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1. Inledning 

Litteratur är ett starkt redskap. Det kan användas till lärdom, nöje och avkoppling. Litteratur 

förmedlar starka tankar, idéer och intryck, men även känslor. Vare sig det är en faktabok vi 

lånat på biblioteket eller en roman vi plockat upp i bokhandeln är det en kunskapsförmedlare i 

pappersform som vi håller i handen. Genom läsning mottar vi intryck, idéer och tankar, 

böcker kan förmedla mönster, motiv och perspektiv till mottagaren som kan leda till nya sätt 

att tänka eller se på världen. Böcker kan vara bästa vänner och erbjuder ett alternativt till att 

fly från verkligheten för en liten stund. En genre som erbjuder flykten från verkligheten 

starkare än någon annan genre är fantasy. 

Fantasy har under det senaste decenniet på nytt slagit igenom i barn- och 

ungdomslitteraturen. 1990-talet brukar kallas fantasyns återkomst och dess framfart fortsätter 

än idag i den litteratur som riktar sig till unga. Böcker som har gjort denna genre populär igen 

är serier som Den mörka materian (Philip Pullman, 1995-1997), Sagan om klanen Otori (Lian 

Hearn, 2002-2007), Harry Potter-serien (J.K Rowling 1997-2007) och Twilight-serien 

(Stephenie Meyer, 2005-2008). Alla dessa serier förmedlar något som berör läsarna, och då 

särskilt ungdomarna som i sin omvandling från barn till vuxna söker efter en större sanning 

eller rent av efter en mening med livet. 

Därför vill jag i denna uppsats studera en lite mindre känd ungdomsromansvit. The 

Inheritance Cycle (2005-2011) av Christopher Paolini har varit i skuggan av Harry Potter-

serien men har ändå många läsare. Genom att utforska bakomliggande mönster hos 

karaktärerna kan det ge en inblick i värderingar och synsätt hos en populär genre. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera The Inheritance Cycle (2005-2011) av Christopher 

Paolini och undersöka vilken syn den förmedlar vad gäller genus och kvinnosyn. Bokserien 

består av fyra romaner, och min undersökning stäcker sig över alla fyra böcker. Utifrån syftet 

har jag formulerat ett par frågeställningar som lyder: 

 Hur framställs de två kvinnliga huvudkaraktärerna? 

 Hur utvecklas de? 

1.2. Avgränsningar och disposition 

Jag fokuserar alltså endast på de två kvinnliga karaktärerna, människan Nasuada och alven 

Arya. Det jag studerar är deras personlighet och deras utveckling under hela seriens gång. 

Uppsatsen är disponerad med ett inledningskapitel där jag tar upp den tidigare forskningen på 
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området samt en kort resumé om romanerna. Därefter följer avhandlingen där var och en av 

karaktärerna har ett eget avsnitt indelat i två delar där jag tar upp personlighet och utveckling. 

Det sista avsnittet i avhandlingen fokuserar på Nasuadas och Aryas skillnader och likheter. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion och en kort sammanfattning. 

 

1.3. Teori, metod, bakgrund och begrepp 

Genom närläsning av serien ska jag utföra en narratologisk analys. Genom analysen studeras 

karaktärernas personlighet och utveckling som därefter sätts in i ett genusperspektiv med 

betoning på karaktärernas likheter och skillnader. Närläsning är en del av nykritiken som kom 

till i och med att forskare började betrakta texten som en helhet istället för att titta på och 

analysera enskilda delar av texten. Den autonoma texten som den kallas är fristående från 

författaren och dennes upplevelser och uttalanden.
1
 Narratologi är studien av handling och 

berättande; genom narratologi kan olika delar av berättelser studeras t.ex. karaktärisering och 

fokalisering.
2
 Min metod kommer därför att grunda sig på närläsning och narratologi för att 

undersöka karaktärernas personlighet och deras utveckling. Därefter ska jag sätta in analysen i 

ett genusperspektiv som framhäver karaktärernas skillnader. 

Den narratologiska analysen utgår från Jimmy Vulovics bok Narrativanalys. Den går ut 

på att berättelser och episoder bildar en helhet, i och med att interna narrativet och det yttre 

narrativet samarbetar för att skapa helheten. Genom att väva in narrativen i tid och rum bildar 

de en logisk och tematiskt sammanhängande berättelse.
3
 Vulovic inleder med att berätta om 

berättelseformernas historia och dess bakomliggande teorier. Vidare belyser Vulovic de olika 

narrativa analysverktygen genom många exempel. Han tar bland annat upp litterära gestalter 

och förklarar att de har ett ansvar för hur narrativet uppfattas av läsaren och huruvida 

gestalten uppfyller en funktion som gör att läsaren uppfattar den gestalten som realistisk eller 

inte.
4
 Begreppen som Vulovic använder är följande: 

 Analogisk förstärkning 

 Direkta definitioner  

 Karaktäriserade handlingar 

o Engångshandlingar 

o Vanehandlingar 

 Karaktäriserande språk 

 Karaktäriserande utseende 

                                                 
1
 Paul Tenngart, Litteraturteori, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2008 s. 26-33. 

2
 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/narratologi 17:10 (2013-03-28); Claes-Göran Holmberg & Anders 

Ohlsson, Epikanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999 s. 24-30. 
3
 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 33-34. 

4
 Vulovic, 2013 s. 57-64 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/narratologi
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Vulovic menar med analogisk förstärkning att läsare kan förstå personerna i narrativet 

(berättelsen) enklare baserat på deras namn. Vulovic illusterar detta med exempel från den 

internationella litteraturen med Dostojevskijs Brott och straff (1866), där karaktärerna innehar 

namn efter egenskaper. Ett annat exempel från den svenska litteraturen som Vulovic använder 

för att förklara begreppet är Stiernhielms Hercules (1658) där hjälten frestas av Fru Lusta och 

hennes tre döttrar Lättja, Flättja och Kättja.
5
 

När Vulovic kommer in på direkta definitioner beskriver han dessa som direkta 

fastställanden av en karaktär. Han menar att analytiker inte bör definiera karaktärer såvida 

inte en allvetande berättare uttrycker dessa definitioner om en karaktär vilket gör 

definitionerna trovärdiga. Om det däremot är en annan romanfigur som fäller omdömet faller 

allting i ett nytt ljus och leder till att definitionen av karaktären inte är lika trovärdig.
6
 

Karaktäriserande handlingar beskriver Vulovic i två kategorier, engångshandlingar och 

vanehandlingar. Han menar att engångshandlingarna är mer dynamiska gentemot 

vanehandlingarna som är mer statiska. Engångshandlingar sker en gång men har en stor 

betydelse för berättelsen i dess helhet. Vulovic beskriver engånghandlingarna som plötsliga 

och insiktsfulla medan vanehandlingarna omnämns som oföränderliga. Ändå är båda sorters 

handlingar gestaltande för en karaktär.
7
 

Det karaktäriserande språket bygger på sociolekter i romanens värld. Analyserandet av 

hur karaktärer pratar syns tydligast när karaktären har en inre monolog eller pratar med 

likasinnade eftersom den då inte måste anpassa sig efter sin omgivning.
8
 I utförandet av den 

här analysen kommer det karaktäriserande språket inte att inneha stor vikt eftersom det finns 

flera språk i Alagaësia och sociolekter inom dessa språk inte syns särskilt tydligt i romanerna. 

Den sista punkten Vulovic tar upp vad gäller narrativanalysverktyg för litterära gestalter 

är karaktäriserande utseende. Med detta menar han att även om utseendebeskrivningar i 

narrativ har minskat över tid i romaner, använder författare fortfarande sig av 

utseendebeskrivningar inom genrelitteraturen främst för att skilja de goda från de onda.
9
 

Vulovic avslutar avsnittet om litterära gestalter med att påminna om att gestalternas 

utseende, tal och handlingar alltid ska förstås genom narrativets sammanhang. Det är den 

sammanvägda bilden av narrativet som ger den mest relevanta bilden. Han understryker 

vikten av att även känna igen karaktärer som flata och runda, och förklarar dessa två begrepp 

                                                 
5
 Vulovic, 2013 s. 65-67 

6
 Vulovic, 2013 s. 67-68 

7
 Vulovic, 2013 s. 68-70 

8
 Vulovic, 2013 s. 71-74 

9
 Vulovic, 2013 s. 74-76 
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kortfattat. Flata karaktärer menar han är uppbyggda kring en idé, en egenskap eller en 

funktion i narrativet och förändras inte särskilt mycket genom berättelsens gång. Runda 

karaktärer däremot kan tillföras flera aspekter som fördjupar framställningen av karaktären 

och karaktären brukar genomgå någon slags förändring eller komma fram till någon viktig 

insikt.
10

 

Holmberg och Ohlsson beskriver i sin bok Epikanalys: en introduktion, som bygger på 

narratologisk analys, hur händelseförloppet i en text bärs fram av karaktären och hur man kan 

använda vissa faktorer från texten för att analysera karaktären. Karaktärer är något som 

läsaren konstruerar utifrån uppgifter och information som ges i texten av berättaren, 

konstaterar författarna. Genom berättelsen och resan genom intrigen bildar läsaren en 

förståelse för karaktären, vilket också påverkas av om det är en direkt karakterisering eller en 

indirekt sådan. En direkt karakterisering innebär att berättaren redogör för karaktärens inre 

egenskaper medan en indirekt överlåter till läsaren att dra slutsatser utifrån repliker, 

handlingar och miljö.
11

 Denna typ av karakterisering gäller för Arya som därför kommer att 

studeras med hjälp av en indirekt karakteriseringsmetod på grund av att hon inte är någon 

fokalisator och att läsare endast genom hennes repliker och handlingar kan bilda sig en 

uppfattning om hennes karaktär. Nasuada kommer däremot att studeras utifrån en direkt 

karakteriseringsmetod därför att läsaren får en större inblick i hennes karaktär genom de 

kapitel hon fokaliserar, där man får ta del av hennes tankar, känslor och inre egenskaper. 

