
Abstract 

This study examines four women in George RR Martin’s A song of Ice and Fire and the TV-

series Game of Thrones that is based on Martin’s novels. The women who are discussed are: 

Sansa Stark, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen and Brienne of Tarth. The portraying of the 

women is examined through close-reading and studying of key scenes in the novels and in the 

adaptation.   

 The main goal of the study is to examine how women are portrayed in the novels 

and in the TV-series, and to see what differences that can be found. It is also interesting to 

further analyze why these differences have occurred and how they impact the way the women 

are perceived. 

The analysis is based on adaptation theory. Since women are the focus of the study 

gender theory is also central for the essay.  

There are several differences between the medias. A lot of the differences occur 

due to the nature of the media, for example the fact that it is not possible to convey thoughts in 

the visual media. These types of changes mostly effect the way the woman in question is 

perceived in that particular scene or situation. However, there are also some significant 

differences that are more radical, both in the way they are made, and in the effects they have on 

how the audience views the woman. Those kinds of changes mostly affect Daenerys and 

Brienne, the two women who more radically challenge gender roles in the novels, and who are, 

through the changes that have been made, forced into more stereotypical roles in the TV-

production, which is aiming at a bigger and broader audience than the novels.  
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Inledning 

Incest, drakar, och en maktkamp som aldrig tar slut, allt i en medeltida miljö med en komplex 

kvinnosyn. Så kan George RR Martins världsberömda fantasyserie A Song of Ice and Fire 

sammanfattas. Men mycket mer ryms inom ramarna för det enorma fantasyepos som ännu inte 

avslutats. Här finns kallblodiga lönnmord och stora strider, men också öm kärlek och starka 

familjeband. Martin är också känd för detaljrikedomen i sina verk, inte minst när det gäller 

personbeskrivningarna och det mycket omfattande materialet skapar goda möjligheter till 

analys.  

 Ett stort antal gestalter ryms i Martins verk, och det kan vara svårt att avgöra vilka 

som är huvudpersoner, då fokus för berättelsen hela tiden ändras. Denna uppsats kommer att 

analysera fyra olika kvinnor: Sansa Stark, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen och Brienne 

of Tarth.  

Martins böcker har också filmatiserats till den mycket populära TV-serien Game 

of Thrones, och både romanerna och TV-serien kommer att användas som utgångspunkt i denna 

studie. Detta då adaptionen har gett berättelsen ytterligare spridning, och dessutom har tagit en 

egen vändning. TV-serien inledde mycket nära originalberättelsen, men adaptionen har 

långsamt tagit en egen väg, och avgörande förändringar i händelseförloppet har gjorts. 

 Den enorma genomslagskraft som berättelsen har fått, i bokform och som 

adaption gör i sig att det är intressant att undersöka den, då den har påverkat och är aktuell för 

en mycket stor mängd människor, i Sverige och i stora delar av världen. Med berättelsen sprids 

också dess värderingar. I detta fall kommer alltså kvinnorna, och därmed i förlängningen också 

kvinnosynen att diskuteras, då denna tillsammans med berättelsen förmedlas över världen. Det 

är på många sätt en komplex roll kvinnorna i Martins värld har, med en fot i den moderna 

världen, och en i medeltiden. Samtidigt som miljön är historisk och arrangerade äktenskap där 

kvinnan i det närmsta säljs till sin blivande make är vardag, kan vissa kvinnor välja att stiga ur 

sin traditionella roll, och istället ta på sig en stereotypt manlig sådan.  

 

Bakgrund 

Genom HBO:s TV-serie Game of thrones har Martins berättelse blivit ett världsfenomen som 

får mycket uppmärksamhet i media. Serien är detaljerad och påkostad; kvällspressen hävdar att 

det är den dyraste serien som någonsin producerats.1 Bara för en scen, en sexscen med Lena 

                                                 
1 Jan-Olov Andersson, ”Nikolaj Coster-Waldau: ’De vill ta en selfie med mig i duschen’. 

Skådisen om Game of thrones och fansens fräcka frågor”, Aftonbladet, 7/3 2015. 
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Headey, som spelar Cersei Lannister, hyrdes 200 säkerhetsvakter in och totalt kostade 

inspelningen av scenen ca 1,5 miljoner kronor.2 Den popularitet som serien har uppnått märks 

tydligt, både i Sverige och i resten av världen. Då en utställning med rekvisita från serien och 

några interaktiva aktiviteter besökte Stockholm under mars 2015 ringlade sig kön ett varv runt 

hela Kungsträdgården och HBO var tvungna att stänga kön, eftersom kötiden beräknades vara 

så mycket som sju timmar.3 I USA har till och med namn från serien blivit populära namn för 

nyfödda flickor, till exempel Khaleesi (som visserligen är en titel, motsvarande drottning, och 

inte ett riktigt namn) och Arya, något som den populära internetsidan Buzzfeed lyfter fram.4 

Även om dessa typer av medier framhäver sensationer och vill skapa rubriker och därmed 

kanske inte är helt pålitliga, kan man ändå konstatera att det visar bredden av Martins berättelse, 

och även hur den framställs i media.  

Den värld Martin har skapat är mycket detaljerad och komplex. Berättelsens röda 

tråd är den maktkamp som utlöses av kung Robert Baratheons död. Då hans närmaste man, The 

Hand of the King, Lord Eddard Stark, avslöjar att tronarvingen Joffrey och hans yngre syskon 

inte är Roberts arvingar, utan utomäktenskapliga barn som fötts ur ett incestuöst förhållande 

mellan drottningen, Cersei Lannister, och hennes bror Jamie utlöses ett krig mellan fem män, 

som alla anser sig vara den rättmätiga kungen. Deltagarna i detta krig är Roberts båda bröder: 

Renley och Stannis, som båda hävdar sig ha födslorätten till tronen, då Robert inte hade några 

inomäktenskapliga barn, Eddards son Rob, som vill hämnas sin far, Cerseis utomäktenskaliga 

son Joffrey, som hävdar födslorätt till tronen, och Balon Greyjoy, som tar tillfället i akt att utöka 

sin makt. Samtidigt lever de sista levande släktingarna till den avsatta kungaätten, Targaryen, i 

exil på andra sidan havet, och även där smids planer för att återta det rättmätiga arvet. Längst 

upp i Westeros norra delar finns en ismur, som ska skydda invånarna från de faror som finns i 

norr: iszombies, som kallas white walkers, de folkstammar som bor där, och varelser som jättar 

och mammutar. Muren vaktas av The Night’s Watch. Ett brödraskap dit vilken man som helst 

är välkommen. När en man svär sin ed avskrivs alla hans brott, men också hans titlar och hans 

rätt till arv. Männen i The Night’s Watch får inte bilda familj, eller ens ha sex med en kvinna. 

Vid denna ytliga beskrivning av händelseförloppen kan det tyckas som att det enbart är män 

som spelar viktiga roller för maktkampen i Westeros, men i själva verket har kvinnorna mycket 

stor betydelse för vad som sker. Daenerys Targaryen blir drottning över flera stadsstater, befriar 

                                                 
2 Torbjörn Ek, ”Nakenscenen i Game of thrones kostade 1,5 miljoner kronor. 

200 vakter skyddade Lena Headey under första avklädda scenen”, Aftonbladet, 7/10 2014. 
3 Louise Åström, ”Fansen i tårar under Game of Thrones-utställningen”, Allt om Stockholm, 6/3 2015. 
4 Tanner Ringerud, “16 Mind-Blowing Facts About Game Of Thrones. 

Westeros is even more rich and complex than you thought!”, Buzzfeed, 2/10 2013. 
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tusentals slavar och strider för att en dag regera över hela Westeros, Brianne of Tarth anklagas 

för att ha mördat Renley Baratheon, men i själva verket mördades han av en skuggvarelse 

frammanad av Melisandre, en kvinna som arbetar för Stannis. Det finns flera andra exempel 

och många kvinnor utövar också makt på ett indirekt, men högst avgörande sätt.  

 Då det är så många olika personer och adelssläkter inblandade i A Song of Ice and 

Fire sammanfattas de i ett persongalleri som en bilaga. Galleriet ordnas efter adelsfamiljernas 

släktnamn. Det baseras på ett motsvarande persongalleri som återfinns i slutet av varje bok, 

men är här i en förenklad form, för att enbart beröra de personer som är relevanta för uppsatsen. 

 Den värld Martin har skapat har stora likheter med den verkliga europeiska 

medeltiden. Hoven ser ut som de troligtvis gjorde under medeltiden, med bland annat samma 

titlar, tornerspel och statsskick. Hans historiska inspiration uppmärksammades av Allt om 

vetenskap tema historia, som sammanfattar hans värld som ”allt som kännetecknade en helt 

normal medeltida maktkamp, med undantag från drakarna”.5 Artikelförfattaren Tomas Serholt 

lyfter fram de historiska anknytningarna som en anledning till att serien har fått ett så stort 

genomslag, eftersom den ”trots drakar och magi, känns mer trovärdig än många andra 

fantasyberättelser”.6 För arbetet med böckerna ska Martin ha lagt ned mycket tid på att läsa på 

om medeltiden. Han säger själv:  

Jag har fyllt flera bokhyllor med böcker om medeltida historia. Gästabud, narrar, 

torneringar, krigskonst, kvinnor, olika populära berättelser om hundraårskriget, korstågen, 

rosornas krig, för att nämna några. Det går inte att läsa för mycket. Man vet aldrig vilken 

information du kan tänkas behöva.7 

Just rosornas krig, som utspelade sig i England under 1400-talet är en av Martins största 

inspirationskällor. Detta krig har inspirerat den maktkamp som är den röda tråden genom 

berättelsen.8 Fans har även dragit paralleller mellan Martins fiktiva personer och de historiska 

personligheter som var inblandade i kriget, men dessa har inte bekräftats av författaren själv.9 

Äktenskapen, som också utgör en mycket viktig del av berättelsen, är även de inspirerade av 

verkligheten, snarare än andra fantasyverk. Martin har medvetet undvikit att hans 

romanpersoner ska gifta sig av kärlek, då det i verkligheten nästan uteslutande handlade om 

arrangerade äktenskap.10 De unga kvinnornas situation, att kastas in i arrangerade äktenskap 

utan att ha något att säga till om, är alltså något som är inspirerat av den verkliga medeltiden. 

                                                 
5 Tomas Serholt, “Game of thrones: Riktig medeltid möter fantasy”, Allt om vetenskap tema historia, nr 6 2014, s. 

20-27, s. 21. 
6 Serholt, s. 21. 
7 Serholt, s. 22. 
8 Serholt, s. 23. 
9 Serholt, s. 23. 
10 Serholt, s. 26. 
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 Generellt påminner alltså kvinnosynen mycket om den europeiska medeltiden. 

Kvinnor har ingen politisk makt, de blir bortgifta etc. Men bilden är mer komplex. I Martins 

värld får kvinnor vara riddare, som Brianne, och Lord Eddard Stark låter sin yngsta dotter ta 

fäktningslektioner, eftersom hon hellre slåss med svärd än lär sig att brodera. Alltså tycks 

kvinnor åtminstone till en viss del, och under vissa förhållanden, kunna välja själva vad de vill 

göra. Dessa kvinnor är dock undantag, och accepteras inte heller av alla i samhället. Detta är 

något som kommer att diskuteras mer ingående i uppsatsen. 

 Det är dock viktigt att ha i åtanke att Martins verk ändå främst är fiktion, till för 

att underhålla, och att det inte handlar om att ge en helt korrekt bild av den europeiska 

medeltiden. Det finns visserligen stora likheter, vilket är ett uttalat medvetet drag från Martins 

sida, vilket är intressant, men det är just en likhet, och inte en strävan efter att exakt återge 

historiska fakta. För Martin är den verkliga historien en inspirationskälla. Han kan nyttja den 

som han vill, vilket innebär att han kan välja att avvika från den.  

 Med detta i åtanke kommer ändå den miljö Martin målar upp att omnämnas som 

medeltida eller medeltidsliknande i denna undersökning. Detta då det finns så stora likheter, 

och det är ett koncist sätt att påminna om vilken kontext det handlar om, även om det kan finnas 

viktiga avvikelser.  

 Kvinnosynen i verken, och framför allt i TV-serien, är mycket omdiskuterad i 

bloggar, krönikor, sociala medier och andra liknande fora, och bara rubrikerna på några av 

artiklarna som finns att hitta om detta ämne talar för hur vitt skilda åsikterna är. ”Alla kvinnor 

är starka i Game of thrones” lyder en artikeltitel i Metro,11 medan en krönika från Corren.se har 

titeln: ”Få starka kvinnor i ’Game of thrones’”.12 En annan bloggskribent beskriver serien på 

följande sätt: ”Serien vimlar av självständiga, maktutövande (oftast indirekt) och 

könsrollsbrytande kvinnor. Detta samtidigt som serien onekligen har sexistiska inslag.”13 Det 

blir alltså snabbt tydligt att kvinnornas situation i Martins värld är komplex och går att tolka på 

flera sätt; något som gör den intressant att ytterligare analysera.  

 

                                                 
11 “Alla kvinnor är starka i Game of Thrones”, Metro, 26/4 2012, http://www.metro.se/noje/alla-kvinnor-ar-starka-

i-game-of-thrones/EVHldz!0mLab5RbNzEI/, hämtad 9/5 2015. 
12 “Få starka kvinnor i ‘Game of Thrones’”, Corren.se, 29/4 2011, http://www.corren.se/kultur-

noje/fredagskronikan/fa-starka-kvinnor-i-game-of-thrones-5622463.aspx, hämtad 9/5 2015. 
13 Anders_S, “Game of Thrones – sexism, feminism och starka kvinnor”, Svensson. Varmt och rättframt från 

vänsterflanken, 11/6 2013, http://blog.zaramis.se/2013/06/11/game-of-thrones-sexism-feminism-och-starka-

kvinnor/, hämtad 9/5 2015. 

http://www.metro.se/noje/alla-kvinnor-ar-starka-i-game-of-thrones/EVHldz!0mLab5RbNzEI/
http://www.metro.se/noje/alla-kvinnor-ar-starka-i-game-of-thrones/EVHldz!0mLab5RbNzEI/
http://www.corren.se/kultur-noje/fredagskronikan/fa-starka-kvinnor-i-game-of-thrones-5622463.aspx
http://www.corren.se/kultur-noje/fredagskronikan/fa-starka-kvinnor-i-game-of-thrones-5622463.aspx
http://blog.zaramis.se/2013/06/11/game-of-thrones-sexism-feminism-och-starka-kvinnor/
http://blog.zaramis.se/2013/06/11/game-of-thrones-sexism-feminism-och-starka-kvinnor/
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Syfte och frågeställningar 

Att Martins verk är så populära, både som böcker om som TV-serie gör i sig att de är intressanta 

att undersöka. Det handlar alltså om ett fenomen som har en stor inverkan på den kulturella 

sfären idag. Kvinnornas komplexa roll, som både kraftfulla och maktlösa, gör deras situation 

extra intressant. Syftet med denna undersökning är alltså att analysera hur kvinnorna framställs 

i detta världsfenomen, i båda dess format, med utgångspunkt i fyra olika kvinnor. Detta för att 

illusterara den bild av kvinnan som förmedlas genom den populära berättelsen, och hur denna 

skiljer sig mellan de olika medier den förmedlas genom.  

De frågeställningar, som utgör grunden för uppsatsens undersökningar, och som 

utgår från syftet lyder: På vilket sätt framställs dessa kvinnor i böckerna och i TV-serien? Vilka 

skillnader finns mellan de båda medierna och vad beror de på? Har skillnaderna mellan de båda 

framställningarna stor inverkan på hur kvinnorna uppfattas?  

 

Material 

Primärlitteraturen för denna undersökning består av Martins fem hittills utkomna böcker i serien 

A song of ice and fire: 

 Bok 1: A game of thrones, utgiven 1996, 835 sidor, inklusive appendix.  

 Bok 2: A clash of kings, utgiven 1999, 1009 sidor, inklusive appendix. 

 Bok 3: A storm of swords, utgiven 2000, 1177 sidor, inklusive appendix. 

 Bok 4: A feast for crows, utgiven 2005, 1060 sidor, inklusive appendix. 

 Bok 5, A dance with dragons, utgiven 2011, 1112 sidor, inklusive appendix. 

 

TV-serien Game of thrones består hittills av sex säsonger, men då bara fyra av dessa var 

utkomna under uppsatsarbetets början kommer endast de fyra första att användas för analysen. 

Samtliga säsonger består av 10 entimmesavsnitt. Säsongerna är utkomna 2011, 2012, 2013, 

respektive 2014.  

I avhandlingen kommer böckerna refereras till med romerska siffror, följt av 

sidnummer, till exempel: (I: s. 273). TV-serien refereras till med arabiska siffror: säsongens 

nummer, följt av avsnittets nummer, samt en tidsangivelse, till exempel: (2: 3: 23.04). 
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Teori och metod 

Materialet är omfattande och även om den övergripande bilden givetvis kommer att tas i 

beaktande kommer fokus att ligga på ett antal viktiga scener. Centrala händelser som illustrerar 

kvinnornas personligheter kommer att närläsas, och motsvarande scener i TV-serier kommer 

att iakttas noggrant och analyseras. De scener som har valts ut är nyckelscener av olika 

anledningar. Vissa påverkar kraftigt hur personen uppfattas för publiken genom att till exempel 

belysa ett visst karaktärsdrag eller relation, medan andra illustrerar ett viktigt händelseförlopp, 

som starkt påverkar kvinnan i frågas liv. Vissa scener kan också vara intressanta att lyfta fram 

då det finns en avgörande skillnad mellan romanskildringen och adaptionen.  

 Då analysen kommer att fokusera på just utvalda scener gör det att fokus kan 

hamna tyngre på en bok, eller en säsong för vissa kvinnor, trots att hela materialet 

uppmärksammas. Detta då händelseförloppet och utvecklingen kan vara intensivare för vissa 

personer under vissa skeden av berättelsen.  

 En annan avgränsning rör fokuseringen på just dessa fyra kvinnor, men givetvis 

finns det betydligt fler kvinnor som är både intressanta och mycket relevanta för handlingen. 

Det finns dock flera anledningar till att just dessa fyra valdes ut. Dels är alla fyra, i alla fall ur 

sin omvärlds ögon, vuxna kvinnor, och behandlas som sådana. Alla fyra lever genom hela 

serien, i alla fall så långt denna analys når, vilket gör att det finns ungefär lika mycket material 

om alla fyra, även om Brienne kommer in något senare i berättelsen. En tredje viktig aspekt är 

att det finns kapitel skrivna ur allas perspektiv, vilket gör att analysen kan se alla kvinnorna ur 

deras egna perspektiv. De fyra utvalda kvinnorna representerar också olika situationer och 

fungerar nästan som två par av motpoler. Sansa är begränsad och maktlös och Cersei har makt, 

Brienne hånas och Daenerys hyllas. Kvinnor som Arya Stark, Catelyn Stark och Margery Tyrell 

är alla intressanta att undersöka, men det finns inte samma förutsättningar att analysera dem på 

samma sätt. Arya är yngre än sin syster Sansa, och betraktas fortfarande som ett barn, Catelyn 

dör tidigt i berättelsen, och det finns inte kapitel skrivna ur Magerys perspektiv. Materialet för 

dem skulle alltså till stor del se annorlunda ut, och därmed skulle det bli svårare att analysera 

och göra en likvärdig jämförelse.   

