orientalismens 

föreställningar om öst, och förespråkar den västerländska kulturens överordning.64  

Trots att det kargiska folket är blekhyat är det alltså möjligt att i övriga avseenden betrakta 

Kargadländerna som orientalistiskt kodat. Detta gör att det även blir problematiskt att framställa 

dem som brutala vildar. Liksom calormenerna tycks det nämligen som att de flesta karger bär 

på en inneboende avsaknad av etik och moral. De två calormener som visar sig vara annorlunda 

framställs som exceptionella undantag som i mångt och mycket bekräftar att den stereotypa 

bilden av folkgruppen trots allt är korrekt.65 Detta mönster kan även noteras i The Earthsea 

Cycle. När Ged är på flykt ute på havet i A Wizard of Earthsea träffar han exempelvis på ett 

kargiskt syskonpar på en isolerad ö. De talar inte samma språk men han antar att de har blivit 

dömda till exil av någon kargisk härskare. Syskonen hjälper honom att återhämta sig, men när 

han erbjuder sig att segla med dem till någon annan ö, vägrar de och reagerar på ett panikslaget 

vis: ”All his memory of other lands and other men was a child’s nightmare of blood and giants 

and screaming: Ged could see that in his face, as he shook his head and shook his head.” 

 
62 Fanon 1999, s. 103. 
63 Ambjörnsson 1994, s. 40; Fanon 1999, s. 108. 
64 Ambjörnsson 1994, s. 39, 42, 62. 
65 Sanderson 2015, s. 31–32. 
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(Wizard, s. 160) Då de ursprungligen är från Kargadländerna antar läsaren att dessa minnen 

kommer därifrån, vilket bidrar till att befästa en bild av dess folk som ondskefullt.  

 

2.1.2. Det kargiska folkets syn på den Andre 

I den andra romanen, The Tombs of Atuan, får läsaren ta del av kargernas syn på Övärlden och 

dess befolkning då det främst är en ung, kargisk prästinna som fokaliseras. Denna huvudpersons 

riktiga namn är egentligen Tenar, men under merparten av romanen går hon under namnet Arha 

och därför omnämns hon som det i detta avsnitt. Detta perspektivbyte utgör en intressant 

kontrast gentemot den föregående romanen då läsaren genom extern fokalisering försågs med 

stereotypa föreställningar om det kargiska folket som en grupp vita vildar.  

Första gången det hardiska folket kommer på tal nämns de av Arhas väninna Penthe: 

 

The ships looked like dragons with red wings. Some of them had real necks with dragon heads. They 

came sailing by Atuan, but they weren’t Kargish ships. They came from the west, from the Inner 

Lands, the headman said. Everybody came down to watch them. I think they were afraid they might 

land. They just went by, nobody knew where they were going. Maybe to make war in Karego-At. 

But think of it, they really came from the sorcerers’ islands, where all the people are the color of dirt 

and they can all cast a spell on you as easy as winking. (Tombs, s. 19–20) 

 

Till skillnad från hur kargerna framställdes talar inte Penthe om det hardiska folket med rädsla 

i rösten. Hon längtar bort från den avlägsna helgedom som både hon och Arha tjänar vid och 

historien ovan är ett barndomsminne som hon förknippar med en fascination och förundran 

över de delar av världen som de inte har upplevt. Det som framför allt skiljer folken åt och gör 

att den hardiska befolkningen blir den Andre i kargernas ögon är alltså att de är mörkhyade och 

kan utöva magi. Arha som aldrig har varit i närheten av det hardiska folket hävdar emellertid 

att de är ”vile accursed sorcerers”. (Tombs, s. 20) Till följd av att Arha fokaliseras internt genom 

sina egna åsikter och tankar litar dock inte läsaren på henne i samma utsträckning som på den 

allvetande berättaren i den föregående romanen.66 Uttalandet ovan framstår, i kontrast med 

Penthes utsaga, som en uppfattning som hon har fått inpräntad i sig under sin uppväxt. 

Vid ett senare tillfälle har Arha en konversation tillsammans med två äldre prästinnor, Kossil 

och Thar, där ämnet trollkarlar tas upp. Berättaren talar om för läsaren att Arha tycks ha glömt 

bort sin tidigare kritiska syn på magikerna då hon numera istället är nyfiken på deras förmågor. 

Hon undrar om de inte känner till de gudar och de gudomliga krafter som kargerna tillber varpå 

 
66 Holmberg & Ohlson 1999, s. 88. 
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Kossil, som är mycket negativt inställd till magikerna, svarar följande: ”They have no gods. 

They work magic, and think they are gods themselves. But they are not.” (Tombs, s. 60) Hon 

hävdar dessutom att de inte besitter någon verklig magi utan att de snarare är rena svindlare. 