Ett begrepp till som behöver förklaras är fokalisering. Maria Nikolajeva skriver i 

Barnbokens byggklossar att fokalisering är en term för synvinkelshantering. Med andra ord 

det berättarperspektivet läsaren får ta del av vid läsningen av en roman. Genom fokalisering 

reglerar författaren hur mycket information läsaren får ta del av, beroende på hur mycket 

karaktären som fokaliserar känner till.
12

 

                                                 
10

 Vulovic, 2013 s. 76-77. 
11

 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999 s. 61-

62. 
12

 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 172. 
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1.4. Tidigare forskning 

Det finns allmänt mycket forskning kring ungdomsromaner t.ex. kring både Harry Potter-

serien och Twilight-serien har det både forskats och debatterats kring.
13

 Det har dock inte 

påträffats någon större forskning kring Inheritance Cycle.
14

 Det har dessutom forskats mycket 

kring genusperspektiv i litteratur i allmänhet och däribland även ungdomslitteratur. En 

författare som har tillämpat genusperspektiv i sin forskning om ungdomslitteratur är Maria 

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

(2010). I boken tar Nilson upp diskussionen om det socialt konstruerade könet och hur man 

kan applicera det på ungdomsromaner. Hon menar att genus inte endast handlar om ”hur vi 

gör genus idag, utan även att bli medveten om alla de föreställningar vi bär med oss från 

tidigare generationer”.
15

 Vidare understryker hon att genus alltid handlar om makt och att 

arbetet med genus bland annat handlar om att utmana samhällets normer. Nilson fotsätter med 

att klargöra att genus är ett kontextuellt begrepp som beror mycket på var, när och vem vi 

är.
16

 

Nilson ställer frågan om huruvida det fortfarande är männen som är hjältar och kvinnor 

som blir räddade som dominerar i fantasylitteraturen. Hon tar upp exempel på både det 

traditionella och det icke traditionella i dagens fantasylitteratur för ungdomar och påpekar att 

även om det fortfarande är männen som dominerar och agerar så finns alltid ”… en kvinnlig 

’sidekick’ som hjälper dem och förser dem med den kunskap de behöver”.
17

 

En sidekick är det engelska ordet för underhuggare. Det definieras i Svensk ordbok 

genom Nationalencyklopedins hemsida, som en person som auktoritetsbundet utför enklare 

eller obehagliga arbeten åt en annan person han är beroende av.
18

 Den engelska definitionen 

av sidekick finns att se i Encyklopedia Brittanica: ”a person who helps a more skilled 

person.”
19

 

Nilson skriver om Eragon som en traditionell föräldralös hjälte med den traditionella 

kvinnliga följeslagaren och det stora åliggandet att besegra ondskan en gång för alla. Hon 

påpekar att trots de få framstående kvinnorna som bryter det invanda fantasymönstret är 

                                                 
13

 http://www.uppsatser.se/om/harry+potter/ 11:11 (2013-05-30); http://www.uppsatser.se/om/twilight/ 11:12 

(2013-05-30) 
14

 http://www.uppsatser.se/om/inheritance+cycle/ 11:14 (2013-05-30) 
15

 Maria Nilson, Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på ungdomslitteratur, BTJ förlag, Lund, 

2010 s. 14. 
16

 Nilson, 2010 s.12-16. 
17

 Nilson, 2010, s. 94-102; Nilson, 2010, s.102. 
18

 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/sve/underhuggare?i_h_word=underhuggare 12:52 (2013-04-19) 
19

 http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/bps/thesaurus?query=sidekick 13:05 (2013-04-19) 

http://www.uppsatser.se/om/harry+potter/
http://www.uppsatser.se/om/twilight/
http://www.uppsatser.se/om/inheritance+cycle/
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/sve/underhuggare?i_h_word=underhuggare
http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/bps/thesaurus?query=sidekick
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samhället skildrat väldigt ålderdomligt och patriarkalt med stereotypa föreställningar om 

genus och könsroller. Vidare anser Nilson att de manliga karaktärerna i serien är överlag 

beskrivna som intressanta, mångfacetterande och levande medan de kvinnliga karaktärerna 

känns fyrkantiga, livlösa och schablonmässiga.
20

 

En forskare som Nilson återkommer till är Lena Kåreland. I antologin Modig och stark 

– eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola resonerar Kåreland i 

inledningen om genus och genusperspektiv. Hon menar att samhällen bygger på en viss 

genusordning, en viss uppsättning mönster, sysslor eller beteenden som ses som manliga eller 

kvinnliga. Att använda ett genusperspektiv handlar därför om att se hur föreställningar om 

manligt och kvinnligt möjliggör eller begränsar utvecklingen hos individer. Kåreland skriver i 

inledningen till antologin: ”Skönlitteratur är inte speglingar av verkligheten och återger inte 

människors kollektiva uppfattningar vid olika tider. Däremot är det fullt möjligt att iaktta hur 

kön och genus konstrueras i litterära framställningar.”
21

 

I boken Women in Science Fiction and Fantasy (2009) skriver Janice M. Bogstad att 

uppbyggnaden av den kvinnliga karaktären har förändrats mycket sedan 1940-, 1950- och 

1960-talen när de flesta författare var män och man antog att man skrev till en till större delen 

manlig publik. I många romaner framträdde kvinnor inte alls och om de gjorde det hade de 

rollen av en undergiven fru, syster eller en påfrestande mor. Detta började förändras i och med 

att en ny generation författare med Samuel R. Delany i spetsen trädde fram. De skrev mer 

experimentella texter, dessa författare banade vägen för de kvinnliga författarna inom science 

fiction och fantasygenrerna. Bogstad menar även att om det förr var vanligt att inte porträttera 

kvinnor på ett rättvist sätt, har detta ändrats och många manliga författare kan idag porträttera 

karaktärer oavsett ras, könstillhörighet eller klass mycket mer rättvist.
22

 

Vidare behandlas ämnet vad som händer om en kvinna kastas in som hjälte speciellt i en 

actionroman. Christine Mains, Brad J. Ricca, Holly Hassel och Lynda Rucker ställer frågan 

om kvinnliga protagonister är populära för att de är tuffa och kan stå på sig eller för att de 

kastas in i en manlig roll och är lättklädda. De inleder med att konstatera att kvinnorna i 

litteraturen oftast framträder som sidekicks till männen. Kvinnorna som framträder är 

lättklädda kvinnor i nöd som är belöningen efter att männen klarat av sitt äventyr. Om 

kvinnan däremot är hjältinnan blir hon automatiskt mer passiv än den manliga hjälten. Vidare 

                                                 
20

 Nilson, 2010, s. 115-117. 
21

 Lena Kåreland, “Inledning”. I Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola, 

Kåreland, Lena (red.), Natur och kultur, Stockholm, 2005 s. 9-21; Kåreland 2005 s.12. 
22

Janice M. Bogstad, “Men writing Women”. I Women in science fiction and fantasy, Reid, Robin Anne (red.), 

Greenwood Press, Westport,  Conn., 2009 Volume 1 s. 170-178. 
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fastställer de att på senare tid har kvinnan fått en annorlunda roll i det att hon och mannen är 

jämställda partners som lyckas utföra mer tillsammans än vad var och en hade kunnat göra 

var för sig. Detta gör sig gällande även om kvinnan i vissa berättelser är tvungen att klä ut sig 

till man för att få vara med i äventyret. De konstaterar också att i och med skapandet av olika 

världar där kvinnor kan bli magiker, bönder, och smeder har många författare lyckats förbigå 

nödvändigheten att kvinnan klär ut sig till man för att få utföra ett uppdrag. De diskuterar 

även den kvinnliga hjältinnan i litteraturen och pekar på olika berättelser där mannen och 

kvinnan måste arbeta tillsammans för att uppnå ett mål, samtidigt som kritiken mot att 

kvinnan gör ett mansjobb tas upp i texten.
23

 De avslutar diskussionen med konstaterandet “the 

heroes […] are as likely to be women as men”.
24

 

 

                                                 
23

Christine Mains, Brad Ricca, Holly Hassel, Lynda Rucker. “Heroes or Sheroes”. I Women in science fiction 

and fantasy, Reid, Robin Anne (red.), Greenwood Press, Westport,  Conn., 2009 Volume 1 s. 179-190. 
24

Mains  mfl., 2009 Volume 1 s. 182. 
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1.5. Om romanerna 

Eragon som är den första boken av fyra i romansviten publicerades inte men trycktes av 

författaren och hans familj för egna pengar år 2003. Paolini reste omkring och försökte göra 

egen reklam för boken men lyckades inte särskilt väl. Det var inte förrän år 2005 som ett 

förlag plockade upp boken och publicerade den. Romanen omarbetades och fick en större 

handling som gjorde att en fortsättning blev nödvändig. 