Adaptionsteori kommer att bli centralt för denna undersökning. Adaptionsteori 

handlar om hur en berättelse överförs från ett medium till ett annat, i det här fallet från romaner 

till en TV-serie. Mediernas olika natur möjliggör och förhindrar olika aspekter av hur historien 

kan berättas. Två huvudsakliga verk kommer att utgöra utgångspunkten för denna analys: Brian 

McFarlanes Novel to film. An introduction to the theory of adapation (1996) och Linda 

Hutcheons A theory of adaptation (2013).  
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Hutcheon beskriver relationen mellan originalverket och adaptationen som 

komplicerad: “If we know that prior text, we always feel its presence shadowing the one we are 

experiencing directly.”14 Alltså, det är svårt att som läsare eller tittare av adaptionen ta till sig 

det nya verket, eftersom man är fast i originalet. Det nya verket mottas i förhållande till det 

äldre.15 Ett problem med detta, menar Hutcheon, är att man ofta betraktar det nya verket som 

något som strävar efter att kopiera originalverket.16 Hon trycker på vikten av att betrakta 

adaptionen som just en adaption, en anpassning till ett annat medium, inte en exakt 

reproduktion.17 En viktig byggsten i adaptionsprocessen är tolkningen.18 För att kunna göra en 

adaptation av ett verk krävs det att skaparen tolkar originalet, för att kunna göra om det till ett 

annat format. Att en adaption är en tolkning innebär att det finns möjligheter till flera olika 

adaptioner av samma verk, även flera adaptioner till samma format, till exempel flera 

filmversioner av samma roman. En annan viktig punkt som lyfts fram av Hutcheon är att en 

adaption inte enbart tar intryck av det verk den baseras på.19 Hon lyfter fram exemplet Hellboy: 

”the novelization by Yvonne Navarro  of a film like Hellboy (2004) may echo not only with 

Guillermo del Toro’s film, but also with the Dark Horse Comics series from which the latter 

was adapted”20 Här handlar det alltså om en adaption som baserats på en annan adaption. Den 

primära källan för romanen tycks vara filmen, men den tar också, indirekt, influenser från 

serien, eftersom filmen är baserad på den. Det behöver inte heller vara sådana tydliga 

kopplingar. Originalverket som adaptionen bygger på kan ha tagit starka influenser av andra 

berättelser, utan att vara en direkt adaption av dem, och även då kommer adaptionen av vara 

influerad av mer än ett verk.  

Hutcheon använder två grundläggande sätt att presentera en berättelse. Dessa två 

sätt kallar hon för telling mode och showing mode.21 Telling mode utgår ifrån mottagarens 

fantasi; man måste själv skapa den värld man får berättad för sig.22 Här är det mottagaren som 

har kontrollen.23 Man skapar själv världen i sitt huvud, man kan läsa om ett stycke, hoppa över 

en bit som man tycker är tråkig etc. Showing mode är mer direkt. Här menar Hutcheon att man 

rör sig bort från fantasins värld.24 Mottagaren får själv se vad som händer, och därför finns det 

                                                 
14 Linda Hutcheon, A theory of adaptation, Routledge, New York, 2013, s. 6. 
15 Hutcheon, s. 6. 
16 Hutcheon, s. 7. 
17 Hutcheon, s. 7.  
18 Hutcheon, s. 8. 
19 Hutcheon, s. 8. 
20 Hutcheon, s. 8. 
21 Hutcheon, s. 23. 
22 Hutcheon, s. 23. 
23 Hutcheon, s. 23. 
24 Hutcheon, s. 23. 
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mindre rum för tolkning, eftersom berättelsen blir tydligare.25 Kort sagt handlar telling mode, 

som begreppet antyder, om att mottagaren får berättat för sig vad som händer, vad som sägs, 

och hur saker ser ut, medan mottagaren i showing mode får detta visat för sig. I telling mode 

kan till exempel en persons utseende beskrivas: han hade mörkt hår och stora bruna ögon. I 

showing mode för publiken istället se den mörkhåriga mannen med stora bruna ögon.  

I princip kan man alltså säga att telling mode är romanform och showing mode är 

filmatisering, men begreppen är något mer flytande. Skillnaden mellan bokens telling mode, 

och filmens showing mode kan i denna förenklade beskrivning verka stora, men Hutcheon 

poängterar att skillnaderna inte alls är det.26 De beror helt enkelt på mediets naturliga format, 

men det betyder inte att det är omöjligt för en film att berätta i telling mode, eller för en bok att 

berätta i showing mode. En scen i en film kan bestå av ett en person berättar en historia, vilket 

gör att filmen övergår till telling mode, även om det troligtvis kommer att finnas kvar drag av 

showing mode, i form av musik, som illustrerar känslor, etc. Bilderböcker är typiska exempel 

på böcker som berättar i showing mode. Hon är också tydlig med att mycket mer än bara vilket 

media det handlar om påverkar hur berättelsen framställs. Kontexten i vilken berättelsen har 

framställts, vem den har skapats för och vem upphovsmannen är påverkar också detta kraftigt.27 

Alltså en filmadaption som är gjord för 50 år sedan kan skilja sig mycket från en modern 

filmadaption av samma roman, eftersom kontexten för tillkomsten är helt olika. Det handlar 

inte bara om att det är en annan regissör som gör sin nya tolkning av verket, utan också om att 

det politiska klimatet ser annorlunda ut, om att det går en annan trend genom filmvärlden och 

om att den moderna filmtekniken möjliggör andra sätt att berätta historien. Också genren sätter 

ramar för hur adaptionen berättas.28 Samma grundberättelse kan berättas och paketeras på två 

olika sätt, till exempel kan grundberättelsen ha drag av både en romantisk komedi och av urban 

fantasy. Beroende på vilken av dessa genrer regissören vill placera filmen i kommer resultatet 

att bli olika, då det finns olika traditioner och ramar inom de olika genren.  

Den teori som Hutcheon presenterar bygger på enkla frågor: ”What?”, ”Who? 

Why?” och ”Where? When?”. Dessa är de centrala frågorna som berör en adaptionsanalys. 

What? berör formen, alltså vilket media handlar det om, och vilken typ av omtolkning är det? 

Frågorna Who? och Why? fokuserar på vem som har gjort adaptionen och varför denne har 

gjort det. How? fokuserar på publiken; hur adaptionen mottas. 

                                                 
25 Hutcheon, s. 23. 
26 Hutcheon, s. 24. 
27 Hutcheon, s. 26. 
28 Hutcheon, s. 26. 
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McFarlanes bok bygger på analyser av olika adaptioner. I inledningen 

sammanfattar även han sina teorier. Han poängterar att det kan finnas stora likheter mellan 

filmiskt och litterärt berättande, trots att medierna skiljer sig åt. Vissa författare, till exempel 

Dickens, skriver på ett visuellt sätt, menar han.29 Detta ”filmiska” sätt att skriva uppkom främst 

under den senare delen av 1800-talet då författarna började skriva på ett sätt som sätter visuella 

beskrivningar i fokus.30 Liksom Hutcheon pekar McFarlane på problematiken i att man ofta 

betraktar en adaption som en reproduktion, och att diskussionen därmed fastnar i huruvida det 

nya verket är ”troget” föregångaren eller inte.31 Vad man istället bör fokusera på, enligt 

McFarlane, är narrativet.32 Det är något som är mycket centralt för hur berättelsen framställs, 

men det kan vara svårt att översätta ett litterärt narrativ till en film.33 Då berättarperspektivet 

till exempel är ur första person måste filmen antingen använda sig av en berättarröst, eller det 

betydligt ovanligare: ”the subjective cinema”, alltså att filma ur personens perspektiv.34 

Hutcheons och McFarlanes teorier kommer att användas parallellt igenom hela 

uppsatsen. Detta för att det är berikande med mer än en teoretiker då det öppnar för att se 

alternativa tolkningsmöjligheter. Dock ligger fokus något mer på Hutcheons teorier, då hennes 

begrepp telling mode och showing mode kontinuerligt används i analysen.  

 Då denna analys fokuserar på kvinnor är det naturligt att också använda 

genusteori. Även om adaptionsteorin utgör grunden för analysen, är också genusteorin av stor 

vikt för uppsatsen, då den kan fördjupa och bringa in nya synvinklar till diskussionen. Det 

främsta teoretiska verket kommer här att vara Action chicks. New images of tough women in 

popular culture (2004), en uppsatsantologi redigerad av Sherrie A. Inness. Verket fokuserar på 

tuffa, aggressiva, muskulösa kvinnogestalter som mer och mer får ta plats inom 

populärkulturens olika medier. I den sammanfattande inledningen beskriver Inness hur ett stort 

antal av dessa kvinnor har dykt upp på filmdukar och på TV under de senaste åren.35 Hon 

kopplar detta till feminismens framsteg i världen, där kvinnor, lika gärna som män, arbetar som 

soldater eller brandmän, men pekar samtidigt på att de kvinnor som porträtteras som tuffa i 

populärkulturella sammanhang ofta är ”white, upper or middle class, attractive, feminine, and 

                                                 
29 Brian McFarlane, Novel to film. An introduction to the theory of adaptation, Oxford University Press, Oxford, 

1996, s. 5. 
30 McFarlane, s. 5. 
31 McFarlane, s. 10. 
32 McFarlane, s. 13. 
33 McFarlane, s. 15. 
34 McFarlane, s. 16. 
35 Sherrie A. Inness, “’Boxing gloves and busteries’: New images of tough women”, Action chicks. New images 

of tough women in popular culture, Palgrave Macmillan, New York, 2004, s. 1-17, s. 1. 
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heterosexually appealing”.36 Hon lyfter alltså fram att det tycks finnas en allvarlig problematik, 

då kvinnor kan framställas som starka och självständiga, men samtidigt också måste porträtteras 

som vackra och tilltalande för den manliga publiken. Ett område som Inness lyfter fram som ett 

undantag från denna regel är dock TV-serien, eftersom det där finns mer utrymme för att 

experimentera.37 Detta är givetvis en viktig punkt att ta i betraktande för denna analys, även om 

utrymmet för att experimentera inte blir lika stort i en TV-serie som baseras på en bokserie och 

därför redan har en färdig berättelse att följa.  

 En annan viktig punkt som lyfts fram är att de kvinnor som genom sin tuffhet och 

aggressivitet får så mycket makt att de hotar den patriarkala ordningen generellt dör innan 

berättelsen är slut.38 Eftersom Martin är känd för att döda många av sina huvudpersoner är 

denna punkt extra relevant för just den här undersökningen. Men då uppsatsen fokuserar på 

enbart fyra kvinnor har fyra som överlever de säsonger som ska undersökas valts ut. Dock 

utesluter inte detta att paralleller kan dras till andra kvinnliga gestalter i berättelsen som inte 

gör det. Ytterligare en aspekt som Inness nämner är det faktum att den tuffa kvinnan generellt 

är barnlös; är hon inte det yttrar sig hennes aggression enbart i syfte att beskydda och rädda sitt 

barn. Bland de kvinnor som här ska undersökas finns både de som är barnlösa (Sansa och 

Brianne), Cercei som har barn och Daenerys, som får en dödfödd son, men som också kallar 

sig för Mother of Dragons och hennes folk kallar henne också för mhysa, vilket betyder mor.  

En sista viktig punkt som tas upp av Inness är att de populärkulturella, tuffa kvinnorna har gått 

från att under sjuttiotalet mest förlita sig på ”their wits or their guns, which they rarely fired”, 

till att idag kunna vara lika fysiskt aggressiva som männen.39  

Något som är viktigt att ha i åtanke när det gäller Action chicks är att boken är tio 

år gammal, och det som diskuteras som helt nya fenomen där, är inte längre så nytt. Detta gör 

dock inte de punkter som tas upp mindre relevanta, men om bidragen skulle skrivas idag, skulle 

teorierna kanske beröras i en annan inramning. Teorierna i sig är alltså inte föråldrade, men det 

är ändå viktigt att kontinuerligt reflektera över det faktum att den inte är helt nyskriven, speciellt 

då det rör ett så pass föränderligt område som populärkultur.  

Eftersom materialet i vissa fall handlar om mycket unga kvinnor kommer även en 

del flickforskning, som den presenteras av Anna-Karin Frih och Eva Söderberg i En bok om 

                                                 
36 Inness, s. 5 och 8.  
37 Inness, s. 10.  
38 Inness, s. 11. 
39 Inness, s. 14f. 
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flickor och flickforskning (Studentlitteratur, 2010) att användas. Det är dock Inness verk som är 

den klart huvudsakliga källan i genusanalysen.   

 

Disposition 

Efter en övergripande presentation av kvinnorna, samt en diskussion av berättarperspektivet 

kommer kvinnorna att diskuteras grundligt var för sig, där romanerna och TV-serien analyseras 

tillsammans. Därefter jämförs de fyra kvinnoporträtten innan en avslutande sammanfattning 

och diskussion.   

 

Avhandling 

Presentation av kvinnorna 

Sansa Stark är den äldsta dottern till Lord Eddard Stark, den mäktigaste adelsmannen i den 

norra delen av landet Westeros. När fadern blir utsedd till Hand of the King blir hon trolovad 

med prins Joffrey och flyttar till huvudstaden King’s Landing. Då hennes far blir avrättad för 

förräderi blir hon kvar hos kungafamiljen, som en slags fånge, men hon är fortfarande  trolovad 

med prinsen. Till slut blir hon istället bortgift, mot sin vilja, med Joffreys morbror, dvärgen 

Tyrion Lannister. Han blir snart anklagad för att ha mördat Joffrey och Sansa tvingas fly 

tillsammans med Lord Baelish, också kallad ”Littlefinger”, en man som har nått stora 

framgångar i Kings Landing och som nu har gift sig med Lady Lysa Arryn, Sansas moster. Hos 

Lord Baelish måste Sansa förklä sig till Alyene Stone, lordens utomäktenskapliga dotter. 

 Cersei Lannister är drottning över The Seven Kingdoms. Hon är en del av landets 

rikaste adelssläkt Lannister och gift med kungen Robert Baratheon. Men, vid sidan av 

äktenskapet har hon ett sexuellt förhållande med sin tvillingbror Jamie. Relationen med maken 

är kylig, men hon älskar sina tre barn över allt annat, trots att Joffrey är bortskämd, våldsam 

och hänsynslös. Barnen är dock inte Roberts. Jamie är fadern till alla tre. När Joffrey förlovar 

sig med Margery Tyrell (efter att hans förlovning med Sansa har brutits) avskyr hon den nya, 

blivande drottningen som kan ta makten över både hennes son och riket.  

 Daenerys Targaryen föddes i exil. Hennes ätt hade länge suttit på tronen i The 

Seven Kingdoms innan hennes far, Aerys Targaryen, även kallad ”The Mad King”, dödades av 

sin livvakt Jamie Lannister i en statskupp. Under upproret dödades också den största delen av 

hennes familj. Endast en av hennes bröder och hennes mor överlevde och flydde till andra sidan 

av The Narrow Sea. Modern dog när Daenerys föddes, och hon har alltså därför enbart vuxit 



Anna Mattsson 

 

16 

 

upp med sin storebror. Brodern är fast besluten att återta tronen i hemlandet, och säljer sin syster 

som brud till den mäktige kahlen40 Drogo, för att få en armé. Daenerys, som till en början tycks 

bli ännu mer maktlös än vad hon var hos sin bror, lyckas skapa både ett kärleksfullt äktenskap 

med Drogo och en maktposition år sig själv, som khalisii över hästfolket Dorthraki. Då maken 

och deras ofödda barn dör tycks allt vara förlorat för Daenerys, men då kläcks hennes drakägg, 

som hon fått i bröllopsgåva, mot alla odds. Drakarna ger henne ny makt, och hon kan erövra 

flera slavstäder och regera där som drottning.  

 Brienne of Tarth är en kvinnlig riddare, svuren till Renley Baratheon, kung 

Roberts yngsta bror. Då Renley mördas av en demon sänd från den tredje brodern Stannis 

anklagas Brienne och tvingas fly. Hon ansluter sig istället till Lady Catelyn Stark, Sansas mor, 

med löftet att hon en dag ska få hämnas Renleys död. Av Lady Stark skickas hon ut på uppdraget 

att återföra krigsfången Jamie Lannister till Kings Landing, för att få tillbaka döttrarna Sansa 

och Arya, som hålls fångna där efter faderns avrättning. Mycket hinner dock hända innan de 

kommer fram. Lady Stark dödas av familjen Lannisters allierade, Arya är sedan länge 

förvunnen och antas vara död, Sansa har även hon försvunnit efter mordet på Joffrey och under 

den långa resan har ett starkt vänskapsband formats mellan Brienne och Jamie. Med Jamies 

välsignelse beger sig Brienne, efter en kort vistelse i huvudstaden, åter igen ut på vägarna för 

att fullfölja sitt löfte till Lady Stark och återföra hennes döttrar till familjen.  

 

Berättarperspektiv 

Romanerna är uppdelade i kapitel som fokuserar på olika personer. I början av varje kapitel 

anges det vem det ska handla om, till exempel Brienne. Inget kapitel är skrivet ur första person, 

men det finns en utomstående, allvetande berättare, som ibland kan återge tankar. Dessa 

markeras genom kursiv text (i kontrast till repliker som återges med citationstecken):  

Sansa backed away from the window, retreating towards the safety of her bed. I’ll go to 

sleep, she told herself, and when I wake it will be a new day, and the sky will be blue again. 

The fighting will be done and someone will tell me whether I’m to live or die. (II: 865) 

Berättarens allvetande är dock begränsat. Läsaren får bara tankarna hos den person som kapitlet 

fokuserar på. Alltså, om kapitlet har titeln ”Cersei”, är det enbart hennes tankar läsaren får ta 

del av, men inte personerna runt omkring henne. Dock kan läsaren senare få ta del av deras 

tankar kring samma episod i ett kapitel som fokuserar på just den personen, och denne tänker 

                                                 
40 Kahl är en titel som kan likställas med kung eller hövding. Titeln hör till hästfolket Dorthraki, och den kvinnliga 

motsvarigheten är kahlesii, vilket Daenerys alltså blir efter bröllopet.  
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tillbaka på samma händelse. Tidslinjen flyter hela tiden linjärt, men för att få olika perspektiv 

på samma viktiga episod kan händelseförloppet sträcka sig över två kapitel.  