Att läsaren får följa såväl Ged som Arha och ta del av respektive grupps föreställningar om 

den Andre skulle, i likhet med den skiftande fokaliseringen mellan Artemis Fowl och älvorna, 

kunna leda till en djupare förståelse för vikten av att sätta sig in i andras perspektiv då fördomar 

och stereotyper inte alltid korrelerar med verkligheten.67 Att bilden av trollkarlarna vilar på 

ogrundade föreställningar synliggörs exempelvis när Arha frågar om deras utseende varpå 

Kossil svarar: ”They are black and vile. I have never seen one.” (Tombs, s. 62)  

Det är dock möjligt att argumentera för att ett synliggörande av den kargiska bilden av den 

Andre främst verkar till kargernas nackdel. Läsaren besitter redan kunskap om trollkarlarnas 

karaktär och hur Övärldens magi fungerar till följd av att ha läst den första romanen med en 

allvetande berättare som har talat om hur världen bör förstås. Arha ogillar dessutom Kossil, 

vilket gör att läsaren delar hennes attityd och inte har en särskilt hög tilltro till den äldre 

prästinnan från början. Kossils uttalanden kan därmed avfärdas och hon framstår som en 

irrationell och verklighetsfrånvänd karaktär som förnekar magi för att försvara sina egna 

traditioners överhöghet, vilket innebär att hon kan betraktas följa ett orientaliskt mönster.68  

Denna bild av magikerna förstärks också av att den andra prästinnan Thar motsäger Kossils 

uttalanden och hävdar att magi existerar. Hon berättar bland annat om en trollkarl som 

tillfångatogs av karger men lyckades överlista dem: 

 

He showed them a stick of dry wood, and spoke a word to it. And lo! it blossomed. And he spoke 

another word, and lo! it bore red apples. And he spoke one word more, and stick, blossoms, apples, 

and all vanished, and with them the sorcerer. With one word he had gone as a rainbow goes, like a 

wink, without a trace; and they never found him on that isle. Was that mere jugglery? (Tombs, s. 61) 

 

Thar må således visa respekt och en viss rädsla för trollkarlarnas krafter, men likt Penthe och 

Arha framstår hon som aningen förundrad över dem. Följaktligen påverkas inte läsarens bild av 

magikerna i någon högre grad utan de kan, trots att de definieras som den Andre, fortfarande 

uppfattas som kraftfulla och visa och även som att de har nått längre i sin förståelse av världen 

än de orientaliskt kodade kargerna, vilket upprätthåller idéen om den österländska kulturens 

eftersläpning i utvecklingen.69   

 
67 Alkestrand 2016, s. 254. 
68 Said 2000, s. 112. 
69 Said 2000, s. 445. 
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2.1.3. Delsammanfattning: föreställningar om den Andre 

Genom en analys av hur föreställningarna om den Andre konstrueras är det möjligt att 

konstatera att såväl det hardiska som det kargiska folket har stereotypa uppfattningar om 

varandra, vilket innebär att det råder en dikotomi, ett särskiljande, i gruppernas syn på varandra. 

En explicit ideologi som förmedlas genom detta tema kan tolkas vara att det är viktigt att 

ifrågasätta hur stereotypiska föreställningar påverkar förståelsen av verkligheten genom Kossils 

ogrundade fördomar om trollkarlar och genom att vita människor främmandegörs och 

framställs som fienden. En implicit ideologi som samtidigt kan identifieras är att dikotomin 

även präglas av en hierarki där en orientaliskt kodad kultur, genom en blick präglad av 

västerländska ideal, framstår som bakåtsträvande, våldsam och irrationell.  

 

2.2. Styrelseskick 

I detta avsnitt jämförs det hardiska respektive kargiska världsliga och andliga styrelseskicket, 

då framställningen av dessa har vidare betydelse för hur grupperna kodas som orientalisk 

respektive västerländsk och hur detta bidrar till att förstärka en västerländsk kulturell norm. 

 

2.2.1. Världsligt styrelseskick  

I det hardiska samhället balanseras ansvaret för riket mellan kungen och magikerna. När 

bokserien tar sin början saknas det dock en hardisk kung. I The Farthest Shore anländer en ung 

man vid namn Lebannen till trollkarlsskolan på ön Roke. I samband med sin vistelse frågar han 

en magiker huruvida folket skulle acceptera en ny kung varpå han får till svar: ”If he came in 

peace and in strength; if Roke and Havnor recognized his claim.”70 Uttalandet insinuerar alltså 

att de Inre öarna inte tillåter ett styre som har sitt ursprung i och upprätthålls genom 

våldsutövning, vilket garanteras genom att såväl magikerna som det vanliga folket måste 

godkänna en kandidat till tronen för att han ska erhålla sin makt. I slutet av romanen utnämns 

Lebannen till kung över de Inre öarna till följd av att han genom sin resa till och från dödsriket 

har uppfyllt en profetia. (Shore, s. 257) Läsaren, och folket, som genom en inre fokalisering har 

följt Lebannens personliga utveckling och kamp för att rädda världen betraktar därmed honom 

som en godhjärtad och värdig regent.71 Ged, vars omdöme läsaren vid det här laget litar på, 

 
70 Ursula K. Le Guin, The Farthest Shore (1972), New York: Aladdin Paperbacks 2001, s. 22. I fortsättningen 

hänvisas till denna roman i parentes med förkortningen Shore. 
71 Bernardo & Murphy 2006, s. 120. 
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konstaterar dessutom att Lebannen kommer att vara en idealisk kung, vilket ytterligare 

förstärker läsarens positiva inställning till Lebannen.72   

Lebannen styr riket med hjälp av ett råd bestående av ett hundratal personer från olika öar 

och olika samhällsgrenar. Rådet skildras genom en extern fokalisering och beskrivs syfta till att 

vägleda kungen, men också till att så många grupper som möjligt ska få möjlighet att uttrycka 

sin vilja då rådets majoritetsbeslut är gällande. Följande berättas vidare om rådet: ”Many 

councillors had found that if they had enough facts to support their opposition and made a good 

argument, they might sway the others and even persuade the king.” (Wind, s. 145) Kungen 

framställs alltså som en rationell härskare som inte drivs av maktlystnad utan fattar logiskt 

grundade och förnuftiga beslut som gynnar fler än honom själv. Han kämpar exempelvis för att 

sätta stopp för slavhandel, i motsats till kargerna som tar slavar. (Wind, s. 202) 