Serien handlar om hur den döda orden Drakryttarna återuppstår. Detta tack vare en ung 

pojke som blir den första nya drakryttaren på flera generationer. Berättelsen är en inledning 

till vad som utvecklas till att bli ett stort krig i de senare delarna av serien. Kvartetten följer 

Eragons och Vardens kamp att störta den maktgalne enväldige kungen Galbatorix. Böckerna 

heter i tur och ordning: Eragon, Eldest, Brisingr och Inheritance och går allmänt under 

namnet The Inheritance Cycle. 

Böckerna utspelar sig på kontinenten Alagaësia, bestående av två länder 

Broddringkungariket och Surda. Broddringkungariket har under de senaste seklen hamnat i 

förfall och fördärv efter ett häftigt krig mellan De Försvurna med den onde Galbatorix i 

spetsen och drakryttarorden. Bakgrunden till kriget är att Galbatorix förlorade sin drake, varpå 

han blev galen av sorg och rövade bort en annan drake som han band till sig med mörk magi. 

Han samlade runt sig 13 drakryttare som han övertalade om att stå upp mot orden och lovade 

dem makt och pengar. Under kriget dödas alla hans 13 anhängare av motståndsrörelsen 

Varden, skapad och ledd av den före detta drakryttaren Brom. 

Efter kriget gömmer sig rebellerna som finns kvar i bergen hos dvärgarna. Det finns 

dock endast tre drakägg kvar och de har hamnat i huvudstaden under Galbatorix vakande öga. 

Rebellerna lyckas stjäla ett ägg och det hamnar nu, flera decennier senare, av en slump hos 

bondpojken Eragon. Ägget kläcks och Eragons binds samman med draken Saphira. 

Tillsammans blir de det första nya drakryttarparet på flera decennier. De utkämpar flera slag, 

utbildar sig, och ansluter sig till Varden igen för att kämpa mot kungen. För att utbilda sig 

snabbare blir Eragon förvandlad till en människoalv-hybrid och får därmed alvernas styrka, 

snabbhet och utseende. Tillsammans går de alla ut i krig mot Imperiet för att slutligen inta 

huvudstaden och döda kung Galbatorix. I slutet av serien lämnar Eragon och hans drake 

Alagaësia för alltid för att bygga upp den nya drakryttarorden på någon avlägsen plats. 

Kortfattat handlar serien om hur den yngre generationen kliver fram och tar de äldre 

generationernas plats som frontfigurer för revolutionen och kriget. Revoltgruppen Varden, 

grundad av en drakryttare och senare ledd av Nasuadas far, spelar en stor roll i revolutionen 
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och kriget mot den sittande kungen. När Nasuadas far blir dödad i början av den andra boken 

utser Vardens rådgivare Nasuada som ledare för Varden. 

I Alagaësia bor det flera olika raser varav de vanligaste är människor, alver, dvärgar, 

urgaler och varkatter. Fyra av dessa talar sitt eget språk. Människornas språk, nomadernas 

språk, dvärgarnas språk, urgalernas språk och Det gamla språket. Det gamla språket är magins 

språk som alverna talar, och det är omöjligt att ljuga när man talar det eftersom kraften i orden 

tvingar talare att säga sanningen. 

En annan viktig komponent i Alagaëisa är magin. Användare av magi är för det mesta 

alver och människor. Magikerna har en inneboende kraft som tillåter dem att använda sin 

energi, genom att rikta sina tankar, för att manipulera substansen av världen. 

Landet illustreras som ett ålderdomligt samhälle med väldigt fasta könsroller. 

Människorna i Alagaësia anser att män och kvinnor är likvärdiga, även om de ofta har olika 

roller i samhället. I byarna och städerna är det männen som försörjer sina familjer, medan 

kvinnorna mestadels är hemma, tar hand om barnen och lagar maten. Till skillnad mot alverna 

som anser att män och kvinnor har samma roller i samhället och kan göra samma jobb oavsett 

deras kön. 

Huvudpersonerna är Eragon, Roran, Nasuada och Saphira med Arya som den största 

sekundära karaktären. Varje huvudperson har ett antal kapitel skrivna ur sitt perspektiv, med 

Eragon som den främste fokalisatorn. Den första boken fokuserar till större delen på Eragon 

och hans resa att hitta sig själv men introducerar samtidigt de två viktiga kvinnliga 

karaktärerna som denna uppsats kommer att utforska.25 Både Arya och Nasuada får en större 

roll i den andra romanen där även en del kapitel är skrivna ur Nasuadas synvinkel. 

Denna konstruktion med kapitel skrivna ur olika huvudpersoners perspektiv börjar i den 

andra romanen och fortsätter genom resterande böcker där berättelsen delvis följer Eragon, 

delvis Nasuada och Roran. Arya skildras för det mesta genom Eragons perspektiv och detta 

kan ge en orättvis bild av henne eftersom Eragon blir förälskad i henne och det påverkar hans 

synsätt på henne både som person och som krigare. Men Arya skymtar även till i Nasuadas 

perspektiv men endast då i utkanten och har inte en lika stor interaktion med Nasuada som 

hon visas ha med Eragon.
26
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2. Avhandling 

2.1. Arya 

2.1.1. Personlighet 

Arya är en plikttrogen alv på 102 år. Hennes namn är persiskt och betyder ädel eller ståtlig.
27

 

Aryas namn är en analogisk förstärkning i och med att hon är alvernas prinsessa.
28

 Vid seriens 

slut har hon gått från att vara en självständig och utstött budbärare mellan alverna och 

människorna till att bli alvernas drottning och en drakryttare med ännu mer självsäkerhet än 

vad hon hade tidigare.29 Hon har vandrat bland människo- och dvärgsläktet i ca 70 år och varit 

en ambassadör och representant för alverna hos rebellgruppen Varden. Trots sina många år 

bland människor verkar Arya ha ett inneboende förakt för människors könsroller och deras 

förutfattade meningar om andra omänskliga släkten. 

Arya påvisar sitt förakt mot människornas könsroller vid ett flertal tillfällen genom 

serien. Ett av de mest framträdande exemplen är när hon anmärker att ”[…]yet I still forget 

how humans insist upon separating their women from their men. I never could bring myself to 

adopt your customs, even if I did not conduct myself entirely as an elf.” (Brisingr, s. 145). 

Hon påpekar också att hon inte är en hjälplös kvinna och att hon kan ta vara på sig själv vilket 

hon också bevisar många gånger om, både i strid och i andra pressade situationer. 

Allmänt är Arya introvert, intelligent, plikttrogen och handlingskraftig. Hon är lojal och 

tyst, och hela tiden på sin vakt och verkar inte lita på någon. Hon har ett stramt och 

främmande förhållande till sin mor som är drottning över alverna och hon verkar inte ha några 

vänner alls. Till skillnad från resten av hennes folk, är hon direkt och praktisk i tal och slösar 

sällan ord på uttryck eller liknelser som många av alverna gör. Trots hennes ensliga 

disposition, är hon väldigt hängiven till sitt folk och villig att utstå ändlös tortyr utan att 

avslöja hemligheter om alverna. Hon är också beredd att dö för ingen annan orsak än att 

förneka Galbatorix. 