 Berättarperspektivet är en viktig skillnad mellan romanerna och TV-serien. Det 

visuella mediet har inte samma möjligheter att skildra direkta tankar som det litterära har. Här 

är det inte heller alltid lika tydligt ur vems perspektiv man får ta del av berättelsen. Detta är 

något som McFarlane påpekar:  

In broad terms, it appears that neither first-person nor omniscient narration is, of its nature, 

amenable to cinematic narrative. Both seem always to know too much, or at least know 

more than we feel is known in advance by the more directly experienced film narrative; 

and in this sense of foreknowledge is no doubt intimately connected to the characteristic 

past-tense rendering of the prose narrative as opposed to the perceptual immediacy of the 

film.41 

Alltså, ett romantekniskt berättarperspektiv har en natur som inte går att översätta till filmens 

medium. Berättarperspektivet kan inte avslöja lika mycket som i en text. Detta innebär såklart 

att personer framställs på olika sätt i romanen och i adaptionen. Till exempel kan inte motiven 

för vissa handlingar förklaras på samma sätt utan att man får ta del av tankarna hos en person. 

Hur detta mer exakt påverkar kvinnorna som diskuteras i uppsatsen kommer att analyseras 

längre ned.  

 Hutcheons teori om telling mode och showing mode ger ytterligare en dimension 

till berättarperspektivet. Hon beskriver romanens telling mode som ”we imagine and visualize 

a world from black marks and white pages as we read” och TV-seriens telling mode som “our 

imaginations are preempted as we perceive and then give a meaning to a world of images, 

sounds and words seen”.42 Vid en första anblick kan det verka som att denna beskrivning går 

emot det faktum att vi i detta fall får mer information av telling mode, eftersom detta medium 

kan återge tankar. Alltså kan det tyckas att telling mode visar på tecken av showing mode genom 

att presentera tankarna och därmed inte kräva av mottagaren att denne ska använda sin fantasi. 

Men, telling mode innebär inte att all information måste analyseras fram av läsaren. Istället kan 

tankarna fungera som en byggsten för läsaren som ska föreställa sig situationen som beskrivs. 

Hutcheon trycker också på att showing mode inte innebär att all information presenteras för 

tittaren. Även här krävs analys.  

Each of these different modes demands of its audiences, in turn, its own decoding process. 

In reading, we gather details of narrative, character, context, and like gradually and 

sequentially; in seeing a film or play or musical, we perceive multiple objects, relations, 

                                                 
41 McFarlane, s. 18f. 
42 Hutcheon, s. 130. 
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and significant signs simultaneously, even if the script or music or soundtrack is resolutely 

linear.43 

Alltså, då de olika formerna av media presenterar olika former av information, innebär det att 

mottagaren måste använda sin analytiska förmåga på olika sätt.  

 

Sansa Stark 

Relationen till familjen 

Familjen Starks vapensköld föreställer en direwolf, en mycket stor varg, som bara finns mycket 

långt norrut i Westeros. I romanens första kapitel hittar Sansas far, två av hennes bröder och 

hennes halvbror en kull med direwolfvalpar i skogen. (I: s. 18f.) Tiken är död, och de bestämmer 

sig för att alla av Lord Eddards barn ska få ta hand om varsin direwolf. Två av valparna är tikar 

och tre är hanar, och Eddard har två döttrar och tre inomäktenskapliga söner. (I: s. 19.) Han har 

också en utomäketnskaplig son, som får den sjätte, bortstötta valpen som är albino.(I: s. 21.) 

Alla sex bildar starka band med sina vargar, och vargarna blir en spegling av sina ägare. Sansa 

som är mycket väluppfostrad och artig får också en varg, Lady, som är mycket lugn och lydig: 

”She was the smallest of the litter, the prettiest, the most gentile and trusting.” (I: s. 158.)   

Denna beskrivning skulle lika gärna beskriva Sansa själv. Hon beskrivs som mycket vacker: 

”Sansa had the grace to blush. She blushed prettily. She did everything prettily […]” (I: s. 69.) 

Och hon besitter också alla talanger som en fin, ung ”lady” ska: ”Sansa could sew and dance 

and sing. She wrote poetry. She knew how to dress. She played the high harp and the bells.”( I: 

s. 70.)  Men, det finns också andra likheter mellan Sansa och hennes varg. Deras lugna, artiga, 

och naiva natur, gör också att de råkar illa ut. När Sansas vildare lillasyster Aryas varg Nymeria 

har bitit Joffery för att försvara Arya kräver Cercei att vargen ska dödas. Men Arya har släppt 

vargen fri i skogen. Cercei kräver ändå att en varg ska dödas. Det blir alltså Sansas oskyldiga 

Lady som blir dödad istället. (I: s. 158.) Likaså råkar även Sansa ut för familjen Lannister, 

medan Arya lyckas fly. När fadern blir fängslad flyr Arya på en gång och förklär sig som pojke 

för att inte bli hittad, men Sansa blir kvar i slottet. (I: s. 542.) Parallellen mellan Sansa och 

henens varg blir dock inte lika utvecklad som till exempel den mellan hennes halvbror Jon och 

hans Ghost, eftersom Lady blir dödad så tidigt i serien.  

 Inte heller blir det starka bandet mellan Sansa och Lady lika tydligt i TV-serien 

som det är i romanen. Den främsta anledningen till detta är att vargarnas natur och relationen 

                                                 
43 Hutcheon, s. 130. 
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mellan vargarna och dess ägare till största delen beskrivs i personernas tankar. Det gör det 

svårare att förmedla till filmmediet. Det framgår dock att Lady är lydig och lugn, då hon går 

bredvid Sansa utan att morra eller skälla på andra människor (vilket flera av de andra vargarna 

gör) och lyder sin mattes kommandon. Dessutom finns givetvis samma parallella händelser med 

vargarna och Sansa och Arya som skildras i boken.  

 Relationen mellan Sansa och hennes varg blir alltså mer påtaglig i romanen, även 

om den är lika närvarande i TV-serien. Detta blir ett tydligt exempel på en aspekt som Hutcheon 

diskuterar när det handlar om att föra över en berättelse från telling mode till showing mode. 

Hon beskriver processen med att föra över romanens stora mängd information till korta 

sekvenser av rörelser och handlingar i showing mode, som komplicerad.  Ett resultat av detta 

blir då ofta ”refocusing of themes, characters, and plot”.44 Det är just ett annat fokus det har 

blivit här. Temat finns kvar och är närvarande, men det är inte en lika stor del av berättelsen, 

just på grund av mediets natur.  

 Överlag beskrivs Sansa ofta i förhållande till sin yngre syster. De fungerar som 

motpoler. Sansa är den kultiverade och väluppfostrade, medan Arya är vildare och mer 

fritänkande. De skiljer sig inte bara till sättet, utan också till utseendet, där Arya mest liknar 

deras far, och Sansa liknar deras mor. I romanen blir detta särskilt tydligt när Sansa beskrivs ur 

Aryas synvinkel: ”It wasn’t fair. Sansa had gotten everything […] Sansa had gotten their 

mother’s fine high cheekbones and the thick auburn hair of the Tullys. Arya took after their 

lord father. Her hair was lusterless and brown, and her face was long and solemn.”(I: s. 70.) Det 

finns en uppenbar avundsjuka från den yngre systerns håll, likaså en något motvillig önskan om 

att vara mer som storasystern.  

 I TV-serien finns en motsvarande scen, som presenterar systrarna i kontrast till 

varandra under en sylektion. Scenen är kortare än den i romanen, men konstrasten mellan de 

två systrarna kommer ändå fram. Deras lärarinna, Septa Mordane, berömmer entusiastiskt 

Sansas broderi med orden: ”Fine work as always! Well done!” (1:1:9.54) Samtidigt ger Arya 

sin syster och septan en hård, men mycket avundsjuk blick, medan hon håller i ett slarvigt 

broderi. Därefter smiter Arya från lektionen. Även här presenteras alltså Sansa som den 

begåvade och populära unga adelsdamen, medan systern inte passar in.  

 I En bok om flickor och flickforskning beskrivs flickboken som ett uppfostrande 

medel för att skapa en kvinna av en flicka.45 I Sansa och Aryas fall förekommer visserligen 

aktiviteter som broderier och liknande, men idén är ändå densamma. ”Flickan är ju ännu inte 

                                                 
44 Hutcheon, s. 39f. 
45 Frih Anna-Karin och Söderberg, Eva, En bok om flickor och flickforkning, Studentlitteratur Lund 2010, s. 21. 
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en kvinna, hon är på väg mot vuxenheten i en socialiseringsprocess. Det finns många insatser 

som ska bidra till att flickan lär sig att göra kvinnlighet på ’rätt’ sätt.”46 Här kan man alltså se 

Sansa som urtypen för den flicka som uppfyller socialiseringsprocessens krav och standard, 

medan Arya inte gör det. Sådana processer skapar, enligt Frih och Söderberg, ett genusmönster, 

baserat på det som samhället anser vara normalt.47 Sansa faller in i detta mönster, medan Arya 

inte gör det, utan har ett mer ”pojkaktigt” beteende. Men, Frih och Söderberg tar också upp 

flickor med ”girl power” i litteraturen, som Pippi Långstrump. Sådana flickor avviker från 

normen i ett visst sammanhang, som Pippi gjorde under sin samtid.48 Likt Pippi avviker Arya 

från normen och går sin egen väg. En modern läsare upprörs inte direkt av en flicka som inte 

tycker om att sy, men hon är en rebell i sin egen miljö, och kan därför läsas som den starkare 

och självständigare av systrarna, trots att Sansa är den äldre och den som får mest uppskattning 

av sin omgivning. 

 Man kan också se relationen mellan Sansa och Arya som en klassisk sagoartad 

rivalitet mellan systrar. Sansa är den begåvade, vackra systern som har allt, medan Arya, som 

den fulare och mindre begåvade får stå bredvid och titta på när Sansa får allt beröm. Det skapar 

avundsjuka och bygger en mur mellan de båda systrarna. Genom en sådan klassisk dynamik 

mellan två systrar bygger Martin på ett sagomönster läsarna kan känna igen. Han markerar på 

så sätt att han vill skriva in sig i en tradition, även om han i många andra fall bryter mot 

traditionella sagoberättarkonventioner, genom att till exempel döda många huvudpersoner mitt 

i berättelsens gång. Dock är denna sagodynamik en del av början av berättelsen, där en slags 

idyll byggs upp av familjen Stark. Sansa och Arya splittras i Kings Landing efter faderns död, 

vilket gör att denna rivalitet försvinner. Alltså är detta en del av idyllen. Innan flickornas hela 

verklighet rasar och innan deras familj dödas kan de vara fokuserade på rivaliteten mellan 

varandra, istället för att tvingas fokusera på att överleva. På samma sätt förmedlar sagans 

mönster en trygghet för publiken, som tror att de befinner sig i en berättelse som följer ett 

mönster, men på samma sätt som tryggheten försvinner från Sansas och Aryas liv försvinner 

den också för publiken, som snart inser att det visserligen finns drag av klassiska sagor, men att 

Martin också gärna bryter dessa traditioner.  

 Mytologiska och sagoartade drag som dessa är något som McFarlane diskuterar i 

förhållande till adaptionsprocessen. Han menar att drag av dessa slag är något som är så 

igenkännbart att det i stort sett är omöjligt för dem att inte föras över från originalverket till 

                                                 
46 Frih och Söderberg,  s. 21.  
47 Frih och Söderberg, s. 22.  
48 Frih och Söderberg, s. 24.  
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adaptionen: ”the mythic elements at work in a novel seem likely to be transferable to the screen 

since their life is independent of whatever manifestation they are found in, resistant as they are 

to even ’the worst translation’”.49 Sagans och mytens mönster är alltså något som publiken kan 

känna igen och identifiera sig med, även om de bara finns som små antydningar, vilket gör att 

det är ett element som lätt går att föra över från ett medium till ett annat. Detta är också något 

som stämmer för denna skildring. Sagans mönster finns främst i relationen mellan systrarna, 

och genom att skildra dem, förs också sagodragen över. 

 Sansa är också mycket medveten om att hon är vacker och begåvad, vilket 

påverkar hur hon behandlar andra familjemedlemmar:  

”What did you think of Prince Joff, sister? He’s very gallant, don’t you think?” 

“Jon says he looks like a girl,” Arya said.  

Sansa sighed as she stitched. “Poor Jon,” she said. “He gets jealous because he’s a 

bastard.” 

“He’s our brother,” Arya said, much too loudly […] 

“Our half brother,” Sansa corrected, soft and precise. (I: s. 69.) 

Till skillnad från Arya, och även sina bröder, är Sansa noga med att särbehandla ”oäktingen” 

Jon. Han är inte hennes bror, utan bara hennes halvbror. Hon är finare än honom.  

 Mycket av Sansas natur beskrivs alltså genom hennes relationer till andra, i 

romanerna såväl som i TV-serien: sin varg och sina syskon. Vargen blir hennes spegling, och 

hennes syster hennes motpol. Relationen till brodern visar att hon är väl medveten om sin 

privilegierade position.  

 

Utseende och attribut 

Som redan nämn beskrivs Sansa som mycket vacker. Hon får ofta höra detta från andra, och 

därför utgör också utseendet en stor del av hennes identitet. Något annat som också är av vikt, 

och ofta poängteras, är att hon är lik sin mor, speciellt då hon har samma rödbruna hårfärg. 

Håret blir också en del av hennes identitet, och när hon måste byta identitet är det håret som 

måste ändras. Då hon är anklagad för mordet på Joffrey och flyr tillsammans med Littlefinger 

måste hon förvandlas till Littlefingers okända, utomäktenskapliga dotter Alyane. En viktig del 

av hennes förklädnad blir att färga hennes hår: ”The wash her aunt had given her changed her 

rich auburn hair into Alayne’s burnt brown, but it was seldom long before the red began 

creeping back at the roots. And what must I do when the dye runs out? The wash had come from 

Tyrosh, across the narrow sea.” (XI: 469) Här blir håret en symbol för identiteten. Det bruna 

håret är  Alaynes hår, och det röda håret är Sansas. Hon gör allt för att undvika utväxt, precis 

                                                 
49 Mc Farlane, s. 25. 
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som att hon gör allt för att undvika att bli upptäckt som Sansa. Hon är rädd att hennes rätta 

hårfärg, och därmed hennes sanna identitet ska avslöjas.  

 TV-seriens Alayne har inte färgat hår, och då Sansa och hennes mor inte har 

samma hårfärg i TV-serien får inte håret samma starka symbolik för hennes identitet, men 

Littlefinger påpekar ändå att hon måste dölja håret medan de är på flykt, för att det är en 

”memorable shade”. (4: 3: 9.42) Håret bär dock ändå på en del av den symbolik det har i 

romanen, när Sansas moster Lysa lyfter på hennes huva, ser på håret och kallar henne för ”My 

flesh and blood”. (4: 3: 12.20)  

Hårets betydelse är dock betydligt starkare i romanen, trots att den röda färgen är 

mer påtaglig i det visuella mediet. Detta beror troligtvis på att skillnaden mellan Sansa och 

Alayne är större i romanen. Här byter hennes kapitel titel från Sansa till Alayne, men i TV-

serien kallas hon fortfarande för Sansa av de som står henne nära, som Littlefinger och hennes 

moster. 

Att Sansa verkligen har ändrat sin identitet i romanen blir tydligt på flera sätt. 

Som en utomäktenskaplig dotter kan hon inte heller klä sig på samma sätt som hon har varit 

van vid som dottern till en högt uppsatt lord, och som fru till kungens farbror. Hon måste ändra 

hela sitt utseende för att anpassa sig till sin nya roll i samhället. Hennes utseende har varit 

hennes stolthet som  Sansa, och det är en stor del av hennes identitet. I romanen är hon ovillig 

till att ta till sig sin nya identitet, då hon vet att det innebär en helt annan social ställning,  och 

ett helt annat liv än det hon är van vid. Hennes reaktion när Littlefinger föreslår detta beskrivs 

som bestörtning. (III: s. 932) Dock har hon redan innan den uttalade identitetsskiftningen börjat 

ändra sitt utseende. Hon döljer det igenkännbara håret med en huva, och klär sig i enklare tyger. 

(III: s. 833, 835) Genom att hon gör den utseendemässiga förändringen redan innan hon har 

tagit på sig sitt nya namn och sin nya identitet, visas att utseendet är något viktigt för Sansa, 

och det är också det hon måste ändra på för att inte längre vara Sansa. Hon intalar till och med 

sig själv att hon inte är Sansa, utan även i hennes tankar tänker hon: ”I am Alayne Stone, a 

bastard girl.” (III: s. 1099).  

I TV-serien ligger fokus inte lika mycket på Sansa och hennes identitetsbyte, utan 

snarare på andra händelser som inträffar runtomkring henne, som när mostern dödas. Hennes 

hår, eller hennes utseendemässiga förändring får därför inte lika stor betydelse, då berättelsen 

fokuserar på andra delar av berättelsen. Utrymmet i TV-serien är mindre och därför har Sansas 

skifte till Alayne inte kunnat skildras fullt ut.  
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Äktenskap och relationer 

Tidigt i berättelsen trolovas Sansa med kronprins Joffrey. Till en början är det en 

tonårsförälskelse, som kan uppfattas som söt och näst intill idyllisk, men det dröjer inte länge 

förrän det blir tydligt för både Sansa och publiken att Joffrey är allt annat än vänlig. När de 

precis har förlovats är Joffrey artig och han försvarar sin trolovade. När Sansa blir kallad ”Wolf 

Girl” av en av de kungliga vakterna går Joffrey till försvar: ”Joffrey stiffened beside her. ’Have 

a care how you address my betrothed.’” (I: s. 147) Detta är dock något som både kan utläsas 

som att han verkligen bryr sig om Sansa och inte vill att hon ska bli förolämpad, och som att 

Joffrey inte tål att någon säger något illa om det som är hans. Visserligen kan det vara ett tecken 

på tillgivenhet att säga ”min trolovade”, men han hade kunnat lägga till hennes namn eller på 

något annat sätt markera att hon är en individ, och inte bara en ansiktslös kvinna som enbart 

fyller en funktion. Alltså kan man redan i hans vänlighet se spår av hans egentliga kvinnosyn. 

Sansa vågar inte heller visa vad hon egentligen tycker eller känner. Hon gör allt för att vara 

Joffrey till lags. När han föreslår att de ska rida tillsammans säger hon att hon älskar ridning, 

trots att hon bara några sidor tidigare sagt att hon hatar det. (I: s. 148, 141.) Alltså är det redan 

från början Joffrey som har makten. Det är han som tar besluten, medan Sansa bara håller med. 

Att hon redan från början har tagit på sig denna underlägsna roll kan ha flera förklaringar. Den 

största faktorn i sammanhanget är troligtvis uppfostran. Berättelsen utspelar sig i en medeltida 

miljö, där kvinnan inte förväntas ha någon makt, och Sansa är som tidigare nämnts en lydig 

flicka som följer de regler hon har lärt sig. Kanske anar hon också något i Joffreys natur som 

tyder på att han är ond och våldsam och att hon därför vill göra allt för att undvika att se denna 

sida av honom. Men, man får inte heller glömma att Sansa också är mycket ung, och att hon 

handlar som den tolvåriga flicka hon är, som har en barnslig förälskelse i Joffrey. Hon vill att 

han ska tycka om henne och därför låtsas hon tycka om samma saker som han gör.  

 Motsvarande scen i TV-serien innehåller inte samma replikskiften, men det går 

att avläsa ungefär samma aspekter av förhållandet. Att Sansa är förälskad i Joffrey blir tydligt 

så fort hon får syn på honom, och ett brett leende sprider sig över hennes ansikte. (1: 2: 41.41). 