Till skillnad från de Inre öarna styrs Kargadimperiet inledningsvis enväldigt av 

Gudakonungen. Då han legitimerar sitt maktinnehav genom att påstå sig vara en gud har han 

inget behov av att rådfråga andra och således dela med sig av makten. (Tombs, s. 28) Hans 

hederlighet ifrågasätts emellertid av flera av kargerna som påpekar att han enbart är en 

människa, vilket skulle innebära att han ljuger om sin härkomst för att uppnå makt. (Tombs, s. 

47–48) Vid ett tillfälle när prästinnan Arha uttrycker tvivel om Gudakonungens krafter påpekar 

hennes tjänare att sådant inte bör yttras framför en gud. (Tombs, s. 29) Uttalandet kan tolkas 

som en varning för att Gudakonungen är trolig att bestraffa de som kritiserar hans position.  

I The Other Wind blir läsaren informerad om att Gudakonungen har störtats av krigsherren 

Thol. Denna man, som också legitimerar sitt styre genom ett gudomligt släktskap, har utnämnt 

sig själv till Överstekung och erövrat samtliga kargiska öar med våld. Lebannen, som utan 

resultat länge har försökt mäkla fred med Gudakonungen, skickar därmed ett sändebud till den 

nya regenten i hopp om att han är mer tillmötesgående, vilket dock inte verkar vara fallet: 

 

Five years of difficult and tiresome diplomacy had ensued. Thol was a violent man on a threatened 

throne. In the wreckage of the theocracy, all control in his realm was chancy, all authority 

questionable. Lesser kings constantly declared themselves and had to be bought or beaten into 

obedience to the High King. Sectarians issued from shrines and caverns crying “Woe to the mighty!” 

and foretelling earthquake, tidal wave, plague upon the deicides. Ruling a troubled, divided empire, 

Thol could scarcely place any trust in the powerful and wealthy Archipelagans. (Wind, s. 71) 

 

 
72 Ursula K. Le Guin, Tehanu (1990), New York: Aladdin Paperbacks 2001, s. 242.  
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Enligt denna framställning tycks det egentligen inte finnas någon betydande skillnad mellan 

Gudakonungen och Överstekungen. Trots att Överstekungen inte hävdar sig vara en riktig gud 

kan de båda kan förknippas med maktmissbruk, våldsamhet och ett instabilt styre. Bilden av 

Överstekungen som empatilös förstärks också av att Tenar påpekar att det finns en risk att 

prinsessan Seserakh kommer att bli dödad till följd av den vanära hon drar över sin familj om 

hon vägras ett giftermål med den hardiska kungen. (Wind, s. 79) Då läsaren tidigare har fått 

förklarat för sig att kargerna är ett barbariskt folk och deras båda härskare överensstämmer med 

denna bild framstår det som att detta förtryckande styre är det enda alternativet i det orientaliskt 

kodade Kargadimperiet. I jämförelse med detta framstår det världsliga styrelseskicket i det 

hardiska samhället som dess motsats då kungen framställs som rationell, fredssträvande och 

villig att dela med sig av makten. Denna skildring av styrelseskicken korrelerar med tendenser 

att beskriva öst som fångat i förtryckande strukturer och despotism, medan dess geografiska 

och kulturella motpol tillskrivs ett progressivt förhållande till makt och styrelseskick som 

associeras till västvärlden.73 

 

2.2.2. Andligt styrelseskick 

Den andliga delen av det hardiska styrelseskicket hanteras av Övärldens magiker. På Rokes 

trollkarlsskola finns det nio magimästare. Enligt Comoletti och Drout kan de betraktas som 

västerländskt kodade då det är möjligt att dra paralleller mellan dem och kristna, medeltida 

präster. Deras ledare benämns som Ärkemagikern och han är utvald av magimästarna. Han kan 

betraktas inneha en liknande status som påven då han egentligen saknar skyldighet att rätta sig 

efter någon.74 Trots sin betydande kraft och ställning väljer emellertid Ärkemagikern att främst 

låta den värdsliga makten styra och framstår således inte som maktlysten. Följande konstateras 

av en magiker på skolan: ”Roke guides, but it can’t rule. The Balance lies here, but the Power 

should lie in the king’s hands.” (Shore, s. 21) Detta kan kopplas till Ambjörnssons resonemang 

om att västerländska upplysningsfilosofer betraktade ett jämviktstillstånd mellan olika styrande 

parter som optimalt för att främja frihet och förnuft, då föreställningen om att dessa egenskaper 

var begränsade till väst även är synlig i skildringen av de andliga styrelseskicken.75  

I likhet med kungen som framställs som rationell framstår nämligen även magin som en 

konst som är beroende av ett gott förnuft. Comoletti och Drout framhåller att det krävs kunskap 

om det magiska språket och om olika tings sanna namn, vilken de förvärvar genom utbildningen 

 
73 Ambjörnsson 1994, s. 38–40. 
74 Comoletti & Drout 2001, s. 114–115. 
75 Ambjörnsson 1994, s. 39–40. 
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på trollkarlsskolan, för att kunna utöva magi.76 (Wizard, s. 59) De blivande magikerna 

undervisas även i hur magi bör hanteras, då den inte får utnyttjas i illvilliga syften: 

 

But you must not change one thing, one pebble, one grain of sand, until you know what good and 

evil will follow on the act. The world is in balance, in Equilibrium. A wizard’s power of Changing 

and of Summoning can shake the balance of the world. It is dangerous that power. It is most perilous. 