Första gången läsaren introduceras till Arya är i prologen till den första boken. Hon är 

på resa med två alver, och deras uppdrag är att leverera drakägget innehållande Saphira till 

Varden från alverna. På vägen blir de överrumplade och dödade förutom Arya som blir 

tillfångatagen av en elak tjänare till Galbatorix. Sekunderna innan hon blir tillfångatagen 

skickar hon drakägget via magi till en avlägsen plats för att kungen inte ska få tag på det. När 

läsaren introduceras till Arya och inser vem hon är har Eragon och Saphira precis fritagit 
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henne. Hon är medvetslös och har varit tillfångatagen i tre månader i staden Gil’ead. Där hon 

blev torterad och förgiftad. I ett försök att hela henne lyckas Eragon få kontakt med Arya 

genom sitt sinne och blir tillrättavisad för att våga tränga sig in i sinnet på en person han inte 

känner. Därefter blir hon väldigt saklig och ger endast minimala svar på Eragons frågor om 

hur hon mår och hur de ska ta sig till Varden. (Eragon, s. 337-341) 

Arya blev utbildad inom magi och fäktning under sina första trettio år, tills hon var stark 

nog att vakta Saphiras ägg. Hon är en mästare med svärd och, som en alv, besitter hon mer 

styrka och snabbhet än varje människa, utom Galbatorix, och senare även Eragon. Hon har 

också en mycket avancerad kunskap om magi. I och med att hon är så pass skicklig och har 

stor kunskap kring mental magistrid och landets historia blir Arya automatiskt den mest 

kompetenta personen att hjälpa Eragon efter det att hans mentor dör i den tredje boken. 

(Brisingr, kap. 55) Det resulterar i att deras band växer alltmer i Inheritance och Arya är 

oftast den som är Eragons stridspartner i sammandrabbningar med motståndare eller ingår i 

infiltreringsgrupper tillsammans med honom. Hon drar sig inte heller för att offra sig själv om 

det skulle innebära att Eragon överlever eftersom han i egenskap av drakryttare är viktigare 

för landet i helhet än vad hon är. Men samtidigt vill hon vara självständig och stark även om 

det blir på bekostnad av sitt eget välbefinnande. Detta syns tydligt i Inheritance på ett flertal 

ställen. En gång står ut från de andra och det är när Eragon dödar ett stort antal soldater som 

slåss mot Arya. Istället för att tacka säger hon spydigt: “I would have been able to defeat them 

on my own.”(Inheritance, s.334) 

När det sista drakägget kläcks för Arya i slutet av den sista boken blir hon nästan en helt 

annan person, hon väljs också till alvernas drottning i samma veva och hennes självsäkerhet 

bland det egna folk växer. Mycket av hennes nya självsäkerhet kommer från det mentala 

bandet med draken och hon uttrycker att bandet är allt vad hon någonsin kunnat föreställa sig 

och mer och att hennes högsta dröm att bli drakryttare dessutom har gått i uppfyllelse. 

(Inheritance, s.785) 

Genom att studera Aryas repliker, handlingar och hur hon beskrivs kan jag konstatera 

att hon är en rund karaktär med många egenskaper och stort djup.
30

 Långt ifrån allt om henne 

avslöjas men det går att ana vid läsning att det finns mycket om henne som läsaren ännu inte 

känner till. Karaktären är snabbtänkt och gör sällan oväntade saker, hon är väldigt principfast, 

stram och bibehåller större delen av tiden alvernas väldigt stela och artiga fasad. 
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Här måste dock poängteras att hennes handlingar inte ska klassas som vanehandlingar 

utan som engångshandlingar. Som vi nämner ovan är hon principfast och beräknelig men trots 

det är hennes handlingar betydelsefulla och för berättelsen framåt. Som läsare får man inte 

veta särskilt mycket om Arya genom berättaren, utan läsaren lär känna henne genom Eragons 

egna definitioner och genom hennes egna handlingar och det som hon berättar rakt ut för 

honom. Det ger oss tyvärr en lite skev bild av henne – Vulovic anser att direkta definitioner 

bör komma från en berättare och inte från en karaktär.
31

 Något som dock är positivt är att 

Arya ofta är mycket hård och avvaktande mot Eragon och det framgår tydligt vad hon tycker 

och föredrar även genom Eragons perspektiv. 

Arya fyller flera viktiga funktioner i berättelsen genom att både vara en vän, ett 

kärleksintresse, en mentor och en kompetent krigare. Detta lyfter Holmberg och Ohlsson fram 

i sin karaktärsanalys av Poes Huset Ushers undergång, där de belyser karaktärernas 

funktioner.
32

 Varden skulle inte klara sig utan Eragon och han i sin tur förlitar sig mycket på 

Aryas kunskap och krafter för att själv kunna utvecklas och strida väl. Jag definierar därför 

Arya som en nyckelperson i berättelsen för utan henne hade händelsekedjan med att Eragon 

hittar ägget, utbildar sig och vinner kriget aldrig hänt. Hon sätter igång berättelsen och finns 

där som en viktig sekundär karaktär som stöttar och strider med Eragon genom hela serien. 

 

2.1.2. Utveckling 

Arya är en komplex karaktär med stort djup och många dolda egenskaper. Trots hennes djup 

utvecklas karaktären gradvis och långsamt under seriens gång. Det är inte förrän i sista boken 

man inser hur mycket hon egentligen har förändrats och utvecklats. Detta syns tydligt ställt 

gentemot de exempel Holmberg och Ohlsson visar på i Epikanalys vad gäller 

karaktärsutveckling.
33

 Förvisso har det också med perspektivet att göra. Arya inleder 

romansviten som en mycket tyst person med många hemligheter och stor inneboende sorg 

men är i de avslutande kapitlen av Inheritance glad och öppen i sin relation med Eragon innan 

han reser och lämnar henne att vara den enda kvarvarande Drakryttaren i Alagaësia.
34

 

Den enorma skillnaden kan ses tydligast i hur Eragon uppfattar henne i den första 

boken, han ser henne som stoisk, passiv och reserverad, hon ger ingen antydan om vad hennes 

känslor kan vara. Hon vägrar besvara de flesta frågor om sitt förflutna när han frågar och 
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behandlar de flesta människor hon stöter på kallt och likgiltigt. Ibland verkar hon till och med 

vara obekväm bland andra alver och föredrar att vara ensam. Detta kan till stor del bero på 

hennes 70-åriga separation från alverna och alvernas överhuvudtaget mycket rigida och artiga 

beteende. (Eragon, Eldest) 

I Eldest, börjar Arya öppna upp sig mer och mer, de har flera konversationer boken 

igenom och deras vänskap växer, men Arya drar sig tillbaka väldigt mycket när Eragon 

avslöjar sina känslor för henne. Detta förändras i Brisingr och Inheritance, Eragon har lärt sig 

att stävja sina känslor och deras vänskap fortsätter att fördjupas vilket leder till att Arya vågar 

öppna sig mer och mer, och vi ser en stor förändring i hennes karaktär. När Eragon ger sig 

iväg på ett uppdrag med sin drake och draken kommer tillbaka ensam ger sig Arya iväg på 

egen hand för att leta reda på Eragon. När hon hittar honom har de ett långt samtal över natten 

på deras väg tillbaka till Varden och det är först under det samtalet som man kan se att hon 

börjat förändras. Hon berättar om sin instängdhet och hur glad hon blev av att hennes mor 

accepterade henne igen. Hon säger också att hon aldrig tidigare öppnat upp sig så inför någon 

och att det är ett stort förtroende hon ger till Eragon när hon pratar med honom om något så 

personligt. Detta samtal påminner om ett liknande långt senare i Inheritance när Arya och 

Eragon möts efter att kriget har vunnits och freden återkommit till Broddringkungariket. Arya 

är minst lika öppen om inte mer öppen under det samtalet än under det första då hon 

fortfarande var på sin vakt mot Eragon och hans känslor gentemot henne. I samma kapitel 

avslöjas även att det sista drakägget som varit i fångenskap hos Galbatorix kläckts för Arya 

och att hon valts till alvernas drottning. Läsaren får genom Eragons perspektiv se att Arya är 

både mer glad och öppen än vad hon var förut, samt förstår att hon äntligen finner sig tillrätta 

bland sitt eget folk. Detta illustreras med att Eragon beskriver henne med ett ord som aldrig 

annars associeras med Arya: “Arya looked well: better, Eragon thought, than she had since 

their time in Ellesméra. For a lack of a more suitable word, he would have said she looked 

happy.” (Inheritance, s. 789) 

Att Arya beskrivs som glad är ovanligt för hennes karaktär och personlighet. Här syns i 

narrationen och främst i dialogen mellan Eragon och Arya att hon verkar ha släppt en del av 

sin stelhet och återhållsamhet, hon är inte heller lika principfast som hon var förr.
35

 Hela 

hennes karaktär verkar här ha förändrats till att bli mer glad, öppen och hon visar öppet sina 

egna känslor för Eragon. Kriget verkar ha fått henne att bli mer medveten om att viktiga ting 

kan gå förlorade och att det är viktigt att leva ut i stunden. När de däremot i samma diskussion 

                                                 
35

 Vulovic, 2013 s. 67-68. 