Liksom i boken kan också detaljerna visa på Joffreys verkliga natur, även när han framstår som 

vänlig emot Sansa. Liksom han omnämner henne som ”my betrothed” i romanen benämner han 

henne som ”my lady” här, men i adaptionen är det snarare i gesterna man kan läsa av 

förhållandet. Joffrey och Sansa står långt ifrån varandra och Sansa rör aldrig Joffrey. Han rör 

hastigt vid hennes haka, men hon reagerar inte på detta, varken med ord eller med ett leende. 

(1: 2: 41.50) Detta kan tolkas som en föraning om att deras förhållande inte kommer att sluta 
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väl. Det är också ett sätt att liksom när Sansa talar om ridning i romanen, visa på att det är 

Joffrey som har kommandot. Sansa är hela tiden passiv.  

 Allt eftersom tiden går blir Sansa mer och mer förtryckt av Joffrey och hans 

familj. Efter att fadern har blivit avrättad för högförräderi hålls hon kvar som en fånge, men 

förlovningen kvarstår. När fadern är fängslad verkar dock Sansa inte förstå hur förhållandet har 

förändrats: ”Sansa had hoped that Joffrey might be with her. Her prince was not there.” (I: s. 

545.) Detta visar tydligt på Sansas naiva natur. Hon tror fortfarande att Joffrey är hennes 

drömprins som ska göra allt bra igen, trots att det var han som tillsammans med sin familj 

fängslade hennes far. Sådana tankar hos Sansa påminner inte bara läsaren om hur sårbar hon är, 

utan också om att hon faktiskt bara är en naiv flicka runt 13 år, trots att hon behandlas som en 

vuxen kvinna av det samhälle hon lever i. Det gör också händelseförloppet mer tragiskt, då 

Sansa ännu lever i hoppet om att Joffrey ska ta hennes parti och rädda hennes far.  

 I TV-serien tycks Sansa också vara hoppfull över att hennes far ska bli benådad. 

När hon träder fram och formellt ber kung Joffrey att benåda hennes far blir hon tillsagd av en 

av hans rådgivare att förrädare inte ska förlåtas, men Joffrey säger att han vill höra vad hon har 

att säga. Hon ser då lättad och hoppfull ut, och ler nästan (1: 8: 53:40). Istället för hennes tankar, 

som är det i boken som får hennes barnsliga, tragiska naivitet att komma fram, säger en av 

kungens rådgivare, Lord Varys, till en annan: ”A child’s faith. Such sweet innocence.” (1: 8: 

54.20) Denna kommentar, från en åskådare till en annan fungerar som en slags speakerröst. 

Varys sätter orden i munnen på TV-seriens publik. Liksom tittarna är även han bara en åskådare 

i denna ordväxling mellan Joffrey och Sansa. Kommentaren fyller alltså funktionen av att 

betona hennes naivitet, då tankarna inte kan återspeglas på samma sätt i showing mode. 

Resultatet av de tankar som återspeglas i telling mode har förvandlas här till ord från en 

åskådare.  

Hutcheon beskriver speakerröster som ett subsitut till tankar som ”disruptive” och 

säger att de ”make us focus on the words we are hearing and not on the action we are seeing”.50 

Alltså, en speakerröst bryter ofta av för mycket, och förvandlar showing mode till telling mode. 

Detta kan ibland vara en effekt som är önskvärd, men här skulle det sticka ut allt för mycket. 

Därför har man istället valt att sätta dessa ord i munnen på en annan person i TV-serien. Då 

hovet är en plats där det finns en publik, är det helt naturligt att det finns åskådare som 

kommenterar händelserna till varandra, vilket gör att speakerröstens funktion kan föras över till 

en replik, och därmed bryts inte showing mode, trots att funktionen förblir densamma.  

                                                 
50 Hutcheon, s. 54.  
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Själva avrättningen av fadern skildras i romanen genom Aryas ögon, men Sansa 

och Joffrey har ändå viktiga roller. Aryas blick påverkar givetvis framställningen, men det ger 

ändå en viktig bild av Sansa. Hon beskrivs som mycket vackert och propert klädd med nytvättat 

hår och fina smycken. Arya blir upprörd av detta: ”Arya scowled, wondering what her sister 

was doing here and why she looked so happy.” (I: s. 725) Liksom de tidigare scenerna med 

Arya och Sansa som har beskrivits visar även denna på kontrasten mellan systrarna. Arya har 

förklätt sig till pojke och lever i huvudstadens smutsiga slumområde medan Sansa är finklädd 

och ren. Aryas reaktion på systern gör också att det finns en kontrast mellan klädseln och moral. 

Arya har tagit ställning och flytt från familjen Lannister, därför är hennes samvete rent. Men 

Sansa, som har på sig rena, fina kläder har, enligt systern en smutsig moral, så hon är kvar hos 

kungafamiljen. Liksom de tidigare passager som beskrevs visar också detta på Sansas naivitet. 

Hennes glada uppsyn tyder antingen på att hon inte förstår vad som håller på att hända, eller att 

hon genom att uppträda lydigt och snällt och göra som Joffrey och hans familj säger kan rädda 

sin far.  

Även i TV-serien är avrättningen, i alla fall delvis, skildrad ur Aryas perspektiv. 

Tittarna får följa henne då hon har fått höra av gatubarnen att något ska hända med The Hand 

of the King, och hon springer mot slottet. (1: 9: 47:43) Dock gör mediets natur att fokus skiftar 

mer än vad det gör när det skildras från Aryas tankar. Då Lord Eddard står på podiet, och ska 

hålla sitt tal där han ska erkänna sitt brott tittar han mot Sansa, och Sansa nickar mot honom, 

för att uppmuntra ett erkännande. (1: 9: 49:46). Detta är en detalj som inte skulle komma fram 

om det, liksom i romanen, enbart var skildrat ur Aryas perspektiv. Dels då hon, vilket framgår 

mycket tydligt i romanskildringen, ser Sansa som en förrädare, och därför inte vill se de små 

gester hon gör för att försöka rädda faderns liv, och dels då hon helt enkelt befinner sig på 

avstånd i en folkmassa och därmed inte kan se det. Det är alltså mediets natur som här möjliggör 

att Sansa får en något mer aktiv roll i händelseförloppet. En viktig skillnad mellan romanens 

och TV-seriens framställning är också att Sansa är uppenbart skakad även innan fadern har 

dödats. Någon i publiken kastar en sten på honom, och hon ser mycket upprörd ut. (1: 9: 50:20). 

Hon rynkar oroligt på pannan när hennes far säger att Joffrey är den rättmätiga kungen. (1: 9: 

50:42). I romanskildringen anmärker Arya på att hennes syster ser glad ut. Även om det med 

allra största säkerhet handlar om en fasad, och att hennes känslor är desamma, är det en 

betydande skillnad. TV-seriens skildring, av en mer uppenbart sårbar, ung kvinna kontrasterar 

till den mer hårdhudade Sansa, som är samlad nog att kunna spela en roll, som boken 

framställer.  
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I romanen färgas skildringen kraftigt av Aryas synvinkel, men inte heller i TV-

serien går det att säga att perspektivet är helt neutralt. McFarlane påpekar att även det visuella 

mediet, genom vad man väljer att visa och betona också fungerar som ett narrativ, precis som 

att det finns ett narrativ i det skrivna mediet. 

The camera in this sense becoomes the narrator by, for instance, focusing on such aspects 

of mise-en-scène as the way actors look, move, gesture, or are costumed, or on the ways in 

which they are positioned in a scene or how they are photographed: in these ways the 

camera may catch a ‘truth’ which comments on and qualifies what the characters actually 

say.51 

I detta fall handlar det alltså om att man ur TV-seriens perspektiv har valt att förmedla en mer 

sympatisk bild av Sansa. Hon är mer sårbar, men försöker också hjälpa sin far genom att 

bekräfta för honom att hon tycker att han gör rätt i att erkänna. Perspektivet kan visserligen ses 

som mer neutralt än romanens, men det går inte att se det som helt objektivt. Ett aktivt val har 

gjort i att delvis ändra framställningen för det perspektiv man använder i TV-skildringen, och 

detta påverkar också hur personerna uppfattas. Kamerans narrativ är det som i grunden utgör 

förändringen i hur Sansa framställs.  

Vidare i avrättningsscenen i romanen visar Aryas skildring också tydligt på 

förhållandet mellan Sansa och Joffrey:  

Prince Joffrey… no, King Joffrey… stepped out from behind the shields of his Kingsguard. 

“My mother bids me to let Lord Eddard take the black, and Lady Sansa has begged mercy 

for her father.” He looked straight at Sansa then, and smiled, and for a moment Arya 

thought that the gods had heard her prayer, until Joffrey turned back to the crowd and said, 

“But they have the soft hearts of women. So long as I am your king, treason shall never go 

unpunished. Ser Ilyn, bring me his head!” (I: s. 726)52 

Denna scen blir en smärtsam påminnelse om hur maktlös Sansa är inför sin blivande make, och 

också om hans psykopatiska drag. Dessa drag betonas också i Aryas skildring då ”smiled” har 

kursiverats. Han har hennes fars liv i sina händer, han väljer att döda honom, och han njuter av 

det. I Joffreys ögon är Sansa ett föremål han ka göra vad han vill med.  

 I TV-serien är scenen mycket liknande, till och med Joffreys replik är i det 

närmaste identisk. Dock finns det en betydande skillnad. Joffrey ler aldrig, i alla fall inte som 

vi kan se. När han säger ”And my lady Sansa has begged mercy for her father” är endast Sansa 

i bild, och då är det hon som ler. (1: 9: 51.41) Romanen fokuserar på Joffreys, kalla, hänsynslösa 

leende, för att framställa hans grymhet, medan TV-serien flyttar fokus till Sansas sköra leende. 

Det visar det sista hoppet hon har, och betonar åter igen hur sårbar hon är.  

                                                 
51 McFarlane, s. 17.  
52 Take the black: En brottsling kan benådas sitt straff genom att gå med på att bli en del i The Night’s Watch, 

vaktstyrkan på ismuren i norr. Alla män i The Night’s Watch bär svarta kläder. Därav uttrycket ”Take the black”. 
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 Eftersom avrättningskapitlet inte är skrivet ur Sansas perspektiv, får läsarna aldrig 

veta hennes tankar i stunden. Det är först efteråt som perspektivet skiftar från Arya till Sansa. 

Det enda som skildras av Sansas reaktion på Joffreys beslut att döda hennes far är följande: 

”Dimly, as if from far off, Arya heard her sister scream. Sansa had fallen to her knees, sobbing 

hysterically.” (I: s. 726) Det är en högst naturlig och väntad reakton, och beskrivningen säger 

egenligen mer om Aryas reaktion än om Sansas, då Arya beskriver händelseförloppen som i en 

dimma. Då Sansas perspektiv tar vid har det gått några dagar sedan avrättningen, men i 

tillbakablickar får man ändå reda på hur hennes tankar såg ut under den dagen. Hon beskriver 

den trygghet hon kände då Joffrey log, vilket fick henne att tro att hennes far skulle få leva. (I: 

s. 741) Men hennes naivitet har försvunnit. Hon beskriver nu Joffrey som ”the boy who had 

been her prince” (I: s. 742). Detta blir en tragisk påminnelse om hennes förälskelse; den man 

som nu håller henne fången och dödade hennes far. Ett smeknamn som ”my prince” (även om 

det handlar om en faktisk prins) låter sött och barnsligt, och utgör därför en stark kontrast till 

den hemska person som hade epitetet, men det visar också på den förändring som har skett inom 

Sansa. Hon är inte längre den oskyldiga lilla flickan som tror på sagoprinsar. Hon är inte längre 

naiv. Det är också nu hon för första gången vågar säga vad hon tycker till Joffrey: ”’I don’t 

want to marry you,’ Sansa wailed. ’You chopped off my father’s head!’” (I: s. 743) Hon ser 

honom också med andra ögon, och äcklas av honom, rent fysiskt: ”She wondered how she could 

ever have thought of him handsome. His lips were as soft and red as the worms you found after 

the rain, and his eyes were vain and cruel.” (I: s.743) Trots att det har skett en förändring hos 

Sansa som person, har det dock inte skett någon förändring av maktstrukturen i förhållandet 

med Joffrey. Hon är fortfarande helt och hållet i hans våld. Han misshandlar henne inte bara 

psykiskt, som när han tvingar henne att titta på hennes fars avhuggna huvud på slottsmuren, (I: 

s. 748) utan även fysiskt, då han beordrar en av de kungliga vakterna att slå henne (I: s. 744). 

Alltså får faderns avrättning Sansa att snabbt växa upp och inse vilken fruktansvärd man hon 

lever med, men hennes insikt får dock inte maktstrukturen inom förhållandet att förändras. Hon 

blir enbart medveten om den fruktansvärda situation hon befinner sig i, samtidigt som hon 

fortfarande är maktlös inför att komma ur den.  

 Precis som i romanen får publiken inte se speciellt mycket av Sansas direkta 

reaktion på faderns avrättning, mer än att hon svimmar. (1: 10: 2:40) Hennes berättelse tar åter 

igen vid när hon befinner sig vid hovet, och lyssnar på en trubadur, som tvingas framföra sin 

smädesvisa om kung Robert inför Joffrey. (1: 10: 8.18). Hon ser avtrubbad och tom ut i ansiktet, 
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men hon är ändå prydligt klädd och friserad.53 Joffrey behandlar henne som ett föremål, och 

säger till exempel: ”As soon as you’ve had your blood, I’ll put a son in you. Mother says that 

won’t be long.” (1: 10: 10.33). Precis som i romanen är det mycket tydligt att Sansa blir både 

psykiskt och fysiskt misshandlad av sin trolovade, speciellt i den scen då hon tvingas se på sin 

faders avhuggna huvud, och blir slagen av hans vakter, på hans order. (1: 10: 11.40) Det som 

inte framgår lika tydligt i TV-serien är hennes förlorade naivitet. Det är uppenbart att hon lider 

och att hon avskyr sin make genom hennes ansiktsuttryck, men kontrasten mellan den Sansa 

som trodde att han var hennes drömprins, och den som har insett att hon är förlovad med ett 

monster, är inte lika tydlig. Detta beror, åter igen, på mediet. I romanen är detta något som 

uteslutande skildras i hennes tankar, något som inte kan återges i det visuella mediet. Det är 

först långt senare som hon faktiskt yttrar några ord om hur naiv hon har varit. När Joffrey har 

trolovats till Margery, och Sansa har hoppats på en bättre make, men blir trolovad med Tyrion 

Lannister gråter hon och säger ”I’m just a stupid little girl, with stupid dreams, who never 

learn.” (3: 7: 11.17) Det är dock naturligt att det kommer senare i det visuella mediet, då 

tankarna kan ha funnits innan, men inte uttryckts, medan de i telling mode kan beskrivas redan 

på tankestadiet. Telling mode kan alltså tidigare i utvecklingen presentera en förändring, som 

blir tydlig långt senare när den måste visas i showing mode.  

 Resultatet av denna skillnad mellan framställningen av Sansas försvunna naivitet 

blir att hon framstår som äldre och mognare i romanen, trots att hon i TV-serien ser något äldre 

ut än de 13 år som anges i romanen. Framställningen i romanen blir som en slags brutal 

uppväxtskildring där en ung flicka kastas ifrån sin naiva drömvärld in i en kall och hänsynslös 

maktkamp, medan publiken i TV-serien otåligt måste vänta till hon äntligen tycks inse hur naiv 

hon har varit. Det är naturligt att hon inte yttrar sina tankar för någon innan dess, speciellt med 

tanke på att hon inte har någon vän att lita på i King’s Landing, men hennes passivitet gör att 

utvecklingen inte framgår. Passiviteten i romanen förmedlar istället hennes hjälplöshet, rädsla 

och underkastelse. Visst går dessa drag även fram i TV-serien, åtminstone delvis, men här 

lämnas publiken med frågor om varför hon inte gör något, och hur hennes sätt tycks oförändrat. 

I detta fall handlar det alltså om en naturlig, men problematisk skillnad mellan telling mode och 

showing mode, som delvis förändrar bilden av Sansa, men som också tycks omöjlig att komma 

runt i adaptionsprocessen.  

 Joffrey fortsätter att misshandla Sansa allt igenom deras relation. Joffrey 

behandlar henne väl utåt genom att till exempel ge henne gåvor, men samtidigt misshandlar han 
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henne regelbundet. ”She wore a gown of pale purple silk and a moonstone hair net that had 

been a gift from Joffrey. The gown had long sleeves to hide the bruises on her arms. Those were 

Joffreys gifts as well.” (II: s. 39) Martins formulering gör här att kontrasten mellan ytan och 

verkligheten i deras relation blir extra påtaglig. Hennes fästman ger henne två saker i livet: 

blåmärken och dyra gåvor att dölja dem med. Det är också uppenbart att Sansa är rädd för sin 

blivande make, och därför försöker göra allt för att inte förarga honom: ”I have to look pretty. 

Joff likes me to look pretty, he’s always liked me in this gown, this color.” (II: s. 485) De korta 

satserna och upprepningen gör att Sansas tankar får en stressad, nästan manisk känsla. Läsaren 

får där med ta del av den panik on känner inför Joffrey.  

 Förlovningen med Joffrey efter faderns död framställs i TV-serien inte lika 

omfattande, men genom blickar, kroppsspråk och tonläge framgår det mycket tydligt att Sansa 

är undergiven både honom och resten av hans familj.  

 Efter att förlovningen med Joffrey brutits tvingas Sansa gifta sig med dvärgen 

Tyrion Lannister, Joffreys morbror. Ingen talar om för henne vad som kommer att hända, utan 

det enda hon får reda på är att hon kommer att få en ny klänning av Cersei. Hon tror att 

klänningen ska vara till Joffreys och hans nya fästmö Margerys bröllop. (III: s. 226) Det är först 

när hon får på sig bröllopsmanteln med familjen Starks emblem på som hon förstår vad det är 

som håller på att hända. (III: s. 383) Det är Joffrey som tar hennes fars plats och ska följa henne 

ned för altargången. Även om deras förlovning är bruten fortsätter han psykiskt misshandla 

Sansa:  

”I’m your father today,” he announced.  

“You’re not,” she flared. “You’ll never be.” 

His face darkened. ”I am. I’m your father, and I can marry you to whoever I like. To 

anyone. You’ll marry the pig boy if I say so, and bed down with him in the sty.” His green 

eyes glittered with amusement. (III: s. 384). 

Här är det tydligt att Joffrey njuter av misshandeln. Han vet precis var Sansas ömma punkt finns 

och hur han kan göra henne så upprörd som möjligt. Under bröllopsakten ska Joffrey, i rollen 

som Sansas far, ta av henne manteln med släktemblemet för att hennes nye make ska sätta på 

henne manteln med sin nya familjs emblem. Under denna del av ceremonin antastar Joffrey 

Sansa genom att klämma hennes bröst. (III: s. 386) Han hotar dessutom med att våldta henne. 