It must follow knowledge and serve need. To light a candle is to cast a shadow… (Wizard, s. 56) 

 

Magi får således enbart användas på ett förnuftigt vis och då det faktiskt är nödvändigt. A 

Wizard of Earthsea synliggör hur det kan gå om dessa råd inte efterföljs. Förblindad av 

ärelystnad råkar Ged nämligen framkalla en ond skuggvarelse som försöker döda honom. Det 

visar sig att den främsta lösningen är att tillägna sig mer kunskap om magi då han bland annat 

lär sig att alla ting har namn. Ged kommer därmed till insikt om att skuggan utgör en del av 

honom själv och att de delar namn. Genom att konfrontera skuggan med den nyvunna 

kunskapen kan de förenas till en. Denna transformation leder till att Ged kan utvecklas och få 

insikt om sitt sanna jag. Med hjälp av magin kan alltså Ged genomgå en intellektuell och själslig 

utveckling som enbart tycks vara möjlig inom den västliga världens gränser eftersom följande 

konstateras genom extern fokalisering: ”True wizards are made only on Roke.” (Shore, s. 17) 

The Tombs of Atuan erbjuder läsaren en djupare insikt i den kargiska kulturen. Läsaren blir 

emellertid tidigt informerad om att prästinnan Arha togs från sina föräldrar som liten flicka mot 

deras vilja, vilket skapar en negativ inställning till den tro och institution som tillät detta. 

(Tombs, s. 11) 

I Kargadländerna tror man, i likhet med calormenerna, inte på magi. I Calormen tyder detta 

på andligt förfall, medan det i Kargadländerna vittnar om en brist på förnuft.77 Kargerna dyrkar 

istället uråldriga krafter som kallas för de Namnlösa. (Tombs, s. 9) Comoletti och Drout påpekar 

att detta namn redan inledningsvis skapar en skarp kontrast gentemot den hardiska kulturen.78 

Läsaren som har blivit informerade om att alla ting har ett namn blir tveksam gentemot 

religionens autenticitet. Då det är möjligt att dra paralleller till Geds skugga som först påstås 

vara namnlös förknippas religionen även med onda krafter. Arha blir dessutom tvungen att 

straffa några fångar som har förts till templet. Hon dömer dem till att svälta till döds men det är 

tydligt att hon påverkas negativt av detta då hon länge drömmer mardrömmar om det, vilket 

framställer tron, i likhet med dess världsliga härskare, som inhuman. (Tombs, s. 39, 44) 

 
76 Comoletti & Drout 2001, s. 118–119. 
77 Sanderson 2015, s. 32. 
78 Comoletti & Drout 2001, s. 121. 
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Även Arha kallas för den namnlösa eller ”den uppätna”, då hon efter att ha vigts in till sitt 

ämbete var tvungen att lämna sitt riktiga namn Tenar bakom sig. (Tombs, s. 7, 9) I anknytning 

till detta redogör Ambjörnsson för att väst genom historien har förknippats med individualitet 

medan öst har förbundits med en avsaknad av jaget, till följd av att befolkningen har antagits 

vara alltför strikt kontrollerade av ett auktoritär regim.79 Detta mönster efterföljs i romanen då 

Geds logiska lära bidrar till hans personliga utveckling, medan det kan tolkas som att Tenar 

måste överge sin individualitet till följd av sin tro.  

Kargerna ifrågasätter alltså i regel inte sina handlingar utan de gör det som traditionen kräver 

av dem. Vid ett tillfälle blir Arha tillrättavisad för att ha struntat i de sedvanliga rutinerna: ”It 

is better that you do only what is needful for you to do. You are Arha.” (Tombs, s. 23) Även om 

denna förmaning liknar de lärdomar magikerna fick, då de båda grundar sig i nödvändighet, 

skiljer de sig åt i vad de syftar på. För kargerna representerar det nödvändiga att säkerhetsställa 

att traditionerna oreflekterat efterföljs, medan i trollkarlarnas fall måste nödvändigheten 

bedömas utifrån förnuftet för att komma till insikt om vad resultatet kommer att bli. 

Comoletti och Drout belyser att kargernas religion kan uppfattas som meningslös eftersom 

den i själva verket inte leder till någonting.80 En ritual i romanen skildras på följande vis: 

 

The tune was on three notes only, and the word that was repeated over and over was a word so old it 

had lost its meaning, like a signpost still standing when the road is gone. Over and over they chanted 

the empty word. All that day of the Remaking of the Priestess was filled with the low chanting of 

women’s voices, a dry unceasing drone. (Tombs, s. 5) 

 

Bilden av kargernas religion som irrationell bekräftas alltså genom att den grundar sig i 

uråldriga traditioner som saknar syfte, till skillnad från magikerna som stödjer sig på kunskap. 