16 

 

pratar om skyldigheter bevisar Arya om igen att hon är mycket plikttrogen och medveten om 

sina åtaganden både som alvernas drottning och som drakryttare. (Inheritance, s.788-801) 

 

2.2. Nasuada 

2.2.1. Personlighet 

Nasuada är 17 år gammal och kastas in i en situation som många aldrig skulle uppleva: att 

vara föräldralös och ta över en rebellgrupp som kräver enorm hängivenhet och mycket arbete. 

Nasuada är självständig, intelligent, lojal, påhittig och drivs av att ändra världen.
36

 Någon 

betydelse till hennes namn har tyvärr ej hittats. 

I slutet av serien har Varden vunnit kriget och Nasuada väljs till drottning över 

Broddringkungariket i de avslutande kapitlen i Inheritance. Som ledare ställs Nasuada på 

prov många gånger om och måste uppvisa både tuffhet, påhittighet och självsäkerhet för att 

kunna bevisa att hon har det som krävs för att leda rebellerna i kriget mot kungen. Ett tecken 

på hennes påhittighet är när hon ber Vardens magiker att magiskt knyppla spetsar att sälja för 

att finansiera deras krig. (Eldest, s.326-327) Denna situation som hon ställs inför som 

rebellernas ledare skapar en viss omedgörlighet hos henne och hon måste stå på sig i 

beslutsfattandet för att inte rådets medlemmar ska köra över hennes beslut. Att Nasuada blir 

ståndsaktig och envis i sina beslut ger henne ett stort antal fiender även inom Varden och hon 

utsätts gång på gång för mordförsök som främst riktas mot henne från kungens agenter.
37

 

Nasuada introduceras väldigt kort i Eragon, och läsaren får inte riktigt någon klar blid 

av henne förutom att hon verkar godhjärtad och att hon inte alltid lyssnar på sin far. I 

slutstriden i Eragon när urgaler infiltrerar Varden med hjälp av kungens mäktiga tjänare 

Durza slåss Nasuada tillsammans med bågskyttarna. Hennes roll utvecklas betydligt i Eldest 

då hon blir Vardens ledare. Det är också i samma veva som vi börjar lära känna Nasuada som 

en egen person och inte endast sedd med Eragons ögon. I Eldest tar hon kommandot och för 

ut Varden från deras gömställe, hon leder dem till Surda där hon allierar sig med kung Orrin 

och leder ut Varden i en öppen attack mot Imperiet. 

Det mest framstående provet hon ställs inför är de långa knivarnas prövning i Brisingr. 

De äldstes råd från de vandrande stammarna i landet skickar en av sina ledare till Nasuada 

och han utmanar henne för prövningen som går ut på att skära ytliga sår längs med 

underarmarna, för att bevisa vem som är starkast och bäst lämpad att leda stammarna. 

Prövningen avslutas med Nasuada som segrare efter nio skurna snitt på båda underarmarna: 
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”The prospect of having to make two cuts in a row – one to equal the number of Nasuada’s 

and one to advance the contest – seemed to intimidate Fadawar. […] ’I submit’ he said.” 

(Brisingr, s.107). Det är det mest framstående exemplet på hennes envishet och viljestyrka. 

Detta prov sker i början av den tredje romanen. Nasuadas största prov däremot sker i 

Inheritance och är det utlösande skottet för att kriget ska avslutas. Hon blir tillfångatagen av 

kungen och hans tjänare Murthag för att sedan bli satt i fängelse. I cellen blir hon drogad och 

hallucinerar. Hon blir också torterad och utsatt för magiska hypnostrick av kung Galbatorix. 

Trots det vägrar hon att röja någon information om rebellgrupperna, drakryttaren Eragon eller 

något annat som skulle kunna vara till nytta för kungen. Under sin fångenskap försöker hon 

flera gånger att fly och hennes största framgång är i kapitel 48 i Inheritance då hon dödar sin 

fångvaktare, de två soldaterna utanför sin cell och lyckas ta sig så långt som till strax utanför 

tronrummet innan hon blir upptäckt. I kapitel 70 i samma bok blir Nasuada fritagen i samband 

med slutstriden i tronrummet som hon blir vittne till. När Nasuada blir kidnappad av Murthag 

och förd till Urû’baen blir Eragon Vardens ledare. Tillsammans med dvärgarna, alverna och 

kung Orrins armé från Surda intar Eragon huvudstaden där han tillsammans med Arya och 

tolv alver infiltrerar slottet.
38

 Det sista monumentala som händer henne är att Nasuada väljs 

till drottning av Alagaësia av de fyra raserna i landet, alla ställer sig bakom henne och så även 

Eragon i egenskap av Drakryttaren. 

Nasuada är en rund karaktär med intressanta egenskaper och stor påhittighet. Holmberg 

och Ohlson beskriver runda karaktärer som mångfacetterade med många egenskaper.
39

 

Kapitlen som är skrivna från hennes perspektiv är ofta mer sakliga och händelserika än andra 

kapitel i boken, detta gäller dock inte kapitlen skrivna ur hennes perspektiv under hennes 

fångenskap. 

Trots sitt väldigt framfusiga och bestämda sätt att kontrollera Vardens armé är Nasuadas 

handlingar väldigt blandade mellan engångshandlingar och vanehandlingar. Mycket av det 

hon beslutar för berättelsen framåt, bland annat när hon i Eldest väljer att sluta allians med 

Urgalerna. (Eldest s. 605-611) Däremot när hon i Inheritance sluter allians med Varkatterna 

verkar det mer av en vanehandling eftersom Varkatterna inte intar en särskilt stor plats i serien 

eller tillför något till berättelsen. Dessa slutsatser är enkla att dra utifrån Vulovic beskrivning 

av de karaktäriserande handlingarna.
40

 (Inheritance s.26-36) 
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Nasuadas funktion i berättelsen är stor, utan henne sätts aldrig händelsekedjan med 

kriget igång. Skulle hennes far inte blivit dödad och fortfarande ha makten över Varden skulle 

inte Varden alliera sig med Surda och gå ut i krig. Kriget att störta kungen beror på hennes 

drivande kraft. Här får man inte glömma att kriget är en central handling för berättelsen. 

Hennes roll är också viktig utifrån ett annat perspektiv; Galbatorix tjänare drakryttaren 

Murthag blir kär i henne och vänder sig mot sin herre i slutstriden, Murthags omvändelse ger 

Eragon och Arya en chans att slutgiltigt döda den onde kungen. Dock är vår hjältinnas 

funktion större än dessa två områden. I och med att serien i sin helhet porträtterar den yngre 

generationens framkliv till att ta den äldres plats gestaltar Nasuada en annan funktion. Hon 

blir det största exemplet för läsarna på en frontfigur som kliver fram och tar den nya platsen, 

både som Vardens ledare och sedan också som drottning. 

 

2.2.2. Utveckling 

Till skillnad från Aryas utveckling som kan tyckas ske väldigt långsamt över de fyra 

romanerna sker Nasuadas utveckling mycket snabbare. När hennes far dör tar hon genast 

befälet över Varden och pressar ut de i krig. Vilket resulterar i att hon som sjuttonåring måste 

växa upp mycket snabbare och fatta beslut som få unga någonsin behöver fatta. Nasuadas 

utveckling är som tydligast i början av den fjärde boken innan hon blir tillfångatagen. Hon 

behandlas med yttersta vördnad och respekt av alla soldater, draken Saphira, alver och 

grannlandet Surdas kung Orrin. Samtidigt blir hon ofta ifrågasatt och måste på så sätt 

berättiga sina beslut och stå på sig. Detta för med sig att hon utvecklas mycket snabbt som en 

politisk ledare. I Epikanalys
 
förknippas stor karaktärsutveckling med direkta karakteriseringar 

och fokalisation.
41

 Hon får stor förståelse och en viss uppfattning om hur hon ska agera i olika 

sitsar för att skapa den bästa situationen, både för Varden och för folket i Imperiet som inte 

vill ha med kriget att göra. 

Nasuadas framställning förändras genom alla fyra böcker och hon blir en mycket 

kompetent ledare, vilket är orsaken till att de fyra olika raserna i landet väljer henne till 

drottning; även om hon bara styr över människorna.
42

 Nasuadas envishet och ledaregenskaper 

visas upp när hon bestämmer sig för att skapa en pakt med Urgalerna, som är hemska varelser 

som älskar krig och blod. Både kung Orrin, hennes närmaste rådgivare Jörmundur och Eragon 

avråder henne från att skapa pakten för att folket i Imperiet kan komma att avsky Varden om 
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de sluter pakt med Urgaler. Råden faller för döva öron och Nasuada ingår en pakt med 

Urgalerna som ändå visar sig vara fruktsam i längden. (Eldest, s.605-611.) 