(III: s. 390) Den förtryckande relationen mellan dem är alltså inte över, trots att båda gifter sig. 

Han ser henne fortfarande som sin egendom som han kan behandla hur han vill, och hon är 

fortfarande maktlös inför honom.  

 Tyrion, däremot behandlar henne med respekt, redan från början. Han har 

förståelse för att hon är en ung flicka och att hon inte vill gifta sig med honom. ”’I know I am 
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not the sort of husband young girls dream of, Sansa,’ he said softly, ’but neither am I Joffrey.” 

(III: s. 385) Kontrasten till Joffrey visar sig inte enbart i den respekt han visar för sin blivande 

brud, utan också i det sätt hon bemöter honom. Till skillnad från den barnsliga förälskelse hon 

känner inför Joffrey då de först möts känner hon en avsky inför Tyrion. Hon beskriver honom 

i termer som ”raw” och ”hideous”. (III: s. 385) Joffrey är den vackra prinsen, som på insidan är 

ett monster, medan Tyrion, i Sansas ögon, ser ut som ett monster, men har en betydligt vackrare 

insida än Joffrey.  

Martin fortsätter också att arbeta med kontraster i framställningen av bröllopet. 

Han leker med orden när Sansas intryck av vigseln beskrivs: ”The ceremony passed as in a 

dream.” (III: s. 386) Det är dock inte ett drömbröllop, i positiv bemärkelse, som beskrivs. Det 

är ett äktenskap hon har kastats in i utan förvarning, hon tycker att hennes make är motbjudande 

och mannen som dödade hennes far har tagit hans plats under bröllopet. Hon skäms också när 

hennes blivande make måste dra i hennes kjol för att hon ska böja sig ned, så att han har en 

möjlighet att sätta på henne Lannisters mantel. (III: s. 386f.) Det blir också en kontrast till hur 

hennes drömbröllop hade sett ut: ”She had dreamed of her wedding a thousand times, and 

always had she pictured how her betrothed would stand behind her tall and strong, sweep the 

cloak of his protection around her shoulders, and tenderly kiss her cheek as he leaned forward 

to fasten the clasp.” (III: s. 386) Den inledande beskrivningen av äktenskapet mellan Tyrion 

och Sansa bygger alltså till stor del på kontraster. Dels kontrasten mellan Joffrey och Tyrion, 

men också på den mellan Tyrion och Sansas drömmake. Beskrivningen av hur hon hade drömt 

att hennes bröllop skulle se ut, och hur det sedan blev är ytterligare en bekräftelse på att Sansas 

oskyldiga barndom är slut. Mycket av den naiva flicka hon var i början av berättelsen försvann 

vid faderns avrättning, och i och med tvångsäktenskapet med en man som hon blir äcklad av 

och som dessutom tillhör den familj hon hatar, dör det sista av hennes hopp och drömmar.  

Det går alltså också att konstatera att Sansa till stor del beskrivs genom kontraster, 

inte bara de kontraster som just beskrivits, utan också den tidigare diskuterade kontrasten 

mellan henne och Arya. Martin använder detta grepp för att illusterara hennes personlighet, inte 

bara genom det som sägs, utan också hur det förmedlas. Hon är en ung tonåring, som, liksom 

många andra tonåringar, ser världen i svart och vitt. Kontrasterna kan alltså också visa en del 

av hennes sätt att betrakta verkligheten och sin omgivning. De motsatspar som här har 

diskuterats: Tyrion/Joffrey, Tyrion/drömmannen och Sansa/Arya är alla delar av en större 

verklighet, och även denna verklighet är kontrastfull för Sansa. Hennes personlighet i sig blir 

en stark kontrast till den värld hon lever i. Hon är naiv, snäll och mild, men har tvingats in i en 

brutal och hård värld som för henne är helt främmande. Det går alltså på detta sätt att säga att 
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användandet av kontraster på två sätt illsuterar Sansas värld: dels det typiska tonårstänkandet i 

svart och vitt, och dels det faktum att hon i sig utgör en kontrast till världen omkring henne.  

Förhållandet mellan Tyrion och Sansa är dock betydligt mer jämlikt än det mellan 

henne och Joffrey. Redan under bröllopet blir det tydligt att Tyrion inte på något sätt vill skada 

Sansa. Han vet att hon inte vill gifta sig med honom, men han vill att hon ska bli så lycklig som 

hon kan bli i den situation hon är i. Hans far har beordrat honom att fullborda äktenskapet, men 

Tyrion vägrar. Han vill inte våldta Sansa. ”’On my honor as a Lannister,’ the Imp said, ’I will 

not touch you until you want me to.’” (III: 394) Sansa blir visserligen fortfarande förtryckt, 

genom att hon har tvingats in i äktenskapet, men förtrycket kommer inte från hennes make, utan 

från den övriga familjen Lannister. 

Vigselakten skildras på ett liknande sätt i adaptionen, men det finns en mycket 

viktig skillnad. Tyrion kommer till Sansas kammare, för att tala om för henne att de måste gifta 

sig. (3: 6: 44.44). Det intressanta är dock att publiken aldrig för höra honom faktiskt säga det. 

Scenen bryts precis då han inleder sitt tal inför henne. Dock får vi efteråt se Sansas reaktion: 

hon gråter förtvivlat. (3: 6: 47.39) I TV-serien har Sansa möjligheten att reflektera över Tyrion 

som make redan innan bröllopet. Margery försöker resonera med henne, och säger att han är 

långt ifrån den värsta Lannistern, men Sansa är ändå olycklig. (3: 7: 12.05) Effekten av bröllopet 

blir alltså en helt annan i TV-serien. Här är det inte den stora chocken av bröllopet som blir 

effekten, utan det blir snarare tydligare att även Tyrion är maktlös i detta. I romanen, där 

vigselscenen är skriven ur Sansas perspektiv faller fokus givetvis på henne, och hur hon tvingas 

in i detta äktenskap. TV-serien tillåter publiken att se den större bilden och det blir tydligare att 

även Tyrion är ett offer, även om han är ett offer med något mer kontroll. Denna presentation 

av bröllopet belyser också Sansas relation med Margery betydligt mer än i romanen, då de 

diskuterar sina respektive relationer tillsammans.  

Här har man i TV-serien tydligt gått ifrån Martins originalverk och ändrat 

berättelsen. Sådana ändringar diskuteras av McFarlane, som skriver att ändringar av denna typ 

kan ha två funktioner, antingen är de en kommentar av originalberättelsen, eller en 

dekonstruktion av den.54 I detta fall handlar det visserligen om en händelse som gör att en 

mycket överraskande och dramatisk scen, då Sansa får veta att hon är på väg att bli bortgift, 

försvinner, men i övrigt ändras händelseförloppet inte nämnvärt av denna förändring. Därför 

kan denna avvikelse från originalberättelsen betraktas som en kommentar. Främst är det en 

kommentar som berör brudgummen. Genom ändringen förmänskligas Tyrion något, vilket 
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synliggör att också han är sårbar, till skillnad från i romanen, där hans situation visserligen är 

densamma, men det framgår inte på samma sätt. Även Sansa påverkas dock av denna 

kommentar. Dels framstår inte det arrangerade äktenskapet som fullt lika hemskt, då hennes 

blivande make har förmänskligats, men  också genom att man har valt att också lyfta fram 

hennes vänskap med Margery. Alltså visar ändringen på en något mindre sårbar Sansa, även 

om hon även i adaptionen är ett offer.  

När det väl är dags för bröllopet spelas det även här på kontrasten mellan Tyrion, 

och den make Sansa har drömt om. Hon säger ”You look very handsome, my lord” av artighet, 

varpå han ironiskt svarar ”Yes, the husband of your dreams”. (3: 8: 17.45) Här visas det att 

Tyrion är mycket medveten om att Sansa är olycklig, och inte alls vill gifta sig med honom, och 

att han accepterar att det är så genom att skämta om det. Det speglar också hans uppgivenhet. 

Han har inte heller haft någon talan i detta, men han ändå kapabel att skämta om det. Han är ett 

offer, precis som Sansa, men han är äldre, han är man, och han är rik, vilket gör att han ändå 

besitter en viss makt i sin maktlöshet, och att han kan skämta visar att han ändå har kvar en viss 

kontroll. Men det visar också en genuin vilja att lätta upp stämningen och få Sansa att le, trots 

det hemska i situationen. Något som Joffrey aldrig var i närheten av. Han försöker också att 

vara vänlig mot henne, och bemöta hennes känslor, men Sansa vill inte öppna upp för honom. 

Han säger att hon inte kommer att vara en fånge längre när de är gifta, att han inte heller har 

valt detta och att han vet hur Sansa känner, men Sansa svarar då bara ”I doubt that very much, 

my lord”. (3: 8: 18.55). Hon har svårt att uttrycka sina känslor, och hon vågar inte heller anförtro 

sig till någon längre, efter fångenskapen och misshandeln hon har utsatts för. Men, trots detta 

avslutas detta möte ändå på ett ganska kärleksfullt sätt. Tyrion tar ömt Sansas hand, och säger 

”But I promise you one thing, my lady, I will never hurt you.” Han fortsätter sedan med: “Do 

you drink wine?”, varpå Sansa svarar: ”When I have to.”, och Tyion konstaterar: ”Well, today 

you have to.” Då ler de båda. Det är första gången sedan faderns död som publiken får se Sansa 

le. (3: 8: 19.10).55 Här får publiken se att även Sansa upplever skillnaden mellan Joffrey och 

Tyrion, även om hon fortfarande är olycklig och tvingas in i ett äktenskap mot sin vilja. Hon 

kan se att det är en man som i alla fall har lite godhet i sig. Orsaken till leendet är också viktig 

för denna kontrast. Joffery fick Sansa att le i början av deras förlovning, men det var aldrig för 

något han sa, utan hon log av att se honom. Tyrion, däremot får Sansa att le i en helt annan 

situation, och på ett helt annat sätt. Det är hans personlighet, hans vänlighet och hans ironiska 

humor som får Sansa att le, trots hennes hopplösa situation.  
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Då Sansa träder in i själva vigselakten filmas hon till en början ensam i dörren. 

Hon filmas snett nedifrån, i sin praktfulla brudklänning, vilket ger ett kraftfullt intryck. Hennes 

ansiktsuttryck är dock nedstämt och oroat, men kameravinkeln ger ändå ett intryck av att Sansa 

har funnit en del kraft, som hon inte har haft under förlovningen med Joffery. (3: 8: 21.50).56 

Det går dock att tolka denna kameravinkel på ett annat sätt. Trots att Tyrion ännu är långt ifrån 

Sansa, då han redan står vid altaret när hon kommer in genom dörren, kan detta ses som ur 

Tyrions synvinkel. Man kan alltså se det som att publiken får se bruden ur den mycket korte 

brudgummens ögon. Dock får nästa kameravinkel det att framstå som om det faktiskt handlar 

om Sansas makt. Då kameran skiftar kliver Joffrey in i bilden, och Sansa glider ur fokus. Det 

är bara för en kort stund Sansa får ha fokus och framställas som kraftfull. Sedan försvinner 

hennes krafter, och det är nästan som att Sansa som person suddas ut när Joffrey träder in. (3: 

8: 21.54)57 Precis som i romanen blir det här mycket tydligt att Joffrey fortfarande har makten 

över Sansa, och ser varje möjlighet att förtrycka henne. Själva vigselakten framställs också 

mycket liknande det i romanen. Vigseln är förnedrande för både Tyrion och Sansa. Detta 

framgår mycket tydligt då församlingen fylls av spridda skratt och fnissningar då Tyrion, utan 

pall, ska beklä Sansa med huset Lannisters mantel.  

En viktig skillnad mot romanen är dock att man i TV-serien har valt att inte skildra 

när Joffrey antastar Sansa då han ska ta av henne huset Starks mantel. I romanen är detta en 

viktig detalj, som ytterligare tydliggör hur Joffrey objektifierar Sansa och ser henne som sin 

egendom. Att detta inte finns med i TV-serien kan tyckas märkligt, men även detta, som inte 

skildras i osynliga tankar, kan vara svårt att förmedla i det visuella mediet. Detta på grund av 

att det Joffrey gör är för alla utom Sansa omärkligt, därför skulle det blir svårt att förmedla det 

på ett sätt som TV-publiken ser, utan att det skulle framstå som märkligt att inte församlingen 

på bröllopet ser. Det är troligen därför man har valt att helt ta bort familjen Starks mantel från 

vigselscenen, och endast fokusera på förnedringen som sker då Tyrion ska sätta manteln på 

Sansa.  

Något som framgår tydligt i telling mode är hur Sansa äcklas av sin nya makes 

utseende. Då dessa tankar inte kan förmedlas direkt till showing mode finns en scen under 

bröllopsfesten som får Tyrion att framstå som motbjudande, då han har mycket dåligt 

bordsskick och dricker sig full. (3: 8: 31.50). Denna scen gör att den konstrast som spelar en 

nyckelroll i romanens bröllopsskildring också framkommer här. Dock blir den inte lika tydlig 

och direkt, som den kan bli med en direkt beskrivning av det bröllop Sansa alltid drömt om. 
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Dock har Tyrion tidigare nämnt ”husband of your dreams”, vilket gör att publiken har konceptet 

i åtanke, och Joffrey skildras direkt efter denna scen, som en påminnelse om vem det verkliga 

monstret är. Han söker då upp Sansa och hotar att våldta henne under hennes bröllopsnatt. (3: 

8: 34:57). Detta hot följs av den faktiska bröllopsnatten, där Tyrion, liksom i romanen, vägrar 

att ha sex med Sansa tills hon själv vill ha det, trots att hans far har beordrat honom att fullfölja 

äktenskapet så fort som möjligt. (3. 8. 40:40) Detta gör det mycket tydligt för läsarna att Tyrion, 

trots det att han uppförde sig illa under bröllopsfesten, inte är det monster han framstår som 

utåt. Det i romanen typiska sättet att beskriva Sansa och hennes omvärld: kontraster, har alltså 

behållits här, men skillnaden mellan medierna gör att man har valt att förstärka och förtydliga 

ett annat kontrasterande element i skildringen. Det är alltså en skillnad mellan vad som ligger i 

fokus under de båda bröllopsskildringarna, men det är samma drag som lyfts fram med samma 

medel.  

När Tyrion anklagas för mordet på Joffrey, och Sansa är på flykt, påpekar 

Littlefinger att hon förmodligen snart är änka. Sansas reaktion visar då att hon ändå tyckte om 

sin make, även om det är med en viss tvekan: ”The thought made her tummy flutter. She might 

never need to share a bed with Tyrion again. That was what she wanted… wasn’t it?” (IX: s. 

840.) Detta visar på att det kanske ännu inte fanns något starkt band mellan Sansa och hennes 

make, men att det var på väg att bildas ett. Hon uttrycker inga starka känslor för honom, men 

hon kan inte heller med säkerhet säga att hon inte tyckte om honom, trots att hon vid början av 

deras äktenskap uttryckte en stark avsky mot honom.  

Även i TV-serien finns det vissa drag av att hon i efterhand inser att hon ändå på 

något sätt tyckte om Tyrion. Precis som att det dröjer ett tag för henne att uttrycka att hon inser 

att hon varit naiv dröjer det också en aning längre för henne att säga det än att tänka det. När 

hon kommer till sin mosters slott och blir utfrågad om äktenskapet med Tyrion är hon tydlig 

med att även Tyrion tvingades in i äktenskapet och att han aldrig rörde henne. (4: 3: 13.14). 

Precis som i boken är det inga starka känslor som uttrycks, men hennes moster uttrycker ett 

tydligt hat mot Tyrion och hela familjen Lannister, och Sansa påpekar att Tyrion också var ett 

offer,  och att han i alla fall aldrig har skadat henne på något sätt.  

Dessa två passager, visar på olika sätt på grund av mediernas olika begränsningar 

och möjligheter, på att relationen mellan Sansa och Tyrion höll på att utvecklas till något. 

Kanske hade det aldrig blivit kärlek, men det fanns åtminstone respekt, och kanske också 

vänskap. Då relationen blev kort hann detta aldrig utvecklas, men det påverkade ändå Sansa 

och detta framkommer i båda medierna.  
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Sammanfattning 

Sansa presenteras och definieras till stor del genom hennes relationer till andra. Hennes 

karaktärsdrag kommer fram till stor del genom att utgöra en kontrast till hennes syster Arya, 

men också genom att hon liknar sin varg i temperamentet. Det är också relationer till andra 

människor som får henne att utvecklas från en naiv flicka, till en mer medveten ung kvinna. 

Dock är detta inte något positiv upplevelse för henne, utan handlar om det förtryckande och 

förnedrande förhållandet med Joffrey och familjen Lannister. Hon tvingas också att gifta sig 

med Tyrion Lannister, en man som visserligen behandlar henne med respekt, men också en man 

som hon har gift sig med mot sin vilja.  

 I framställningen av Sansa finns det visserligen viktiga skillnader mellan 

adaptionen och romanen, men de flesta är detaljer som beror på skillnaden mellan telling mode 

och showing mode. I vissa fall har dock större och mer medvetna förändringar gjorts. Ibland 

gör också den naturliga skillnaden mellan medierna att framställningen förändras, som att 

Sansas utveckling från naiv till medveten inte på samma sätt och lika tidigt framgår i showing 

mode, vilket får henne att framstå som omognare. Sansa framstår dock också som mer 

sympatisk i TV-seriens framställning, då perspektivet ändras. Den största förändringen som 

berör Sansa är hur hennes bröllop med Tyrion skildras. I adaptionen framstår hennes make som 

mänskligare, då hans roll som ett offer likt Sansa belyses genom att man får reda på att bröllopet 

ska ske betydligt tidigare än i boken där det avslöjas precis innan ceremonin. Därigenom får 

publiken reda på att bröllopet inte var hans beslut, utan att även han har tvingats in i det, och 

därmed framstår relationen mellan de båda som något mer jämställd. 

Cersei Lannister 

Berättarperspektiv 

En viktig aspekt av framställningen av Cersei är berättarperspektivet i romanen. Till skillnad 

från i fallet med Sansa finns det inledningsvis inga kapitel skrivna ur hennes perspektiv. Först 

i bok 4 kan läsarna ta del av hennes tankar och synvinkel. Innan dess skildras hon utifrån andras 

ögon, till stor del familjen Starks. Detta gör också att skildringen påverkas kraftigt av deras 

åsikter om henne, och också skiftar, allt eftersom det utvecklas en fiendskap mellan släkterna. 

Till en början är det tydligt att det finns en stor respekt för Cersei, som sedan övergår  i hat och 

rädsla, framför allt ifrån Sansas sida. Cersei skildras dock också från andras perspektiv än 

familjen Stark, till exempel genom hennes båda bröder. 
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 Det är också intressant att se att Cersei i början knappt märks. Hon har långt ifrån 

en aktiv roll i Winterfell, utan det är först på vägen till King’s Landing hon får en betydande 

roll, och väl på plats i King’s Landing tar hon allt mer plats. Innan dess nämns hon knappast 

ens vid namn. Detta märks också i TV-serien, men där får hon en marginellt synligare roll, då 

hon syns i bakgrunden och på middagar etc, där hon i romanen blir osynlig då hon inte nämns. 