På grund av att orden saknar makt att förändra tillvaron kan existensen vid helgedomen också 

beskrivas som statisk, i likhet med andra stereotypa skildringar av öst.81 Arha konstaterar: 

”Time did not mean very much here in the desert land, under the unchanging Stones, leading a 

life that had been led in the same way since the beginning of the world.” (Tombs, s. 28–29) 

 

2.2.3. Delsammanfattning: styrelseskick 

Framställningarna av de världsliga och de andliga styrelseskicken synliggör att det finns en 

tydlig dikotomi samt en hierarki mellan folken som tar form i jämförelsen mellan de båda 

 
79 Ambjörnsson 1994, s. 62. 
80 Comoletti & Drout 2001, s. 121. 
81 Ambjörnsson 1994, s. 39; Said 2000, s. 200. 
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grupperna. Det kargiska samhället överensstämmer med stereotypiska skildringar av öst då det 

associeras med envälde, våldsamhet, irrationalitet, bakåtsträvande och avsaknad av 

individualitet. Det hardiska styrelseskicket skildras ur ett mer positivt perspektiv och framstår 

som dess motsats genom att det tillskrivs västerländska ideal om maktdelning och förnuft.82 

Detta förstärker föreställningen om den kargiska befolkningen som orientalistiskt kodad samt 

befäster en implicit ideologi rörande idealiseringen av västerländska normer. 

 

2.3. Kulturmöten 

I detta avsnitt undersöks om och i så fall hur bilden av den Andre förändras då grupperna 

konfronteras med och bekantar sig med varandra. The Tombs of Atuan och The Other Wind 

innehåller två olika utvecklingslinjer som bidrar till att konstruera diverse explicita och 

implicita ideologier rörande förhållandet mellan olika kulturer, vilka är relevanta att synliggöra 

och ställa mot varandra.   

 

2.3.1. Räddaren i nöden 

I The Tombs of Atuan anländer Ged till Atuan, vilket innebär slutet på Arhas meningslösa 

tillvaro då hon så småningom väljer att överge den kargiska religionen och hjälper Ged att 

återskapa den tidigare tudelade magiska Fredsringen. (Tombs, s. 140) Bernardo och Murphy 

framhåller att karaktärernas samarbete och deras gemensamma återställande av ringen 

innefattar ett budskap om värdet av att förenas över kulturella gränser.83 Detta kan tolkas som 

verkets explicita ideologi då det är denna förening som handlingen leder fram till och mynnar 

ut i.84 Romanen präglas dock även  av en implicit ideologi om att Orienten är oförmöget att 

förändras på egen hand och därför kräver västerländsk hjälp.85  

Ett kännetecken för den kargiska kulturen är dess påtagliga avsaknad av ljus. Arha tillber 

exempelvis en svart tron höljd i mörker och hon är även ansvarig för Atuans underjordiska 

labyrint, de Namnlösas domän, där ljus är förbjudet. (Tombs, s. 2, 36) Dessa traditioner och 

regler ifrågasätts inte av Arha utan hon fastslår snarare att hon ”knew it must be so”. (Tombs, 

s. 36) Detta överensstämmer med föreställningen om att befolkningen i öst på egen hand saknar 

förmåga och vilja att förändra sin situation.86 När Ged anländer till den mörka labyrinten har 

han emellertid försett sig med ett magiskt ljus. I skenet av detta uppenbaras labyrinten för första 

 
82 Ambjörnsson 1994, s. 39–40, 62; Said 2000, s. 112, 124, 137, 445. 
83 Bernardo & Murphy 2006, s. 113. 
84 Alkestrand 2016, s. 97–98. 
85 Ambjörnsson 1994, s. 39; Said 2000, s. 113, 200, 215, 236. 
86 Ambjörnsson 1994 s. 39; Said 2000, s. 113, 200, 215, 236. 
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gången framför Arhas ögon. (Tombs, s. 69–70) Hon förundras över synen av dess praktfulla 

väggar som är täckta av ädelstenar: ”Yet even as she prayed, in her mind’s eye she saw the 

quivering radiance of the lighted cavern, life in the place of death; and instead of terror at the 

sacrilege and rage against the thief she thought only how strange it was, how strange…” 

(Tombs, s. 74) Relationen mellan ljus och mörker är viktig att uppmärksamma enligt Fanon. I 

likhet med hudfärger kan den, om än mer undermedvetet, bidra till att forma människors 

hierarkiska tankemönster om exempelvis mörker och svarthet kontinuerligt kopplas till sämre 

förhållanden och egenskaper.87 I detta sammanhang reproduceras denna bild genom att ljuset 

och mörkret symboliserar förhållandet mellan de två olika kulturerna. Den orientaliskt kodade 

kulturen förknippas med mörker och död, medan den västerländskt kodade trollkarlen 

associeras med ljus och liv och representerar således en förbättring av det tidigare tillståndet. 