Det hon däremot kämpar med är sin egen självsäkerhet, vilket märks ytterst tydligt när 

kung Galbatorix torterar henne i Inheritance. Hon förlorar tilliten till sig själv och är ytterst 

nära att avslöja den information som Galbatorix är ute efter. Men beviset på hennes 

framförallt mentala styrka är att hon ändå lyckas hålla tand för tunga trots stor ansträngning 

från kungens sida. Efter att hon fritas har hon däremot fått starkare självförtroende därför att 

hon lyckats undanhålla den information som kungen är ute efter. Efter tillfångatagandet 

stagneras hennes utvecklingskurva, även om hon återhämtar sig från den episoden och 

utvecklas utifrån den till en mer hårdhjärtad ledare. Hon är fortfarande envis och har många 

bra ledaregenskaper men det finns en skillnad i hennes karaktär som gör henne mer 

omedgörlig och möjligen en mer manipulativ ledare. 

Hennes manipulativa drag är svåra att särskilja i och med att de framträder så sent i 

serien. Men det finns en scen i slutet av Inheritance där hon diskuterar med Eragon om det 

skulle gå att skapa en grupp av magiker som reser runt landet och håller koll på alla magiker. 

Hon berättar om sin idé för Eragon: ”[They’ll] travel through the land, keep the peace, resolve 

disputes of law and most important, watch over their fellow spellcasters, so as to ensure they 

do not use their ability for ill.” (Inheritance s. 780.) Nasuada är övertygad om att alla magiker 

i landet skulle bli väldigt glada att få gå med i gruppen om man bad dem. Eragon säger emot 

förslaget men Nasuada fotsätter att övertyga honom dock till ingen nytta: ”Look at the havoc 

Galbatorix wrought. Magicians are the most dangerous creatures in this world, even more 

dangerous than dragons, and they have to be held accountable. If not, we’ll always be at their 

mercy.” (Inheritance s. 780.) 

Denna manipulativa sida kan komma att bli Nasuadas största svaghet. Däremot är det 

förståeligt att hon vill begränsa magianvändningen efter det som hon genomled i 

tortyrkammaren med Galbatorix magiska hallucinationer. 

Nasuadas karaktär utvecklas dramatiskt genom serien och är mycket dynamisk. Hon 

kommer till flera insikter under berättelsens gång.
43

 Utvecklingen leder till att hon blir en helt 

olik karaktär i Inheritance än den hon var när läsarna introduceras till henne i Eragon. Eragon 

uttrycker en förändring om sig själv i Inheritance med orden: ”I am not who I was,[…]but I 

know who I am.” (Inheritance s.547) Dessa ord passar väl in på Nasuada också. Speciellt med 

tanke på att hon verkar uppleva sig själv som en helt annan person efter att ha fritagits från 
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fängelset där Galbatorix torterade henne. (Inheritance s.779-782) Det är dock svårt att avgöra 

exakt därför att alla kapitlen efter kapitel 52, som är ur Nasuadas perspektiv, antigen är 

skrivna ur Eragon eller Rorans perspektiv. Eragons perspektiv inte ger en rättvis bild av 

Nasuada efter kriget och hur hon anpassar sig till livet som drottning. Läsaren får se Nasuada 

porträtterad ur Eragons perspektiv ofta men eftersom läsaren känner henne från hennes eget 

perspektiv gör Eragons perspektiv inte henne någon rättvisa i det här fallet.
44
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2.3.  Skillnader och likheter 

Kanske är ändå Nasuada och Arya mer lika än vad man kan tro för trots deras många 

skillnader har de ändå en del likheter. Båda blir kidnappade och torterade av Imperiet, båda 

blir drottningar av varsitt släkte, båda är envisa och båda är skickliga i strid med vapen. 

Frågan som kan ställas är: räcker då dessa likheter för att kunna säga att karaktärerna är en 

spegelbild av varandra fastän den ena är människa och den andra en alv? 

I serien betecknas kvinnorna som undergivna och inte lika starka som männen, de 

framträdande kvinnorna i hela serien är endast fyra jämfört med de många männen. Det är 

männen som drar ut i krig, som slåss, som sätter upp tält. Kvinnorna i armén porträtteras som 

magiker, kockerskor eller tvätterskor förutom när man talar om Arya eller Nasuada. När man 

talar om de två andra framträdande kvinnorna, Katrina och Angela, visas de ändå göra 

kvinnliga sysslor som att tvätta, laga mat eller sticka. Det är väldigt tydligt att Nasuada och 

Arya skapats för att vara representanterna som ska visa vad kvinnor faktiskt kan gå för. Det 

bör dock klargöras att kvinnornas roll i armén endast gäller för Vardens armé. Alvernas armé 

som ansluter sig till Varden strax innan den slutgiltiga striden i Urû’baen innehåller soldater, 

magiker och helare av blandade kön. Det är dock intressant att notera att det aldrig nämns ett 

ord om kockar eller tvättare i alvernas armé. 

Arya och Nasuada är dock inte helt befriade från att vara underlydande till männen i 

serien. Nasuada blir gång på gång tillrättavisad av sin närmaste rådsman Jörmundur eller av 

kung Orrin. Det som skiljer Nasuada från de andra kvinnorna i serien och även från Arya till 

stor del är att Nasuada vågar säga ifrån och göra det som hon tycker är rätt. I det fallet är 

skillnaden mellan henne och Arya stor. Arya kan tycka illa om något men säger det oftast 

inte. Om hon mot förmodan skulle säga det tillägger hon att valet beror på personen eller på 

omständigheter och konsekvenser kring valet. Det som Arya och Nasuada ändå har 

gemensamt i detta är att båda ändå gör som de anser är det bästa av olika situationer. 

Ett slående exempel är i kapitel 8 av Inheritance, kung Orrin är arg och kräver av 

Nasuada att hon måste bryta pakten med urgalerna. Kung Orrin anser att folk som ser att 

Varden strider med urgaler kommer bekämpa Varden, samt hellre ansluter sig till Imperiet 

istället för Varden. Nasuada står på sig och vägrar med motivationen att om pakten bröts 

skulle Varden behöva utkämpa strid på två flanker, en mot Imperiet och en mot urgalerna. 

(Inheritance s.53-58) 

I en liknande situation inför belägringen av huvudstaden Urû’baen ställs Eragon mot 

väggen av kung Orrin för att han inte talat om att kungen får sin styrka från drakars eldunarí. 

Eragon säger inget men draken Glaedr kommer till Eragons försvar och får Orrin att missnöjt 
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gå med på omständigheterna kring hemlighållandet av informationen. (Inheritance s.590-594) 

Dessa två exempel ställda mot varandra bevisar att Orrin har mer respekt för Nasuada än vad 

han har för Eragon. Det visar även att Nasuada vågar säga emot vilket Eragon inte gör för att 

han är rädd att stöta sig med någon trots att han är mäktigare än båda Nasuada och kung Orrin 

i egenskap av Drakryttare. 

Arya agerar också mestadels efter eget huvud, speciellt när läsaren får höra henne 

berätta för Eragon om hennes separation från sin mor. I Eldest när de båda är på väg till och 

även har anlänt till Ellesméra berättar Arya att hon inte har varit i alvernas huvudstad på lång 

tid. Dessutom berättar hon att hon trotsade sin mor drottning Islanzadí för att åt ta sig jobbet 

att vakta Saphiras ägg, samt att vara en budbärare mellan alverna och Varden. (Eldest, kap. 

19, 27) Aryas envishet och mod är nog som mest uppmärksammat när hon i Inheritance trots 

direkta order från Eragon att hålla sig borta ger sig in i en strid mellan två drakar. Detta för att 

uppehålla drakryttaren Murthag från att döda Eragon. Arya blir inte bestraffad av någon för 

att lägga sig i men hon blir skadad och måste helas av magiker.(Inheritance, s. 353-357) 

Aryas uteblivna straff beror antagligen på att hennes och Eragons relation är mer av en 

vänskap även om han är drakryttare. Det är inte en underordnad relation utan en vänskap och 

Arya har lättare att bryta order givna från vänner än från ledare, vilket kan ses i många olika 

situationer serien igenom. 

Skulle detta ställas mot ett manligt exempel finns det väldigt få situationer att välja 

mellan och nästintill ingen som passar in i ett liknande sammanhang. Männen i serien gör 

allmänt som de blir tillsagda av överordnade. Ett av få exempel skulle vara när Eragons kusin 

Roran bryter order i strid två gånger givna av hans bataljon kapten. Konsekvensen är att 

Nasuada måste bestraffa honom för hans olydnad, samt för att statuera ett exempel att även 

välkända personer inom armén inte kan komma undan med olydnad. (Brisingr s.505-529, 

568-577) Det som dock gör Rorans exempel svagt när det ställt emot Aryas, är att Rorans 

relation till både kaptenen och Nasuada är en underordnad typ av relation. Dessutom sker 

olydnaden inom armésammanhang där det vanligtvis krävs en särskild disciplin och soldater 

förväntas följa order oavsett situation. 