Att hon blir anonymare i romanen beror mycket på telling mode lättare gör personer osynliga. 

Gör hon eller säger inget blir det inte relevant att berätta om henne. Detta skulle bli överflödig 

information, som skulle kunna få läsaren ointresserad. I showing mode, däremot, blir det 

onaturligt om hon inte skulle finnas med på festerna etc, då publiken vet att hon är i Winterfell. 

Skulle hon inte finnas med där skulle frånvaron då publiken att ställa frågor och undra varför 

hon inte är närvarande.  

 

Relationen till familjen 

Liksom familjen Stark är också familjen Lannister starkt kopplad till djuret på dess vapensköld: 

ett lejon. Det finns dock inga riktiga lejon som speglar dess personligheter, men deras beteende 

påminner mycket om lejonets: de är hänsynslösa rovdjur som månar om sin egen flock. 

Familjen kommer först, men ingen av dem, och speciellt inte Cersei glömmer bort att de var 

och en för sig, också är kapabla att döda. Relationen till vapensköldens djur är inte lika tydlig 

som hos familjen Stark, eller familjen Targaryen, men likheten finns där och blir ett sätt att 

markera släktskap, men också fiendeskap. En varg och ett lejon är båda i toppen av 

näringskedjan, men slåss om samma byten, och blir därför naturliga fiender. Därför är djuren 

också ett sätt att förtydliga maktkampen.  

Det första mötet läsarna får med Cersei är skrivet ur Eddards perspektiv. Det är ett kort 

stycke, men det säger mycket om hennes relationer och hennes position:  

Robert’s queen, Cersei Lannister, entered on foot with her younger children. The 

wheelhouse in which they had ridden, a huge, double-decked carriage of oiled oak and 

gilded metal pulled by forty heavy draft horses, was too wide to pass through the castle 

gate. Ned kneeled in the snow to kiss the queen’s ring, while Robert embraced Catelyn like 

a long lost sister. (I: s. 40.) 

Den enorma vagnen visar upp hennes rikedom, och därmed också hennes makt. Denna 

överdrivna vagn visar också på hur hon tycker om att visa att hon har en stark maktposition. 

Scenen blir näst intill komisk då vagnen är för stor för att gå igenom portarna till det stora slottet 

Winterfell. Kontrasten mellan hälsningarna påvisar också den aura av makt som Cersei 

utstrålar. Medan Eddard underkastar sig genom att knäböja i snön, kramar Robert familjärt om 

Catelyn. Visserligen är Cersei drottning, och Eddard måste därmed visa respekt för henne, men 
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Robert, som är kung väljer att gå ifrån normen och krama om Catelyn istället för att låta henne 

niga för honom. Här syns alltså en tydlig skillnad mellan den maktlystna Cersei och hennes 

betydligt mer jordnära make. Avståndet mellan dem märks också när Roberts första prioritet är 

att besöka kryptan för att hedra sin döda, tilltänkta fru. Han lyssnar inte på Cersei som säger att 

de döda kan vänta, men hon blir tyst när Jamie tar hennes arm.58 Detta blir en första glimt av 

hur äktenskapet ser ut. Robert älskar fortfarande Lyanna Stark, som dog för många år sedan, 

och Cersei älskar bara sin bror.  

Intressant är att Cersei trots den enorma vagnen, ändå hamnar i bakgrunden i 

denna scen. Hon har inga direkta repliker, och den enda antydan till att hon säger något är: ”The 

queen had begun to protest.” (I: s. 40f.) Men Robert gör som han vill, och när Jamie tar hennes 

arm blir hon tyst. Detta ger alltså intrycket av att männen i hennes liv har makten över henne 

och gör som de vill. Men, ganska snart får läsarna insikt om att Cersei har mycket makt, över 

många människor. Vagnen, som fick lämnas utanför Winterfells portar, kan därför tolkas som 

en symbol för Cerseis makt. I The North har hon inte samma makt som hon har hemma i King’s 

Landing. Här känner sig Robert närmare Lyanna, och hon har inte samma människor, som hon 

är van att manipulera, runt sig. Liksom vagnen passar inte Cerseis maktutövande in i Winterfell.  

 Samma scen i TV-serien påminner till stor del om romanens förlaga, inte minst 

då replikerna är i det närmaste identiska. Dock finns det avgörande skillnader i detaljer. I 

romanen får Cersei en aura av makt, i sin roll som drottning, samtidigt som hon framstår som 

mycket maktlös i sitt förhållande till sin make. I adaptionen är bilden något annorlunda. Även 

här kommer hon till fots, men den enorma vagnen varken syns eller nämns. Istället kommer 

hon gående med nedsänkt blick, och ett ansträngt ansiktsuttryck. (1:1: 26.52)59 Det får henne 

att framstå som svag och underlägsen. Det är alltså minspelet istället för vagnen som får visa 

hennes brist på makt i Winterfell.  

Cersei säger ingenting till familjen Stark, och de underkastar sig henne på samma 

sätt som i romanen. Cerseis beteende mot familjen Stark uppfattas som mycket kyligt, speciellt 

i förhållande till hur hennes make bemöter dem. Han hälsar på Ned, Catelyn och barnen var och 

en för sig, och skämtar familjärt med dem, genom att till exempel be Bran visa sina muskler. 

(1:1: 27.14) Detta visar, ännu tydligare än i romanen, på skillnaden mellan Robert och hans 

drottning, och hur stor klyftan är mellan dem.  

Liksom i romanen protesterar Cersei när Robert genast vill besöka kryptan, och 

Robert svarar henne inte utan vänder bara om. I romanen återges aldrig vad hon säger, men i 

                                                 
 
59 Se bild 5 i bilaga. 
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TV-serien har hon en replik: ”We’ve been riding for a month, my love. Surely the dead can 

wait.” (1:1: 27.41). Hon säger detta med en kall ton och lugn röst och ansiktsuttrycket är 

fortfarande sammanbitet. Hon uttrycker en passiv aggressivitet, på gränsen till att vara hotfull, 

men hennes makes beteende speglar att hon inte besitter någon makt över honom eller hans 

kärlek till Lyanna Stark.  

Skillnaderna mellan framställningen i romanen och i filmen kan bero på att 

romanformen arbetar mer med symboler, och att vagnen, som blir en symbol för makt känns 

naturlig i den skrivna formen, men inte i adaptionen. Detta är något som McFarlane diskuterar. 

Han menar att det handlar om två olika språksystem, och att man vid en adaption översätter 

romanens symboler till handlingar och interagerande i filmatiseringen.60 Här kan vi se att ett 

sådant val har gjorts. Vagnens roll har inte tagits bort av praktiska skäl, eftersom det är något 

som är visuellt och fullt möjligt att skildra i en adaption, men den hör till en annan 

tolkningsvärld, och dess mening och symbolik har redan avkodats av filmmakarna, som sedan 

presenterar sin tolkning av vad det skrivna ordet förmedlar med sin symbolik.  

Även om Cersei till en början tycks vara mycket kylig, och måna mer om sin 

maktposition än sin familj blir det snart tydligt att hennes högsta prioritet är hennes barn. Detta 

märks inte minst när Joffrey dör. Då skildras hennes initiala reaktion ur Tyrions perspektiv. 

Beskrivningen av Joffreys död fokuserar först på hur han kvävs, sedan zoomas skildringen ut 

på kaoset och skriken runt om. Martin beskriver gäster som ropar på hjälp, vakter som, i tron 

om att han har satt i halsen, slår honom i ryggen, och musiker som flyr. När det sedan står klart 

att Joffrey har dött, kommer fokus tillbaka på en person, men istället för Joffrey är det nu Cersei 

som står i fokus. Martin börjar med att beskriva hennes utseende: ”His sister was sitting in a 

puddle of wine, cradling her son’s body. Her gown was torn and stained, her face white as 

chalk.” (III: s. 830) I denna stund är det inte en majestätisk drottning som beskrivs. Hon har 

fallit ur sin roll och är enbart en förkrossad moder som förlorat sitt älskade barn. I och med att 

hon har fallit ur sin roll har hon också förlorat all makt. De vakter som hon vanligtvis befaller 

är nu de som får bända loss henne från sin sons kropp som hon vägrar släppa, och sedan släpa 

henne därifrån. (III: s. 830) Denna beskrivning visar att Cersei primärt är mor, alla andra roller 

hon har faller bort när något händer hennes barn, på samma sätt som att hennes dyra, vackra 

klänning har gått sönder. Hon faller dock snart tillbaka i sin roll som drottning när hon befaller 

vakterna att arrestera Tyrion. (III: s. 831) 

                                                 
60 Mc Farlane, s. 29.  
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Kärleken till barnen blir också tydlig i TV-serien. Vid Joffreys död får vi här se 

hur hon springer fram till sin döende son i panik, och knuffar undan hans nyblivna fru. (4: 2: 

48.08) Precis som i romanen håller hon sin döde son i sina armar, likt ett spädbarn, medan hon 

förtvivlat gråter. (4: 2: 48.29) Men, i TV-serien är det en kortare glimt vi får se av den sårbara  

modersgestalten i Cersei. Istället byts sorgen betydligt snabbare ut mot hämndlystnaden, som 

hon riktar mot Tyrion, utan att någon behöver bända henne från kroppen. I romanen tycks det 

vara just den fysiska närheten till sonens kropp som gör henne sårbar och känslig, medan hennes 

korta stund av förtvivlad gråt här mer blir en spricka i fasaden, snarare än att den helt rasar. En 

central del av romanens framställning är också Cerseis förstörda klänning, som blir som en yttre 

spegling av hennes inre förtvivlan. Hennes klänning är inte alls en central del av scenen i 

adaptionen. Här filmas närbilder på hennes och Joffreys ansikten istället. Detta blir alltså 

ytterligare ett exempel på när symboler, som är en viktig del av framställningen i romanen, inte 

förs över till adaptionen, då de blir överflödiga i detta medium. I showing mode kan man istället 

för att fokusera på detaljer som ansiktsuttrycket, som direkt visar Cerseis inre förtvivlan, och 

man behöver därför inte skildra symbolen för dessa känslor.  

Ett typiskt drag för ”tuffa” kvinnor i populärkulturen som Inness lyfter fram är att 

om de har barn visar de sin tuffhet och sin aggressivitet, enbart för att beskydda sitt barn.61 

Även om Cersei inte är fysiskt aggressiv, stämmer denna stereotyp av den tuffa kvinnan in 

mycket bra på Cersei. Hon är hänsynslös och gör vad som helst för sina barn. Hon vill till och 

med döma sin egen lillebror till döden, utan rättegång, för att hon misstänker att han var den 

som dödade Joffrey. Alltså kan man se båda delarna av Cerseis reaktion efter Joffreys död som 

moderliga: först förtvivlan och sorg över sin döda son, sedan aggressiviteten som föds ur 

behovet av att skydda sitt barn. Romanen lägger större fokus på det första, medan TV-serien 

fokuserar på det andra. Skillnaden kan bero på flera saker, men den enklaste och trovärdigaste 

förklaringen består i att det är hämndlystnaden som för handlingen framåt, alltså måste den få 

ta plats. Tidsbristen som är en naturlig del av det nya mediet gör att adaptionen då måste ge 

mindre utrymme till att skildra Cerseis sorg.  

Barnen är något som Jamie ser som ett hinder för hans och Cersei relation, trots 

att det är han som är fadern. Han uppvisar en svartsjuka emot sin son, även efter att han har dött 

och Jamie minns tillbaka på tiden då Joffrey var nyfödd: ”The boy had been a squalling, pink 

thing who demanded too much of Cersei’s time, Cersei’s love, and Cersei’s breasts.” (III: 843) 

Denna reaktion säger dels mycket om Cersei som förälder, men också mycket om hennes och 

                                                 
61 Inness, s. 12.  
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Jamies relation. Som drottning befinner sig Cersei i en miljö där hon skulle kunna ha ammor 

och kammarjungfrur som tar hand om hennes bebis, men ändå tycks det på Jamies tankar vara 

hon själv som tog hand om och ammade sitt barn, vilket i denna kontext tyder på en mycket 

älskande och omhändertagande mor. Jamies reaktion visar också på förhållandet mellan honom 

och Cersei. Jamies reaktion är barnslig, och liknar mer en reaktion som skulle komma från ett 

äldre syskon när ett yngre barn föds och uppmärksamheten från mamman delas, än det från en, 

visserligen hemlig, ny far. Det tycks alltså vara Cersei som har ”föräldrarollen” även inom deras 

förhållande. Hon är den omhändertagande, men också den bestämmande. Jamie är den 

underlägsne. Senare i samma kapitel visar Jamie också att det är Cersei som styr hans liv, då 

han tänker: ”How like Cersei to name me Lord Commander and then choose my colleagues 

without consulting me.” (III: s. 847) Denna mening visar tydligt att det är hon som har makten, 

även när det handlar om saker som inte direkt berör relationen mellan dem.  

Dynamiken mellan Cersei, Jamie och deras barn i TV-serien blir inte lika tydlig 

som i romanen, då det är något som mestadels skildras i Jamies tankar. Deras relation är tabu,  

och att tala om deras barn och hur relationen med dem ser ut blir därför onaturligt. Därmed är 

det en dimension av Cersei, Jamie och barnens förhållande som inte kan översättas till showing 

mode. Liksom att Sansas personliga utveckling inte framkommer i TV-serien blir det också här 

en del av skildringen som TV-publiken går miste om. Dock utgör inte detta en lika avgörande 

skillnad som i Sansas fall, då maktstrukturen mellan Jamie och Cersei, med Cersei som den 

bestämmande ändå framkommer. Det är också främst bilden av Jamie som blir annorlunda, då 

hans barnsliga avundsjuka emot sina egna barn inte finns med, men bilden av Cersei som har 

kommandot över sin bror och älskare kan ändå förmedlas, även i det visuella mediet. 

 

Utseende och attribut 

Något som lyfts fram ofta när Cersei är i centrum är hennes likhet med övriga 

familjemedlemmar. Familjen Lannister är lätt att känna igen på sitt blonda hår. Speciellt 

intressant bli detta i förhållande till hennes förbjudna relation med brodern. Dels påpekas det 

ofta hur lika de är. Men det är också centralt att hennes barn liknar henne (och Jamie), men inte 

Robert. Det är detta som kan bli hennes fall, när Eddard får reda på sanningen, som han baserar 

på just utseendet på barnen, men han avrättas som förrädare innan han idéer får någon större 

spridning. 

 Cersei beskrivs också som mycket vacker, vilket är något hon utnyttjar. 

Littlefinger beskriver till och med detta som hennes enda maktmedel, tillsammans med 
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familjens tillgångar: ”Cersei for one. She thinks herself sly, but in truth she is utterly 

predictable. Her strength rests on her beauty, birth and riches.” (IX: s. 933) Denna beskrivning 

får Cersei att verka mycket svag. Den enda av dessa tre egenskaper som verkligen är hennes, 

och inte beror på hennes manliga släktingar, är hennes skönhet. Det är något flyktigt, som hon 

bara kan utnyttja medan hon är ung nog att betraktas som vacker, och hon är redan 

medelålders.62 Även om skönhet är något flyktigt, är det också något som traditionellt 

sammankopplas med kvinnlig makt. Det kan ge en kvinna makt, men det kan också utgöra en 

begränsning. När Inness diskuetrar den ”tuffa” kvinnan beskriver hon hur en stereotyp kvinnlig 

hjältinna ser ut skriver hon: ”The stereotypical female heroine can be muscular but not so much 

so that she presents a threat to the males with whom she stars.”63 Här diskuterar Inness 

visserligen en kroppslig makt, där en kvinna inte får vara för muskulös, då hon fortfarande ska 

framstå som vacker, och vara undergiven mannen. Detta visar dock på hur kvinnan defineras 

utefter sitt utseende, och trots att hon har muskler och ska framstå som stark, också måste vara 

vacker. Att vara attraktiv är viktigast. På detta sätt kan en kvinnas skönhet fungera både som 

ett medel för makt, och något som begränsar kvinnans makt.  

Inness beskriver också, som nämns i inledningen, majoriteten av populärkulturens 

”tuffa” kvinnor som ”white, upper or middle class, attractive, feminine and heterosexually 

appealing”.64 Denna bild stämmer mycket bra in på Cersei. Hon är vit, hon har mycket hög 

social status och beskrivs som en vacker kvinna. De kvinnor som beskrivs i Inness bok är ofta 

våldsamma, och är fysiskt tuffa, i form av slagsmål och användande av vapen. Detta är dock 

inte fallet med Cersei, men hon är ändå en ”tough woman”. De kvinnor som Inness beskriver 

besitter alltså ofta även egenskaper som är icke normbrytande, såsom att vara vita och ha ett 

”kvinnligt” utseende, för att genom sin tuffhet kunna bryta en annan norm. Det går alltså att 

säga man genom att anpassa sig till vissa normer lättare kan bryta mot en annan. Martin låter 

Cersei själv använda denna metod för att komma till makten. Hon är väl medveten om att hon 

är attraktiv, och att hon förväntas vara passiv och, i alla fall till synes, låta männen ta beslut. 

Därför utnyttjar hon de tillgångar som följer normen, som hon har, som sitt utseende och sin 

sociala ställning, för att bryta mot en annan norm: den patriarkala makten.  

Även Sansa, liksom Cersei, beskrivs med sin skönhet som sin främsta egenskap. 

Men till skillnad från Sansa begränsas inte Cersei på samma sätt av sin roll som kvinna. Hon är 

                                                 
62 Någon exakt ålder återges inte, men då Joffrey är tonåring, men att hon ändå måste ha gift sig och fått barn 

mycket ung, kan man anta att hon är i 30-35-årsåldern. 
63 Inness, s. 12.  
64 Inness, s. 8.  
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dock medveten om begränsningarna, men utnyttjar dem istället till sin fördel. Hon vet hur spelet 

och maktstrukturerna ser ut, och vilka svaga punkter systemet har. Sansa ses som enbart ett 

vackert ansikte, och en svag flicka som kastas runt av kraftfullare spelare. Cersei har lärt sig att 

använda detta som en mask, för att själv bli en spelare. Detta är ett tecken på att Cersei är äldre, 

och hon har lärt sig hur en kvinna måste agera för att nå makt i det samhälle och den situation 

de befinner sig i. Sansa är mycket ung och har ofrivilligt och utan vägledning kastats in i denna 

värld, där hon ännu inte vet hur hon kan uppnå en maktposition över sitt eget liv. Men, även i 

Cerseis fall blir ibland utseendet hennes svaga punkt, speciellt då det var nära att avslöja hennes 

barn som utomäktenskapliga och utan rätt till tronen. Man kan alltså se att inte ens Cersei kan 

kontrollera alla aspekter av utseendets begränsningar.  

 

Äktenskap och relationer 

Det finns två män i Cerseis liv: hennes man, som hon avskyr, och hennes bror, som hon älskar. 