Ged bekräftar också den tidigare bilden av den kargiska religionen som meningslös då han 

förklarar att de Namnlösa inte är gudar: ”They are dark and undying, and they hate the light: 

the brief, bright light of our mortality. They are immortal, but they are not gods. They never 

were. They are not worth the worship of any human soul”. (Tombs, s. 129) Han synliggör alltså 

att hela den kargiska världsbilden är felaktig och att de genom att inte ifrågasätta religionens 

syfte har dyrkat och bistått onda krafter, i likhet med hur islam har kopplats till det demoniska.88 

Ged ger dessutom tillbaka Arhas riktiga namn Tenar, vilket kan betraktas som ett avgörande 

ögonblick då hon tycks återfå sin identitet, som den kargiska religionen tog ifrån henne, i och 

med att hon utbrister: ”I have my name back. I am Tenar!” (Tombs, s. 115, 118) Ged talar efter 

detta om för henne: ”You are free, Tenar. You were taught to be a slave, but you have broken 

free.” (Tombs, s. 130) Ged antyder alltså att den kargiska kulturen är förknippad med ofrihet då 

den har tvingat henne att oreflekterat följa gamla traditioner. Då Tenar behöver Ged för att 

komma till insikt om detta framstår det alltså, liksom i de skildringar av Orienten som Said har 

studerat, som att det var nödvändigt att en utomstående, västerländskt kodad och förnuftig 

person ”räddade” Tenar från den orientaliskt kodade statiska, ondskefulla och ignoranta 

tillvaron.89 Då denna åskådning förmedlas indirekt genom läsarens jämförelse av grupperna kan 

detta tolkas som en av verkets implicita ideologier.  

Med hjälp av Ged genomgår alltså Tenar och hennes världsåskådning en form av upplysning 

där förnuftet vinner över religionen. Han hävdar dessutom att hon måste välja mellan Arha, det 

vill säga hennes kargiska identitet, och Tenar, en mer upplyst version av henne: 

 
87 Fanon 1997, s. 169–170. 
88 Said 2000, s. 137. 
89 Said 2000, s. 200, 215, 236. 
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You must make a choice. Either you must leave me, lock the door, go up to your altars and give me 

to your Masters; then go to the Priestess Kossil and make your peace with her – and that is the end 

of the story – or, you must unlock the door, and go out of it, with me. Leave the Tombs, leave Atuan, 

and come with me oversea. And that is the beginning of the story. You must be Arha, or you must 

be Tenar. You cannot be both. (Tombs, s. 139) 

 

Det tycks således inte vara möjligt att förena två kulturer, vilket förstärker bilden av dikotomin 

mellan grupperna. Detta leder till att romanens budskap blir dubbeltydigt eftersom 

återställandet av Fredsringen, som skulle kunna tyda på ett kulturellt utbyte enligt Bernardo och 

Murphy, inte blir möjligt förrän hon har valt att bli Tenar och således en mer västerländskt 

kodad version av sig själv.  

Det är även möjligt att notera att den orientaliskt kodade kulturen, som genom historien har 

tenderat att förknippas med kvinnlighet, tar form genom kvinnligt samfund av irrationella 

prästinnor. Ambjörnsson menar att det är vanligt att ”Orienten framträder som kvinna, medan 

det är genom mannens ögon vi lär känna Europa”, vilket i sin tur insinuerar kvinnlig passivitet 

och att ”mannen definierar den situation i vilken de båda befinner sig i”.90 Detta sker även i The 

Tombs of Atuan genom att det är den västerländskt kodade, förnuftiga mannen som förklarar att 

Tenars och de andra prästinnornas världsåskådning är inkorrekt. Detta bidrar till att skapa 

komplexa hierarkiska strukturer där en kombination av etnicitet och kön samverkar för att 

befästa föreställningar om över- och underordning.  

Kulturmötet i The Tombs of Atuan leder således inte till någon större förändring av de 

tidigare presenterade bilderna av den Andre, utan de har snarare förstärkts. Den förundran som 

Arha tidigare kände gentemot magikerna består. Den visar sig också vara rättfärdigad då Geds 

förståelse av världen är mer korrekt än kargernas, vilka fortsatt framstår som irrationella. 

 

2.3.2. Samarbete 

I den sista romanen, The Other Wind, identifierar Bernardo och Murphy återigen en explicit 

ideologi om vikten av att anta andras perspektiv och att samarbeta över kulturella gränser för 

att nå gemensamma mål, i likhet med böckerna om Artemis Fowl.91 Ideologin genomsyrar 

emellertid i högre grad denna roman i jämförelse med The Tombs of Atuan. Den utmanar även 

vissa av de föreställningar om över- och underordning som tidigare har etablerats i bokserien.  

 
90 Ambjörnsson 1994, s. 40. 
91 Alkestrand 2015, s. 263, 268; Bernardo & Murphy 2006, s. 166–167. 
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Genom att Lebannen har fördomar gentemot prinsessan Seserakh, visar det sig exempelvis 

att det inte enbart är kargerna som förhåller sig irrationellt till den Andre. Han uppfattar henne 

som nästintill oförmögen att handla på eget bevåg och vägrar inledningsvis att försöka samtala 

med prinsessan. Att fördomar är något negativt förmedlas emellertid på ett tydligt vis genom 

Lebannen fokaliseras internt. Läsaren får då ta del av hans känslor av skam efter att han har 

uttryckt sina förutfattade meningar, men han förmår ändå inte ändra sitt beteende då fördomarna 

begränsar hans handlingsutrymme. (Wind, s. 78) Tenar måste istället agera som en länk mellan 

de olika kulturerna och övertala Lebannen om att Seserakh är en individ och nödvändig för 

deras syfte.92 (Wind, s. 167–168) Det innebär att alla försök att uppnå fred inte kan förläggas 

hos Lebannen. Tenar, med sin kargiska bakgrund, utmanar sålunda den tidigare etablerade 

bilden av det orientaliskt kodade folket som en passiv mottagare av utomstående hjälpinsatser.93  