Likheterna mellan Arya och Nasuada är många, båda blir valda till drottningar, båda 

kommenderar stor makt men på olika sätt. Arya har stor magisk makt medan Nasuadas makt 

är mer politisk och befallande. Båda karktärerna är framträdande för sina släkten, Arya för 

alverna och Nasuada för människorna, båda två delar personlighetsdrag som definierar deras 

karaktärer såsom mod, lojalitet, självständighet, skarpsinnighet och envishet. Den största 

likheten är nog ändå att båda deras karaktäriseringar är runda och dynamiska. 
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En likhet som de båda delar är att de blir räddade en gång var, händelsevis av varsin 

drakryttare. Arya blir räddad av Eragon i Eragon. (Eragon s.300-310) Nasuada blir räddad av 

Murthag i Inheritance. (Inheritance s.726-727) Det kanske inte heller är någon slump att 

Murthag var i sällskap med Eragon när de räddade Arya samt att både Arya och Eragon är 

närvarande när Murthag räddar Nasuada. Det bör däremot nämnas att Murthag ännu inte var 

en drakryttare när de räddade Arya i den första boken. Trots sina många likheter är det ändå 

skillnaderna som definierar deras karaktärer och gör dem till unika personligheter som passar 

väl in för att hjälpa att driva berättelsen framåt. 

Den största skillnaden mellan dem som man lägger märke till direkt, förutom 

ytligheterna som utseende, ålder och släkttillhörighet, är Nasuadas frispråkighet och Aryas 

ovilja till socialt umgänge. Nasuadas frispråkighet sätter henne i knipa ett flertal gånger. Men 

mot slutet av serien lär hon sig bemästra det och hon utvecklar en vältalighet som lyckas få 

henne ur knipan ett antal gånger också. Det är bland annat hennes frispråkighet som gör att 

hon ställs inför De långa knivarnas prövning i Brisingr. Andra gånger lyckas hon förolämpa 

kung Orrin men samtidigt tala sig ur knipan. Detta kan antagligen också bero på att kung 

Orrin är ovillig att stöta sig med Nasuada till att börja med och att han innehar en enorm 

respekt för henne. 

Aryas ovilja till socialt umgänge är ett personlighetsdrag som härstammar från alverna 

och är djupt inrotat hos de flesta alver. Draget kommer från att alver är högmodiga och anser 

sig bättre än andra släkten, dels på grund av sin skönhet dels på grund av sin utvecklade 

magiska förmåga. Alver umgås inte ofta och när de väl gör det är det för att visa upp något 

vackert som de har trollat fram eller för att läsa upp dikter eller berättelser de skrivit.
45

 

Den näst största skillnaden mellan Arya och Nasuada är magin och deras inställning till 

magi. Arya har växt upp bland alverna som lär sig att hantera magi när de är mycket små. Hon 

skulle inte kunna tänka sig att sluta använda magi därför att det är en stor del av den hon är. 

Nasuada däremot är till en början positivt inställd till magi och dess olika 

användningsområden. Det är först efter att hon utsätts för tortyr i Urû’baen av Galbatorix som 

hennes inställning förändras. Efteråt söker hon att bilda en grupp magiker som kan bevaka 

alla magiker i landet för att bevara freden och se till att magin inte används för något som kan 

skada människor. Här måste dock tilläggas att det är osäkert huruvida Nasuadas plan lyckas i 

och med att Inheritance Cycle avslutas. Man kan dock misstänka att hon lyckas med denna 
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plan i och med att Eragon uttrycker att han vill lämna landet bland annat på grund utav 

Nasuadas idé. 

Skillnaderna och likheterna mellan dessa två hjältinnor är det som gör dem unika 

karaktärer. Karaktärer som är viktiga för berättelsen, utan dem skulle en stor del av 

berättelsen rasa samman för att mycket av stor vikt inte skulle komma att inträffa. 

Utan Nasuada skulle Varden aldrig ha gått ut i strid och utan Arya som budbärare och 

väktare av Saphiras ägg skulle Eragon aldrig ha funnit ägget och blivit en drakryttare. Båda 

två är nyckelpersoner i två parallella handlingar som korsar varandra lite då och då. På grund 

av Eragon och Saphiras inblandning i alla handlingar boken igenom. Dessa olika handlingar 

sammanvävs sedan i en enda handling i Brisingr och Inhertiance där främst Arya och även 

Nasuada befinner sig i Vardens arméläger större delen av tiden. Förutom när Nasuada 

kidnappas och tas till Urû’baen. 
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3. Avslutande diskussion 

När denna undersökning påbörjades trodde jag att det skulle finnas många fler skillnader 

mellan karaktärerna än vad som till slut hittades. Karaktärerna verkade mycket olika, speciellt 

med tanke på deras utseende och bakgrundshistorier. Men ju längre undersökningen fortskred 

visade det sig att karaktärernas personligheter och utveckling hade fler likheter än vad som 

först kunde tänkas. Det fick mig att fundera på om karaktärerna verkligen var så olika som de 

verkar från början vid en första läsning av böckerna. Karaktärernas likheter fick mig även att 

fundera på om dessa två kvinnor skulle framställas som likadana men fylla två olika 

funktioner i berättelsen, en som sidekick och en som hjältinna. Deras skillnader försäkrade 

mig om att det inte var på det viset. 

Utifrån Nilsons perspektiv kan man här diskutera om Arya och Nasuada endast innehar 

roller av sidekicks till huvudpersonerna eller om de är egna personer i sig.
46

 Den punkten kan 

man argumentera mot genom att använda Bogstad och Mains och det är också på deras sida 

jag ställer mig.
47

 Av läsare upplevs Nasuada och Arya som större personer än sidekicks, detta 

utifrån definitionen av sidekicks i avsnitt 1.4.  

Låt oss inleda denna diskussion med att behandla Arya först. Jag är benägen att hålla 

med om att Arya innehar en del sidekickaktiga drag i sin personlighet, på grund av att hon 

oftast gör enklare jobb i förhållande till den manliga huvudpersonen Eragon. Jag vidhåller 

däremot att Arya är en egen karaktär som inte endast är skapad för att spela rollen som 

Eragons sidekick. Sidekicks brukar inte inneha en stor avgörande roll, den rollen reserveras 

ofta till en hjälte eller hjältinna. Jag hävdar att Arya har en stor roll i serien som en 

nyckelperson. Det är sant att hon i Inheritance får en mentoraktig roll gentemot Eragon och 

att hon guidar honom mycket, men hon är inte endast skapad för att fylla den funktionen. 

Arya symboliserar lojalitet och handlingskraft, något som männen i serien inte kan sägas 

representera i lika hög grad som hon gör. 

Det som Mains skriver om att män och kvinnor måste samarbeta för att uppnå målet, är 

enligt min åsikt det som Eragon och Arya gör.
48

 Båda i egenskap av två olika karaktärer som 

kompletterar varandra och får viktiga händelser eller uppdrag utförda på ett effektivt sätt. Jag 

vill rentav hävda att Eragon och Arya i samarbete är som en maskin, i och med att de förenar 

sina sinnen behöver de inte tala högt. Något som tjänar till båda deras fördel är att de är 
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snabbare än människor vilket i sig leder till att deras samarbete sker utan att någon av dem 

behöver reflektera över vem som gör vad och när. Lägger man även till draken Saphira i det 

samarbetet får man en dödlig maskin som ingen fiende vågar gå i närheten av. 

Över till vår andra karaktär, Nasuada är en hjältinna i en egen klass. Hon är inte någon 

ängel utan brister men hon är inte ond. Hennes problem med magi som hon påvisar i slutet av 

Inheritance är förståeligt med tanke på vad hon genomled i boken under Galbatorix händer. 

Nasuada är en speciell karaktär med många olika personlighetsdrag. Hon är inte skapad för att 

endast fylla rollen som Vardens ledare eller en framtida drottning för Imperiet. Hennes 

funktioner är många och varierande. Hon är Vardens ledare men vad som är viktigare är att 

hon symboliserar hopp och tro för dem och senare även för Murthag när han blir kär i henne. 

Hade deras romans inte skapats när hon hölls fången hade Eragon och Arya haft det mycket 

svårare för att besegra Galbatorix. Murthags slutgiltiga sällningstagande att vända sig mot 

kungen och stå på de godas sida är tack vare hans förälskelse i Nasuada. 

Bogstad menar att författare kan skriva om kön och ras oberoende av sin egen 

könstillhörighet, och Mains menar att män och kvinnor måste samarbeta för att komma fram 

till det slutgiltiga målet. Med detta i minnet är det också viktigt att komma ihåg att Nilson 

menar att kvinnorna (i allmänhet) i Inheritance Cycle är schablonmässigt framställda. 

Schablonmässigt framställda karaktärer fyller inga funktioner och finns bara där för att 

befolka världen som framställs. 