Denna situation blir tydlig för läsarna mycket tidigt i berättelsen. Hennes sexuella relation med 

Jamie presenteras i berättelsen genom Brans ögon. Han klättrar på slottet, och ser dem ha sex i 

ett tornrum, men som sjuåring förstår han inte vad som pågår, och till en början ser han inte 

heller vilka personer det är:  

Inside the room, a man and a woman was wrestling. They were both naked. Bran could not 

tell who they were. The man’s back was to him, and his body screened the woman from his 

view as he pushed her against a wall.  

 There were soft, wet sounds. Bran realized they were kissing. He watched, wide-eyed 

and frightened, his breath tight in his throat. (I: s. 84.)  

Att presentera förhållandet mellan tvillingarna på detta sätt fyller flera funktioner. Dels har det 

en effekt att det framställs genom ett barns ögon. En vuxen som såg detta hade inte blivit rädd, 

utan snarare chockad eller nyfiken, men en sjuåring, som Bran, blir rädd. Rädslan gör att det 

skapas en olustig stämning. Dels bygger sättet det är skrivet på upp spänningen, eftersom 

läsaren inte vet vilka personer det är som har sex i tornrummet, men då de befinner sig på en 

sådan avskild plats förstår man att det handlar om en förbjuden affär. Spänningen fortsätter att 

byggas upp då Bran först ser att det är drottning Cersei som ligger där, men att han fortfarande 

inte ser mannens ansikte. (I: s. 84) Till slut ser han vem mannen är, men Jamie nämns aldrig 

vid namn: ”And now Bran recognized the man beside her. They looked as much alike as 

reflections in a mirror.” (I: s. 85) Här väljer Martin alltså att inte lägga någon vikt vid namnet, 

utan istället lägga fokus på syskonskapet, genom att betona hur lika de är. Cersei har sex med 

sin egen spegelbild. Scenen kulminerar i att Jamie kastar ned Bran från tornet för att inte ha 

några vittnen till vad som pågår mellan honom och hans syster. (I: s. 85) 
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 Motsvarande scen mellan Cersei, Jamie och Bran i TV-serien, arbetar också 

mycket med att bygga upp spänningen och väcka publikens nyfikenhet. Medan Bran klättrar på 

tornet börjar han höra stönanden. (1: 1: 57.10) Precis som i boken är bådas ansikten till en 

början dolda, men här av bråte och växtlighet, då tornet står halvt i ruiner. (1: 1: 57.34)65 Han 

får dock se bådas ansikten samtidigt, till skillnad från romanens skildring, och det är i samma 

stund som tvillingarna får syn på honom. (1: 1: 57.50) Scenen är förhållandevis kort, och Brans 

fall avslutar hela avsnittet.  

 Denna scen är i båda medier mycket kort. I romanen tar den upp två sidor, och i 

TV-serien tar den en och en halv minut. Ändå är det en stor nyckelscen, som är av vikt för 

Cersei och Jamie, då det är den som avslöjar deras affär för publiken, och för Bran, då fallet 

från tornet gör honom förlamad. Båda medier är också lika varandra i framställningen, då fokus 

ligger på att bygga upp spänningen och chocka publiken. Att allt detta händer så pass snabbt 

gör att läsaren eller tittaren verkligen reagerar. Det är också den första, riktigt stora, dramatiska 

händelsen i serien, vilket är något som filmmakarna nyttjar, då avsnittet avslutas med att Bran 

faller från tornet och man inte får reda på vad som har hänt med honom. 

 Som tidigare påpekats är det tydligt att förhållandet mellan Cersei och Jamie sker 

på Cerseis villkor. Det är hon som styr och Jamie som följer. Det är också hon som har andra 

relationer och sexpartners. Jamie däremot är hela tiden trogen mot Cersei, och är inte gift. Han 

drömmer om att deras förhållande en dag ska kunna vara officiellt och att de ska kunna leva 

tillsammans som man och hustru, men Cersei insisterar på att förhållandet ska förbli hemligt. 

(III: s. 852) När Jamie återvänder till King’s Landing efter att Joffery har mördats ber han att 

få träffa Cersei, varpå en vakt ifrågasätter varför hon skulle vilja träffa honom när hon sörjer 

och ber vid sin sons lik, och Jamie tänker: ”Because I’m her lover and the father of her 

murdered son, he wanted to say.” (III: s. 849) När han väl blir insläppt skildras också dynamiken 

mellan dem mycket tydligt i Jamies tankar: ”She did not come to him, however. She has never 

come to me, he thought. She has always waited, letting me come to her. She gives, but I must 

ask.” (III: s. 850) Hon omnämner också Joffery som “My boy”, även när det bara är hon och 

Jamie närvarande, medan Jamie vill säga ”Our boy”. (III: s. 850) Detta visar tydligt att Jamie 

strävar efter en, till synes, traditionell kärnfamilj tillsammans med Cersei, medan hon själv ser 

Jamie som just hennes älskare, och något mer kommer han aldrig bli. I hennes ögon kan han 

aldrig bli Joffreys far, även om han är den biologiske fadern. Hon tycks dock vara mycket 

medveten om Jamies önskningar, och utnyttjar detta. När hon uppmanar honom att döda Tyrion, 
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då hon tror att han var Joffreys mördare omnämner hon Joffrey som ”Our son”. (III: s. 851) På 

så vis kan hon använda sin emotionella makt och kontroll över Jamie för att få sin vilja igenom.  

 En av de mest kontroversiella scenerna i Martins verk är den sexscen mellan 

Cersei och Jamie som utspelar sig vid Jofferys likbår. Martin inleder denna scen med små, 

sexuella anspelningar. Kapitlet är skrivet i Jamies perspektiv, och genom hans ögon får vi se 

Cersei, hennes känning och hennes kropp. ”The candlelight woke fires in the rubies that 

decorated the bodice of Cersei’s mourning dress […] Her hair fell to her shoulders, undressed 

and unkept.” (III: s. 850) Martin har här lagt in några laddade ordval i beskrivningen av Cersei. 

Dels väcks en eld på livstycket av hennes klänning, där elden som väcks kan tolkas som den 

sexuella dragningen mellan tvillingarna när de ses igen efter en lång tid isär. Att det också 

nämns att det handlar om just livstycket, och inte klänningen generellt, visar också exakt var 

Jamies blick fastnar: Cerseis bröst. Dels beskrivs också Cerseis hår som ”oklätt”. Den primära 

betydelsen är givetvis att hon i sorgen inte brytt sig om att sätta upp sitt hår, som en dam vid 

hovet generellt gör, men ordet i sig för också tankarna till nakenhet.  

 Den faktiska sexakten sker, till skillnad från det mesta i deras förhållande, på 

Jamies initiativ. Till en början säger Cersei nej, och strävar emot, då hon är rädd att bli 

påkommen, men snart uppmuntrar hon hans initiativ: ”’Hurry,’ she was whispering now, 

’quickly, quickly, now, do it now, do me now. Jamie Jamie Jamie.’ Her hands helped guide 

him.” (III: s. 851) Det finns många sätt som denna scen bryter mot tabun för läsaren, förutom 

det faktum att de är syskon: deras son har  just dött, och hans kropp ligger på lit de parade på 

ett altare berdvid dem, och själva har de knuffat omkull ljusen på ett annat altare, på vilket de 

har sex. Ytterligare en aspekt, som inte kan beskrivas som ett tabu, men som beskrivs mycket 

grafiskt, och därmed kan väcka starka känslor hos läsaren är det faktum att Cersei har mens. 

Blodet är mycket framträdande i skildringen, inte minst efteråt, då de har klivit ner från altaret: 

”The pale marble was smeared with blood. Jamie wiped it clean with his sleave” (III: s. 852). 

Här symboliserar blodet skulden, som har befläckat det ljusa, heliga altaret. Men, i skildringen 

symboliserar blodet också bandet mellan Jamie och Cersei: ”Jamie lost himself in her flesh. He 

could feel Cersei’s heart beating in time with his own, and the wetness of blood and seed where 

they joined.” (III: s. 851f) Dessa meningar är mycket råa och grafiska, då Martin använder ord 

som kött, blod och sperma. Dock finns det också drag av en mer klassisk, romantisk beskrivning 

av sex, i bilden av två människor som blir en: deras hjärtan slår i samma takt. Man kan också 

se ”of blood and seed where they joined” som en symbol, som inte bara står för deras fysiska 

könsorgan, utan också för deras relation i stort. De är tvillingar, och kommer alltså från samma 
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säd, och delar samma blod. På detta sätt blir alltså den råa beskrivningen ett sätt för Martin att 

också beskriva deras relation.  

 Scenen i TV-serien skiljer sig på flera sätt från scenen i boken. De olika 

personernas parallella tidslinjer inträffar inte i samma takt i filmatiseringen som i romanen, 

vilket gör att Jamie har hunnit fram till  Kings Landing redan innan bröllopet. Därmed är mötet 

vid Joffreys lit de parade inte första gången de ses igen. Det finns dock många andra viktiga 

skillnader. Scenen är mindre grafisk och det förekommer ingen nakenhet eller något blod. I 

showing mode skulle detta bli allt för påtagligt och väcka anstöt hos många tittare. Att man har 

valt att inte visa så mycket kroppar eller något mensblod betyder dock inte att man i TV-serien 

har gjort den mindre kontroversiell än i romanen. Skaparna av TV-serien har bara använt sig av 

andra medel. Istället för att paret har sex på ett annat altare, sker sexakten bredvid altaret där 

Joffery ligger. Detta gör att deras döda son blir mycket närvarande, speciellt då man har placerat 

stenar med ditmålade ögon på hans slutna ögonlock, vilket ger en olustig känsla av att han kan 

se dem. Liket hamnar bokstavligen i fokus ibland, och syns mellan Cersei och Jamie, som är ur 

fokus.(4: 3: 13.49) 66 Man kan också se att de stöter till altaret, så kraftigt att liket rör sig en del. 

(4: 3: 13.53) Det faktum att de har sex på deras egen sons likvaka blir alltså betydligt mer 

närvarande här, vilket man har valt att skildra inte bara genom att de är fysiskt närmare liket än 

vad de är i boken, utan också genom kameravinklar och fokus.  

Det är dock inte bara fokuset och den exakta platsen för sexakten som skiljer sig 

mellan romanens och TV-seriens framställning. Även i romanen är det Jamie som tar initiativet, 

men i TV-serien framstår han som betydligt mer aggressiv. Han säger till exempel till Cersei: 

”You’re a hateful woman. Why did the gods made me love a hateful woman?” och rycker 

våldsamt tag i hennes bakhuvud då hon har backat och säger att det inte är rätt att de börjar 

kyssa varandra där och då.  (4: 3: 13.42) Han drar också sönder hennes klänning, medan Cersei 

vädjar ”Jamie, not here, please!” (4: 3: 14.00) När hon säger ”It’s not right! It’s not right!”, 

svarar han bara, med lugn röst: ”I don’t care.” (4: 3: 14.24) Tillsammans med en skrämmande 

musik i bakgrunden ger det en mycket obehaglig och hotfull stämning. I romanen tvekar Cersei, 

men efter ett tag vill hon också ha sex, även om hon framstår som stressad och rädd. Här säger 

hon aldrig ja, och hon låter mycket upprörd, medan Jamie också är våldsammare. I TV-serien 

är sexscenen en våldtäkt.  

Den tydligaste och viktigaste skillnaden mellan de båda framställningarna finns i 

parets dynamik. I romanen är det Cersei som har all makt. Jamie tar visserligen initiativet till 
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sexakten, men ändå är det Cersei som har kontrollen. Initiativet från Jamie blir snarare en 

bekräftelse på hans tidigare tankar: ”She gives, but I must ask.” I romanen finns det också 

romantiska drag, även om skildringen är rå. TV-seriens framställning är, om man ser till 

maktstrukturen, motsatt. Här är det Cersei som är den svaga, och Jamie som har makten.  I 

romanen kan Cersei leka med Jamies känslor, men i adaptionen är det Jamie som använder 

henne som sin leksak. 

Adaption är, som tidigare påpekat, en tolkning, och detta kan förklara en stor del 

av denna avgörande skillnad. Romankapitlet där denna scen skildras är, som sagt, skrivet ut 

Jamies perspektiv, medan mediets natur gör att TV-serien skildras ur en mer objektiv synvinkel. 

Den nya synvinkeln tar bort en dimension: Jamies tankar, men lägger också till en annan 

dimension: Cersei, sedd utifrån, och inte från den man som har sex med henne. Alltså, genom 

Jamies ögon får vi se hur han upplever Cersei som villig, och hur han ser sig själv som ett offer 

för Cerseis makt. Ur den objektiva synvinkeln däremot, har skaparna av TV-serien tolkat in hur 

dessa tankar yttrar sig och hur det upplevs från Cerseis håll. Den enda faktiska ändringen som 

har gjorts är att de ligger med varandra precis bredvid liket och att det inte finns något blod. Att 

skildra scenen som en våldtäkt handlar däremot om en tolkning. Det betyder inte att en annan 

filmmakare skulle göra samma tolkning, men det är inte heller en konkret ändring från 

originalverket.  

Skillnaden kan också bero på ett drag som Inness lyfter fram. Hon skriver att 

”tough women are frequently toned down to make them more palatable to a mass audience”.67 

Det hon menar är alltså att en för dominant och aggressiv kvinna inte accepteras eller väcker 

sympati hos en bredare publik. När romaner blir film måste de anpassas till en större massa. 

Även om romanerna är bästsäljare får en film, eller i det här fallet, en TV-serie naturligt en 

större publik, inte minst då det går snabbare att konsumera en större mängd filmer än en större 

del böcker. Alltså kan man se adaptionen som en anpassning till en bredare massa. Ett steg i 

denna anpassning skulle alltså, från Inness perspektiv vara att tona ned kvinnors aggressivitet, 

och att i detta fall försvaga Cersei och göra Jamie till den dominanta och kontrollerande i denna 

situation. Det är framförallt den manliga delen av publiken som Inness menar att eftersträvar 

en sådan framställning: ”Most men do not want women who are too violent, too tough, or too 

masculine in films.”68 Anpassningen handlar alltså om att anpassa adaptionen för att en större 

andel män ska uppskatta Cersei, och i förlängningen serien i sig.  

                                                 
67 Inness, s. 9.  
68 Inness, s. 8.   
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Det är en tolkningsmöjlighet som kan verka skrämmande och tragisk,  men den 

är inte otänkbar. Hutcheon skriver: ”The move from a telling to a showing mode may also mean 

a change in genre as well as medium, and with that too comes a shift in  the expectations of the 

audience.”69 Publiken och dess förväntningar kan alltså förändras då man går från ett medium 

till ett annat. Det som dock skulle tala emot att Cersei skulle framställas som svagare för att 

tilltala en bredare massa är att det även i TV-serien är ett undantag att Jamie är den i förhållandet 

som har kommandot, alltså skulle det inte få så stor inverkan på hur publiken generellt ser 

Cersei, speciellt inte då scenen finns i den fjärde säsongen. Man kan dock bredda perspektivet 

och se sekvensen som en scen mellan Cersei, Jamie och Joffrey. Att Cersei inte vill ha sex och 

som en följd blir våldtagen gör också att hon visar mer respekt för sin döde son, och i 

förlängningen framstår som en bättre mor, som inte låter sina sexuella drifter övergå den 

moderliga kärleken. Med denna infallsvinkel blir det mer troligt att ändringen från originalverk 

till adaption faktiskt beror på en strävan efter att göra Cersei mer sårbar och därmed mer 

tilltalande till en bredare publik.  

 Gemensamt för båda skildringarna är att incesten varken döms eller stöttas från 

berättarperspektivets synvinkel. I båda fallen får vi reda på omgivningens dömande attityd, och 

Cerseis och Jamies egna sätt att se på relationen som en självklarhet, men i inget av fallen går 

det att utläsa att Martin genom berättarens ton vill förmedla någon viss attityd jämtemot det 

incestuösa förhållandet, även om det förekommer vissa grova och mycket explicita scener, som 

den vid Joffreys likbår. Detta då det finns så många andra explicita sexscener mellan andra par 

i serien, att denna inte sticker ut uppseendeväckande mycket.  Istället låter han läsaren och 

tittaren själv bilda sin egen uppfattning om det genom att skildra det både utifrån och inifrån.  

 Inness diskuterar sex i förhållande till makt och nämner kvinnostereotyperna 

madonna och hora. Hon belyser att ha sex utanför äktenskapet ofta uppfattas som att bryta ett 

tabu.70 Hon lyfter också fram att i populärkulturella berättelser är den otrogna kvinnan också 

den onda, men också den som förlorar i slutändan: ”Ideally, the boarder between good girls and 

bad girls, or homemakers and homewreckers, is policed onscreen not only by a marrage licence 

but also by rewarding and punishing of specific behaviours.”71 Detta är dock inte ett drag som 

finns hos Martin. Cersei bryter uppenbart ett tabu, genom att inte bara vara otrogen mot sin 

man, utan genom att dessutom ha sex med sin egen tvillingbror. Detta till trots, skildras hon 

                                                 
69 Hutcheon, s. 45.  
70 Yaquinto, Marilyn, “Tough Love: Mamas, Molls and Mob Wives”, Action chicks. New images of tough women 

in popular culture, Palgrave Macmillan, New York, 2004, s. 207-229, s. 211.  
71 Yaquinto, s. 211. 
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inte som en allt igenom ond människa. Martins värld är sällan svartvit. Mycket få personer här 

kan ses som helt goda eller helt onda, och så är också fallet med Cersei. Hon är visserligen 

omoralisk, både i sin egen världs ögon, och i publikens ögon, men även hon framställs med 

goda sidor som gör henne mer dynamisk. Det är till exempel mycket tydligt att hon älskar sina 

barn mycket djupt.  

 Förhållandet med Robert presenteras inte lika dramatiskt som relationen med 

Jamie. Dynamiken mellan dem märks redan i den första scenen när de kommer till Winterfell, 

som redan har diskuterats. En annan scen som också tydligt visar hur deras förhållande ser ut 

är när Aryas varg har bitit Joffrey. Här är det Robert, som i rollen som kung och far ska ta 

kommandot, men det är mycket tydligt att det är Cersei som har all makt. Kapitlet är skrivet 

från Eddards perspektiv, och han försöker tala med Robert. ”He spoke to Robert, but it was 

Cersei Lannister who answered. ’How dare you speak to your king in that manner!’” Robert 

svarar med “Quiet, woman” och ber Eddard om ursäkt. (1: s. 155) Här syns det tydligt att Cersei 

inte har någon respekt för Robert, inte ens i hans roll som kung. Trots att Eddard är där för att 

tala med Robert, och trots att Robert, i egenskap av kung i förhållande till ingift drottning, står 

över henne i rang, väljer hon att svara åt honom, och bestämmer dessutom att Eddards tilltal är 

opassande. Dock kan Cerseis beteende förklaras med att hon bryr sig om sin son, och hon är 

upprörd över att han har skadats och därför inte tänker på konventioner och artighet. Dock visar 

Roberts reaktion att dynamiken mellan dem är allt annat än bra och jämställd. Robert tilltalar 

sin fru med ”woman”, hon har inte ens ett namn eller en titel. Hon är bara en kvinna som står i 

vägen för honom när han försöker tala med sin vän om ett problem. 