När Lebannen börjar tala med Seserakh visar det sig att hon besitter kunskap om magins 

ursprung genom kargiska sagor. Hon berättar att det hardiska och det kargiska folket långt 

tillbaka i tiden lovade att inte använda magi, då det var en förmåga som enbart skulle tillhöra 

drakarna. Det hardiska folket bröt emellertid löftet och försökte till följd av maktlystnad uppnå 

evigt liv och skapade därmed ett dödsrike. Detta påverkade balansen i världen negativt och 

således måste deras döda själar släppas fria. (Wind, s. 214–215) I mötet med Seserakh inser 

även Tenar, som tidigare var tvungen att avfärda sin religion som nonsens, att det är möjligt att 

kombinera olika trosläror då det finns sanning i dem båda. (Wind, s. 152) Genom Seserakhs 

historia inser alltså läsaren dels att de hardiska trollkarlarna inte är så pass föredömliga som de 

tidigare har framställts i bokserien. Dels ifrågasätts bilden av den kargiska kulturen som helt 

irrationellt och meningslös, vilken målades upp i The Tombs of Atuan. Till följd av att den är 

en stor bidragande faktor till att ordningen i världen kan återställas kan den kargiska kulturen 

tillskrivas ett eget värde. Bernardo och Murphy betraktar även raserandet av dödsriket som en 

metafor för att även de kulturella gränserna har omdanats. De menar att det synliggör att 

grupperna ”accept each other because of, rather than despite, their differences”.94  

Kulturmötet i The Other Wind leder alltså till en markant förändring av hur Övärldens 

befolkning och förhållandet mellan dem bör förstås gentemot tidigare romaner i serien. Det 

skiljer även romanen från Narnia-serien där det förblir otänkbart att den calormenska kulturen 

skulle ha något värde.95 Detta skulle kunna vara en följd av att romanen är publicerad ungefär 

 
92 Bernardo & Murphy 2006, s. 164. 
93 Ambjörnsson 1994, s. 39; Said 2000, s. 200, 215. 
94 Bernardo & Murphy 2006, s. 167. 
95 Sanderson 2015, s. 29. 
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tre decennier efter de tre första romanerna och således är präglad av ett samhälleligt mer 

nyanserat förhållningssätt gentemot olika etniska grupper.  

Till viss del består dock en implicit ideologi om den västerländska kulturens överordning. 

Vid ett tillfälle blir Tenar exempelvis irriterad på Lebannens beteende mot Seserakh: ”Couldn’t 

he imagine what it was like for her? Brought up in the women’s quarters of a warlord’s fortress 

in a remote desert land, where she probably had never seen any man but her father and uncles 

and some priests […].” (Wind, s. 88–89) Detta ska förmodligen tolkas som en uppmaning att 

försöka förstå någon annans perspektiv, men det kan även leda till att läsaren tycker synd om 

prinsessan som har vuxit upp i ett sådant hemskt land. Trots att kulturen erhåller ett större värde 

framstår alltså Seserakh som ett undantag från den ”egentliga” kargiska karaktären till följd av 

framställningen av hennes far och även hennes hovdamer, vilka Tenar uppfattar som 

irrationella. (Wind, s. 126) Eftersom Seserakh inte fokaliseras kan bilden av kargerna inte heller 

utmanas då hennes eventuella positiva erfarenheter av sitt folk inte delges läsaren. 

Det är även väsentligt att framhålla att Lebannen börjar betrakta Seserakh som en individ 

och fatta tycke för henne först efter att hon visar sig utan slöja för honom. (Wind, s. 172–173, 

213) Hon accepteras således på hans villkor, och därmed trots sin olikhet snarare än på grund 

av denna, som Bernardo och Murphy argumenterar för. Många västerländska kolonialmakter 

betraktade beslöjade kvinnor som en symbol för en österländsk förtryckande kultur och att då 

förmå kvinnor att sluta bära slöja antogs vara ett resultat av att de västerländska värderingar om 

frihet hade börjat övervinna de österländska.96 Genom att Seserakh måste visa sig utan slöja för 

att Lebannen ska erkänna henne som en individ förstärks alltså bilden av den österländska 

kulturen som främmande, begränsande och underordnad.  

 

2.3.3. Delsammanfattning: kulturmöten 

Analysen av detta tema synliggör att The Tombs of Atuan på ett implicit vis främst bidrar till 

att befästa föreställningar om de österländska kulturernas stagnerande och underordnade 

karaktär, som först genom ett möte med västerländskt kodade normer och värden kan utvecklas 

i positiv riktning. I denna roman förändras alltså inte synen på den Andre nämnvärt mycket då 

den hardiska kulturen förblir överordnad. I The Other Wind förekommer liknande tendenser, 

men denna roman förespråkar i högre grad explicit överbryggningen av kulturella gränser. 

Följaktligen sker en viss förändring i synen på den Andre och dennes kultur då de blir värdefulla 

aktörer i berättelsen.   

 
96 Fanon 1999, s. 104–105. 
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3. Sammanfattande slutdiskussion 
 

Syftet med uppsatsen har varit att belysa hur olika grupper framställs och förhåller sig till 

varandra vid kulturmöten på grundval av deras etnicitet i en skönlitterär fantasyserie och hur 

detta kan bidra till att upprätthålla eller problematisera koloniala maktrelationer som den 

västerländska kulturella normen.  

För att uppfylla syftet utformades följande frågeställningar: 

- Hur konstrueras bilden av den Andre i respektive grupp? 

- Hur påverkar ländernas styrelseskick framställningen av respektive grupp? 