Här menar jag att de två framträdande kvinnorna i serien inte är schabloner. Schabloner 

är klichéer och ur min synvinkel framstår Arya och Nasuada inte som klichéer utan som 

hjältinnor. Här kan det argumenteras länge och väl om vad som är kliché i fantasy och vad 

som inte är det. Men det slutgiltiga svaret blir att kvinnor vanligen porträtteras som damer i 

nöd som behöver räddas av en hjälte.
49

 

Detta strider mot det som Nasuada och Arya symboliserar och porträtteras som. 

Sammanlagt behöver våra två karaktärer räddas två gånger, en gång var. Men det är enligt 

min åsikt inget starkt bevis för att de endast uppträder klichéartat och är damer i nöd som 

behöver räddas gång på gång. 

Kåreland och Nilson menar att det är samhället som konstruerar genus. Samhället i 

Inheritance Cycle är ur det här perspektivet genusindelat och dessa två kvinnliga karaktärer 

bryter mönstren i och med att de har olika kulturella bakgrunder. Aryas brytande av mönster 

är nog snarare en fråga om ur vilket samhälle man ser hennes karaktär från. Som en alv bryter 
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hon inte mot några mönster i och med att alver anser att män och kvinnor är lika värda och 

lika berättigade att göra vad än de önskar. Tittar vi på henne från människornas synvinkel blir 

hon genast mönsterbrytande och framträdande. En aspekt som visar detta är att hon är en av få 

kvinnor som strider med vapen i Vardens armé. Kvinnorna som finns i armélägret är 

kockerskor, helare eller magiker. Arya är både en magiker men även väldigt kompetent med 

svärd och spjut vilket hon visar ofta. 

Nasuada bryter mot många av människornas mönster, från det att hon väljs till Vardens 

ledare till det att serien avslutas. Ett av många exempel är att hon vågar stå upp och säga emot 

männen i serien och de respekterar hennes beslut. 

Detta resonemang ledde mig fram till en intressant tanke: skulle det kunna det vara så 

att karaktärerna skapades som män till att börja med? Att karaktärerna sedan är kvinnor i den 

slutgiltiga produkten var kanske ett beslut från förlagets sida och deras personligheter och 

utveckling bibehölls. Författaren gjorde inte om deras roller så att de blev mindre 

könsöverskridande. 

Dessa två kvinnor framställs som hjältinnor, de utvecklas till att bli drottningar över var 

sitt folk. Oavsett deras könsöverskridande mönster är de kvinnor och fyller viktiga funktioner 

som för fram berättelsen. 

Jag menar definitivt inte att Arya och Nasuada är oumbärliga helt ensamma, för Eragon, 

hans drake, Roran och Murthag är precis lika viktiga för berättelsen i stort. Men Arya och 

Nasuada för fram berättelsen och får den att kulminera på ett sätt som männen inte kan. Det är 

en viktig likhet, att de båda är nyckelkaraktärer tillsammans med de andra ovanstående 

karaktärerna. 

Nilson gör en viktig poäng i avslutningen till Från Gossip Girl till Harry Potter: 

genusperspektiv på ungdomslitteratur (2010) där hon hänvisar till Lena Kåreland och 

sammanfattar hennes tankar, med de egna orden: ”De genusmönster som finns runt omkring 

oss i vårt dagliga liv finner vi också exempel på i litteraturen. Det är viktigt att komma ihåg 

att litteratur är både normgivande och normbevarande. Och dessutom kan litteratur vara 

normöverskridande.”
50

 Detta citat passar bra för att styrka min idé om att Nasuada och Arya 

är norm-, genus- och mönsteröverskridande stämmer in. 

För att kortfattat summera och ge raka svar på mina frågeställningar. Karaktärerna 

framställs som två hjältinnor i och med att de undflyr rollen som damer i nöd samt att de 

fyller viktiga funktioner och är nyckelkaraktärer som får hela berättelsen att förflyttas framåt. 
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Karaktärerna porträtteras som mönsterbrytande mot genusperspektivet i böckerna och deras 

utveckling sker successivt genom hela serien vilket bevisar att de är dynamiska karaktärer. 

Varför framställs karaktärerna på det sätt de gör? Mitt resonemang om att karaktärerna 

kanske är män till att börja med är en intressant tanke. Däremot tror jag att de porträtterades 

som kvinnor redan från början. Jag har inget rakt svar till varför de framställs på detta sätt, 

men studerar man Arya och alvernas kultur kan vi dra slutsatsen att Arya lika gärna hade 

kunnat vara en man som en kvinna. I och med att alverna anser att alla är lika värda spelar 

Aryas könstillhörighet ingen större roll i berättelsen från den synvinkeln.  Studerar vi Nasuada 

med samma kulturella tanke kan vi dra slutsatsen att hon är en kvinna som fick ändra sina 

egna mönster för att bli mer befallande i den politiska världen. Hade Arya och Nasuada varit 

män skulle berättelsen kanske inte varit lika intressant i och med att det handlar om en yngre 

generation som tar den äldres platser. Från det perspektivet är det även olämpligt att hela den 

yngre generationen som porträtteras är män. Därför tror jag att det är viktigt att de porträtteras 

som kvinnliga karaktärer med en viss djärvhet och för att Arya och Nasuada ska kunna vara 

starka nyckelpersoner som för berättelsen framåt, fick de en viss djärvhet med genusbrytande 

mönster och personligheter.  
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4. Sammanfattning 
I denna uppsats har jag undersökt de kvinnliga huvudkaraktärerna i ungdomsromanerna 

Eragon, Eldest, Brisingr och Inheritance skrivna av Christopher Paolini. Fokus har legat på 

hur de två kvinnliga huvudkaraktärerna skildras och hur de utvecklas. Syftet var att se hur 

genus och kvinnosynen gestaltas i romanerna. Med detta som utgångspunkt har jag genomfört 

en närläsning av romanerna, och använt mig av en narrativanalysmetod beskriven av Vulovic 

och Holmberg och Ohlsson för att kunna utläsa och analysera deras personligheter och 

utveckling. Samt göra en jämförelse av karaktärernas skillnader och likheter. Undersökningen 

har visat på två komplexa karaktärer som till en början verkade vara mer olika än de 

egentligen var. Skillnaden mellan dessa karaktärer är det som definierar dem. Med hjälp av 

Bogstad, Kåreland, Mains och Nilson har analysen resulterat i insikten att karaktärerna 

utvecklas, har unika personligheter och är både genus- och mönsterbrytande. 

Sammanfattningsvis bör det sägas att karaktärerna fyller viktiga funktioner och är 

nyckelpersoner som får berättelsen att förflyttas framåt. Något som bör noteras som viktigt för 

undersökningen i stort är att samhället i Alagaësia är omodernt och för tankarna till ett 

medeltidasamhälle. Detta trots att det är en fantasyberättelse som utspelar sig i ett påhittat 

land. I och med att landet befinner sig i sin medeltida fas leder det till att könsrollerna inte är 

utvecklade och det gör våra hjältinnor till mönsterbrytande karaktärer. 
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Bilagor 

1. Ordförklaringar 

 Drakryttare–en människa eller alv sammanbunden med en drake via deras sinnen 

 Drakryttarorden–orden där man utbildar Drakryttare och arbetar som fredsbevarare i 

Alagaësia. 

 Varden–rebellgruppen bildad av drakryttaren Brom och leds av Nasuada. 

 Alagaësia–kontinent indelad i två länder Broddringkungariket och Surda; bebodd av 

fem raser: människor, dvärgar, urgaler, alver och varkatter. 

 Ellesméra–alvernas huvudstad djupt inne i skogen i Alagaësia. 

 Eldunarí–drakar kan spotta ut en sten från sitt inre som de fyller med kunskap och 

energi, den varelse som är i besittning av ett eller fler Eldunarí har närmast intill 

oändlig styrka och kunskap. 

 Urû’baen–Imperiets huvudstad. 

 Helare–läkare som botar sjukdomar med magi. 

 

2. Karaktärer 

 Eragon–bondpojke som blir den nya generationens första drakryttare, mentalt 

sammanbunden med draken Saphira, blir kär i Arya. 

 Saphira–Eragons drake. 

 Kung Galbatorix–maktgalen kung som vill återuppbygga drakryttarorden som hans 

tjänare och lära ut mörk magi till dem för att dominera hela världen. Betraktas som 

ond. 

 Kung Orrin–Grannlandet Surdas kung. 

 Jörmundur–Nasuadas närmaste rådgivare och general av Vardens armé. 

 Roran–Eragons kusin och en av huvudpersonerna i serien. 

 Murthag – Drakryttare, Galbatorix tjänare och betraktas därför som ond. Han blir kär i 

Nasuada och vänder sig mot sin herre i slutstriden vilket leder till att kriget slutgiltigt 

kan vinnas av Varden. 

 Katrina–Rorans fästmö, senare fru. 

 Angela–märklig magikunnig individ som varken är människa eller alv men verkar 

kunna mer om magi än någon annan. 

 