- Förändras bilden av den Andre till följd av kulturmöten och i så fall på vilket sätt?  

Studien har tagit sin utgångspunkt i den postkoloniala teoribildningen, och framför allt i de 

perspektiv som behandlar skapandet av gruppstereotyper och synen på den Andre samt hur den 

västerländska normen har upprätthållits och kritiserats inom kulturella och skönlitterära fält. 

Analysen har även tagit hänsyn till såväl explicita som implicita ideologier samt fokalisering, 

då dessa aspekter har betydelse för läsarens förståelse av och inställning till grupperna. 

En analys av The Earthsea Cycle antyder att verken kan uppfattas som samhällskritiska och 

normbrytande. Majoriteten av karaktärerna, bland annat hjälten Ged, är mörkhyade, medan de 

vita människorna tilldelas rollen som ett hot mot freden i samhället. Karaktärernas hudfärger 

var, som tidigare nämnts, nämligen ett medvetet val av Le Guin då hon ämnade utmana 

vithetsnormen som länge har präglat fantasygenren.97 Denna framställning skulle kunna leda 

till en omvärdering av gruppstereotyper som grundar sig i hudfärg. En studie av de mer 

bakomliggande, implicita mönstren och strukturerna bortom karaktärernas uppenbara utseende 

synliggör emellertid att bilden av romanserien som normbrytande kan ifrågasättas.  

Undersökningen om föreställningar om den Andre synliggjorde att kargerna trots sina vita 

kroppar kan tolkas som ett orientaliskt kodat folk till följd av den miljö och den klädsel som 

attribueras dem. Detta skulle eventuellt kunna vara en av anledningarna till att skiftet av 

hudfärger, som Young har påpekat, har förbisetts av många läsare.98 Med utgångspunkt i den 

tolkningen blir det problematiskt att de även tillskrivs stereotypt österländska egenskaper som 

våldsamma, fientliga och barbariska, vilket genom en explicit fokalisering framstår som textens 

norm. Trots att en kargisk prästinna fokaliseras i den andra romanen ökar inte förståelsen för 

deras kultur, utan kargernas fördomar bidrar till att framställa dem som irrationella då läsaren 

redan har vetskap om magikernas och magins ”verkliga” natur.  

 
97 Le Guin 2004; Young 2016, s. 14. 
98 Young 2016, s. 64. 
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Analysen av de båda folkens styrelseskick förstärkte bilden av Kargadimperiet som 

orientaliskt kodat då det framställs som despotiskt och oförmöget att förändras på egen hand. 

Det hardiska folkets styrelseskick kunde istället förknippas med västerländskt kodade 

förebilder och ideal och skildrades således som mer förnuftigt och föredömligt. 

Slutligen undersöktes om och i så fall hur bilden av den Andre förändras till följd av 

kulturmöten. I The Tombs of Atuan sker kulturmötet främst på den västerländska normens 

villkor då Ged spelar den aktiva rollen i det orientaliskt kodade landets förändring och Tenar 

tvingas avstå från sin kargiska religion. Det innebär att bilden av den Andre inte förändras i 

någon högre grad. Detta hierarkiska förhållande är även möjligt att identifiera i The Other Wind 

genom bland annat Seserakhs slöja. Den senare romanen innehåller emellertid ett tydligare 

explicit budskap om vikten av att visa ökad tolerans för främmande kulturer då dessa har ett 

eget värde. Till följd av en sådan framställning framstår inte den tidigare föreställningen om 

den västerländska kulturens överordnade position som lika självklar längre.  

Sammantaget präglas dock relationen mellan de olika grupper i The Earthsea Cycle till stor 

del av en dikotomi. Grupperna definieras i förhållande till varandra och framstår således som 

motpoler. Genom synen på den Andre och de egenskaper som tillskrivs respektive grupp är det 

möjligt att likna de fiktiva grupperna vid motsatsförhållandet mellan Occidenten och Orienten. 

Detta förhållande utmärks således även av en hierarkisk struktur till följd av att det orientaliskt 

kodade folket över lag attribueras vad som framstår som sämre egenskaper som outvecklat, 

våldsamt och irrationellt, i enlighet med redan befintliga stereotypa föreställningar. Detta folk 

underordnas följaktligen en kultur som tillskrivs en västerländskt kodad karaktär, vilken 

innefattar karaktärsdrag som fredlig, förnuftig och progressiv.99 

Denna studie indikerar således att det är av väsentlig vikt att studera fantasylitteratur med 

utgångspunkt i den postkoloniala teoribildningen då verk inom genren mycket väl kan bidra till 

att upprätthålla och reproducera koloniala tankemönster trots att de utspelar sig i fiktiva världar. 

Detta kan leda till ett formande och begränsande av föreställningar om omvärlden och andra 

kulturer samt den egna självbilden.100 Att The Other Wind innefattar en förändring i synen på 

den Andre och i högre grad än de övriga verken i serien kan betraktas utmana den västerländska 

kulturella normen skulle kunna vara en följd av att den har publicerats långt efter de tidigaste 

romanerna. För vidare studier vore det därför relevant att studera ännu modernare verk inom 

fantasygenren för att undersöka huruvida de ytterligare utmanar koloniala strukturer eller om 

även de bidrar till befästandet av maktrelationer baserade på etnicitet och kultur.  

 
99 Said 2000, s. 112, 445. 
100 Fanon 1997, s. 27, 108–109; Said 2000, s. 445. 
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