 Vidare visar denna scen också parets olika förhållanden till ”sina” barn. Cersei är 

överbeskyddande och kan bara se sin sons perspektiv, medan Robert förstår att det finns två 

sidor av bråket. Cersei övertalar också Robert att beordra att Sansas varg dödas, trots att det var 

Aryas varg som bet Joffrey. Han går med på hennes önskan snabbt, vilket tyder på att han är 

van vid att göra som hon vill, utan att reflektera över konsekvenserna.  

The queen regarded him coolly. “I had not thought you so niggardly. The king I’d thought 

to wed would have laid a wolfskin across my bed before the sun went down.” 

 Robert’s face darkened with anger. “That would be a fine trick, without a wolf.” 

 “We have a wolf,” Cersei Lannister said. Her voice was very quiet, but her green eyes 

shone with triumph. 

It took them all a moment to comprehend her words, but when they did, they king shrugged 

irritably. “As you will. Have Ser Ilyn see to it.” (I: s. 157) 

Han protesterar knappt, trots att hans fru beordrar honom att döda ett helt oskyldigt djur. Det är 

också intressant att han blir irriterad, som om hon bad honom om en besvärlig småsak, när det 

handlar om något kontroversiellt och stort. Detta tyder på att ett sådant händelseförlopp hör till 



Anna Mattsson 

 

49 

 

vardagens små irritationsmoment för Robert. Cersei verkar högst medveten om vad hon vill och 

vad hon gör. Hon vet att hon kan spela på att Robert ska verka manlig, och hon oskyldig. Hon 

spelar den underlägsna, svaga kvinnan när hon talar med svag röst, men hon är hela tiden i 

kontroll och hon vet det, vilket Martin också påpekar genom att skriva att ögonen lyser i triumf, 

redan innan Robert säger att vargen ska dödas.  

 Replikskiftena och scenen i stort är mycket likt förlagan i adaptionen. Dock skiljer 

sig delen om avrättandet av vargen en del. Här finns det färre repliker, men utgången blir 

densamma.  

 Förhållandet med Robert utvecklas inte lika mycket för publiken som det med 

Jamie, främst då Robert dör under första romanen/säsongen, medan förhållandet med Jamie 

pågår genom hela serien. Dock blir det tydligt i de scener som finns att förhållandet mellan dem 

mest är offentligt. De sitter bredvid varandra på middagar, ler mot folket, och så vidare, men 

det finns ingen ömhet eller kärlek mellan dem. Cersei uttrycker också tydligt att det inte finns 

någon intimitet mellan dem: ”I can scarcely bear him to touch me, and I have not let him inside 

me for years. I know other ways to pleasure him, when he leaves his whores long enough to 

stagger up to my bedchamber. Whatever we do, the king is usually so drunkthat he’s forgotten 

it all by the next morning.” (I: s. 486) I TV-serien förekommer en nästan identisk replik. (1: 7: 

7:40) Förhållandet med Robert presenteras mest. Det är en viktig byggsten i serien, och deras 

dåliga äktenskap är viktigt för handlingen, men för Cerseis personlighet och utveckling är 

Robert som person ointressant. Det är med Jamie hon har ett äkta förhållande. Maken är bara 

en man hon måste dela säng med ibland och sitta bredvid på middagar, men hon avskyr honom 

och han betyder inget för henne.  

 Förutom maken och relationen med Jamie har Cersei också andra sexuella 

relationer, ofta i maktsyfte. Tyrion anklagar vid ett tillfälle deras kusin Lancel för att ha haft 

sex med Cersei, och hjälpt henne att döda Robert:  

”[…] Tell me – did Cersei have you knighted before or after she took you into her bed?” 

 The flicker in Lancel’s green eyes was all the administration Tyrion needed. So Varys 

told it true. Well, no one can ever claim that my sister does not love her family. […] Look 

at him. Not quite so tall, his features not so fine, and his hair is sand instead of spun gold, 

yet still… Even a poor copy of Jamie is a sweeter than an empty bed, I suppose. (II: 446f) 

Trots att Cersei inte ens är närvarande i denna scen, är den mycket central för framställningen 

av henne. Det handlar visserligen om Tyrions anklagelser och åsikter, vilket, till skillnad från 

om det skulle vara ett kapitel skrivet ur hennes eget perspektiv, innebär att läsaren kan förledas 

in i en osann bild av Cersei genom att hon skildras ur andras blickar. Dock visar Lancels 

reaktion på att det åtminstone finns drag av sanning i vad Tyrion säger. Hans tankar är svårare 
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att avgöra om det finns sanning i, men Tyrion skildras som en slug, intelligent och kvicktänkt 

sanningssägare, och är alltså någon som publiken generellt känner sympati för och litar på. Han 

är dessutom en del av familjen Lannister, och känner väl till vad som händer vid hovet, vilket 

också gör honom trovärdig. Dock spelar egentligen inte sanningshalten i det som sägs någon 

större roll. Det som sägs påverkar ändå läsarnas bild av Cersei, och speciellt då det kommer 

från en person som generellt uppfattas som pålitlig. Det är två aspekter som lyfts fram i detta 

stycke: Cersei använder sex för att utöva makt, men hennes stora kärlek är och förblir Jamie. I 

Inness antologi diskuterar Marilyn Yaquinto sex som ett vapen. Hon talar då om gangsterfilmer 

från 40-talet, men även om de moraliska värderingarna hos publiken har förändrats sedan dess, 

finns det ändå några paralleller till Martins framställning. De sexuellt frigjorda kvinnorna i 

gangsterfilmerna töjde även på andra gränser, vilket gjorde dem ”downright dangerous” och att 

de ”behaved like preditors on the prowl for victims”.72 På samma sätt använder Cersei sin 

sexualitet som ett maktmedel och ett vapen, som hon kan nyttja för att få männen att göra som 

hon vill, till och med mörda. Som kvinna, även som drottning, har hon inte någon politisk makt, 

men genom att nyttja den makt hon har tillgång till som kvinna, alltså den sexuella makten, kan 

hon indirekt få politisk makt, och styra kungariket på sitt sätt.  

 TV-seriens motsvarande scen har många likheter med originalverket. Replikerna 

är nästan identiska. (2: 4: 39.40) Dock kan inte Tyrions tankar förmedlas i showing mode, vilket 

gör att den likhet som finns med Jamie inte lyfts fram. Detta leder i sin tur till att fokus endast 

ligger på Cerseis utnyttjande av sex som maktmedel, och hennes kärlek till Jamie tas här inte 

upp. Alltså gör mediet här att Cersei framstår som hårdare och kallare än i romanen, där hon 

visserligen utnyttjar sin kusin, men där längtan efter Jamie framstår som en förmildrande 

omständighet.  

 Det går alltså att se tre dimensioner av Cerseis sexualitet: den offentliga relationen 

med mannen, den förbjudna kärleken till Jamie, och sexualiteten som ett sätt att få makt i det 

patriarkala samhället. Den offenliga relationen betyder inget för henne, utan det är den förbjudja 

kärleken och resultatet av den: barnen, som driver henne. Det är för barnen hon vill ha makt, 

och det är kärleken till Jamie som får henne att döda och manipulera. Det är också denna kärlek 

som får henne att ha sex med andra, för att sedan kunna utnyttja den makt hennes sexuella kraft 

ger.  

 

                                                 
72 Yaquinto, s. 213. 
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Sammanfattning 

Centralt för Cersei Lannister är makt. Hon vill gärna uppvisa och utnyttja den makt hon har. 

Detta framgår tydligt i båda medierna, men får mer djup i romanens skildring. Dock grundar 

sig denna längtan efter makt i hennes kärlek till barnen, ett drag som enligt Inness är typiskt för 

tuffa kvinnor inom populärkulturen. Barnen är ett resultat av hennes incestuösa relation till 

Jamie, som också är hennes livs kärlek. Relationen är visserligen ojämn, med Cersei som den 

styrande, men hennes andra relationer är annars det kärlekslösa äktenskapet eller män hon har 

sex med för att nå makt. Incesten skildras i båda medier neutralt, även om scener som sexscenen 

vid Joffreys likbår kan uppfattas som mycket upprörande. Denna scen skiljer sig också markant 

mellan roman och TV-serie, då den i TV-serien skildras som en våldtäkt, vilket den inte gör i 

romanen. Detta gör att Cersei framstår som betydligt mer sårbar, men det får henne också till 

viss del att framstå som mer sympatisk för publiken.  

 

Daenerys Targaryen 

Relationen till familjen 

Adelssläkten Targaryen är starkt förknippad med drakar. Deras vapensköld föreställer en 

trehövdad drake, och deras motto, ”Fire and blood”, för också tankarna dit. Men, inte minst har 

släkten haft drakar. I många generationer höll Targaryensläktet tronen i ett järngrepp, tack vare 

sina drakar. Men, drakarna blev svårare och svårare att kläcka och när Daenerys far satt på 

tronen hade det gått nästan hundra år sedan en drake kläcktes. Ändå finns drakarna i blodet hos 

både Daenerys och hennes bror Viserys, trots att det sägs att deras döde storebror Rhaegar var 

den siste draken. (I: s. 751f). Båda besitter karaktärsdrag som kan kopplas till drakar: ett eldigt 

temperament och en stor maktlystnad. Dessa yttrar sig dock mycket olika hos de båda syskonen, 

men här kommer alltså mestadels Daenerys att diskuteras.  

 För Daenerys blir drakarna mer än en symbol och en legend. Drakarna blir hennes 

frihet och hennes räddning. I bröllopsgåva får hon tre drakägg. De sägs dock att tiden har 

förvandlat dem till sten och att de enbart är en dyrbar prydnad. (I: s. 104f.) Trots att det är ett 

arrangerat äktenskap där hon har sålts blir Daenerys lycklig med Drogo. Hon kan ta makten 

över sitt liv, och vågar säga emot sin bror. På detta sätt går det att säga att redan drakäggen 

bringade befrielse. Men, det är när Drogo dör som drakäggens verkliga makt blir tydlig. Hon 

lägger dem, och sig själv i elden vid Drogos likbål, äggen kläcks och Daenerys kliver ut ur 

elden utan en skråma. Hon är naken, och håret har bränts bort, men hon själv har inte bränts av 
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elden, och hon håller drakarna i sin famn. (I: s. 806)  Det blir en återfödelse för Deanerys. Likt 

ett nyfött barn är hon naken och hårlös. Hon vet inte vad som kommer att hända i framtiden, 

men hon vet att det här är början på något nytt.  

 I TV-serien har inte håret bränts bort, men i övrigt påminner scenerna mycket om 

varandra. (1: 10: 48.40) Anmärkningsvärt för dem båda är att det inte finns någon dialog. 

Daenerys är helt tyst, och den enda repliken som förekommer är att Sir Jorah säger ”Blood of 

my blood” när han i respekt faller ned på knä och bugar för Deanerys när han ser drakarna. I 

båda fallen är den hennes kropp som får tala, och inte på ett sexuellt sätt. Hon är visserligen 

naken, men det är snarare, som sagt, en symbol för pånyttfödelsen, än i ett sexuellt syfte. 

Möjligtvis har man i TV-serien valt att behålla hennes hår, för att hon fortfarande ska vara 

attraktiv, som de kvinnliga hjältar Inness tar upp, men ändå är det inte det som är i fokus. 

Nakenheten gör henne sårbar, samtidigt som drakarna, som klänger sig fast på hennes kropp 

ger henne status och makt.  

 Ju äldre drakarna blir, desto mer makt ger de Daenerys. Hon är ”the blood of the 

dragon” och drakarna blir en förlängning av henne, som hon kan använda sig av för att nå sina 

mål. Hon har inga pengar, men hon vill köpa en armé slavsoldater som hon kan använda för att 

ta över tronen i Westeros. Slavägaren ber om en drake som betalning: ett krav som Daenerys 

går med på. Hon lämnar över draken, men hon beordrar den på en gång att spruta eld på 

slavägaren. (II: s. 380) Därefter beordrar hon armén att befria sig själva genom att döda alla 

slavägare och bryta kedjorna. (II: s. 381).  

Anmärkningsvärt är att dessa två skeenden sker i omvänd ordning i TV-serien. Hon beordrar 

först slavarmén att döda sina ägare, och sedan ger hon draken kommandot att bränna den högsta 

slavägaren. (3: 4: 47.00) I romanen är det draken som möjliggör hennes handling, men i TV-

serien blir hon ännu starkare, då hon enbart använder draken som ett medel.  

En anmärkningsvärd skillnad mellan de båda skidningarna är också att Daenerys 

själv brukar våld i romanen, medan hon i TV-serien enbart indirekt använder det genom sin 

drake, och genom att ge andra order. I romanen slår hon slavägaren mycket hårt i ansiktet med 

en piska: ”Dany swept the lash down as hard as she could across the slaver’s face. Kraznys 

screamed as staggered back, the blood running red down his cheeks and perfumed beard. The 

harpy’s fingers had torn his features half to pieces with one slash, but she did not pause to 

contemplate the ruin.” (III: 380) Den Daenerys romanläsarna får möta är alltså betydligt mer 

aggressive än den TV-publiken ser. Hon är mer av den ”action chick” som Inness beskriver, så 

hon inte är rädd av även själv, bruka våld: ”these women are challanging the male monopoly 
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on power and aggression”.73 I TV-serien, däremot, faller hon mer inom ramarna för den 

traditionella kvinnan. Visst har hon makt, men hon sträcker sig inte så långt in i den traditionellt 

manliga världen att hon brukar våld. Kanske beror detta på att man vill idealisera Daenerys i 

TV-serien. Hon har makt och hon är visserligen hänsynslös, men hon får inte bokstavligen något 

blod på sina händer. Hon är där en stark kvinna, men en stark kvinna som inte träder in på 

manligt territorium för att därmed bli för kontroversiell för den bredare TV-publiken.  

 Något annat som också sticker ut när det gäller familjen Targaryen är incest. För 

att drakblodet inte ska spädas ut har de i många generationer gift sig med sina egna syskon. 

Daenerys blir, som sagt, bortgift till kahl Drogo, men det finns ändå sexuella spänningar mellan 

henne och hennes bror. Både i böckerna och TV-serien blir detta tydligt redan i den första 

scenen med Daenerys. Första gången läsarna möter Daenerys har hon fått en dyr och vacker 

klänning som gåva av Illyrio, den man som hon och hennes bror bor hos. Hon ska snart träffa 

sin blivande man för första gången och brodern ger henne några råd. Här blir det också tydligt 

att förhållandet mellan dem är mycket ojämställt: 

”Let them see that you have a women’s shape now.” His fingers brushed lightly over her 

budding breasts and tightened on a nipple. “You will not fail me tonight. If you do, it will 

go hard on you. You don’t want to wake the dragon, do you?” His fingers twisted her, the 

pinch cruelly hard through the rough fabric of her tunic. “Do you?” he repeated.  

 “No,” Dany said meekly. 

 Her brother smiled. ”Good.” He touched her hair, almost with affection. (I: s. 29.) 

Viserys ser sin yngre syster som sin egendom. Hon har inget eget värde i hans ögon. Hennes 

kropp finns där till hans förfogande. Det är inte bara det sätt han rör henne på och hur hotfull 

han är som visar detta. Det är också hur han stryker henne över håret: ”almost with affection”. 

Det framstår som att han inte är kapabel att vara kärleksfull, eller ens ha respekt för sin syster.  

 Den viktigaste skillnaden mellan hur denna scen framställs i boken och i TV-

serien är Daenerys ålder. Hon presenteras som 13 år gammal i boken. (I: s. 28.) I TV-serien ser 

hon betydligt äldre ut, (1: 1: 32: 25)74 och spelas av Emilia Clark, som vid inspelningen av 

första säsongen var 24 år. Att hon ser äldre ut gäller förstås för hela serien och inte bara den 

första scenen, men det blir extra påtagligt, då det är första gången TV-tittarna möter henne. 

Daenerys är dock inte den enda som tycks vara äldre i TV-serien än i böckerna. Att många av 

ungdomarna och barnen i serien har blivit några år äldre i adaptionen kan bero på att många 

sex- och våldsscener skulle uppfattas som betydligt grövre om de inblandade personerna är så 

                                                 
73 Inness, s. 5. 
74 Se bild 7 i bilaga.  
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pass unga. I en roman blir det visserligen också det, men det visuella mediet förstärker sådant 

ytterligare.  

 Replikerna i scenen mellan Viserys och Daenerys är delvis direkt tagna från den 

motsvarande scenen i romanen, och överlag är scenen mycket lik förlagan. Skillnaderna ligger 

i visuella detaljer, som inte kan förmedlas på samma sätt i det skrivna mediet. Brodern inte bara 

stryker sin hand över Daenerys kropp. Han tar också av henne klänningen, så att hon står helt 

naken framför honom. (1:1: 33.26) Hon reagerar inte på detta på något sätt. Hon gör inga försök 

att skyla sig med sina armar eller liknande, inte heller säger hon något om det. Hennes blick är 

också tom. Det visar att hon är van vid ett sådant beteende från sin storebror.  

 Genomgående för båda framställningarna är Daenerys passivitet. Hon har mycket 

få repliker i denna scen. Det visar tydligt att Viserys har all makt över henne. Att hon i TV-

serien också tvingas stå helt naken framför honom visar ännu tydligare hur utelämnad hon är 

för hans makt.  

 Hutcheon diskuterar kroppsligheten i förhållande till adaptioner då hon diskuterar 

Carmen. Hon påpekar: ”What the adaptation gains in erotic energy, however, it loses in 

psychological motivation: bodies cannot convey inner worlds as well as words can.”75 Det är 

dock dansadaptioner som diskuteras, men i scenen mellan Daenerys och hennes bror har 

kroppsligheten enbart tillförts, utan att de talande orden tagits bort. Alltså är det som går förlorat 

i en sådan typ av adaption mediabundet och gäller inte för detta fall. Men den nakna kroppen 

fyller inte enbart funktionen av att öka den erotiska spänningen. Den visar också på hur blottad, 

bokstavligt talat, hon är inför sin broder. Hon är bara ett objekt, i hans ögon, och i sina egna. 

Här har man utnyttjat det faktum att aspekter som nakenhet och sexuella anspelningar förstärks 

i showing mode, för att illustrerar Daenerys situation. Nakenheten,  och det faktum att detta är 

en scen mellan bror och syster, är något som chockar publiken, vilket gör att scenen, och därmed 

Daenerys och hennes relation till brodern blir ihågkommen. Kroppsligheten är inte den direkta 

förmedlaren av budskapet, utan används som ett sätt att chocka och förstärka.  

 Relationen med brodern förändras dock i takt med att Daenerys växer in i rollen 

som Khaleesi. Hennes rädsla för honom försvinner, vilket beskrivs som plötsligt och mycket 

tydligt i romanen: ”There was a hollow place inside her where her fear had been.” (1: s. 231). 

Det är också vid detta tillfälle hon för första gången i sitt liv säger emot honom och till och med 

ger honom en order. Detta får honom rasande och han attackerar henne, varpå hennes vakter 

vill döda honom. Istället väljer hon att förnedra honom, genom att låta honom gå istället för att 
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rida, något som är en stor skam i Dorthrakikulturen. (s. 230-232). Det blir då tydligt att  det är 

Daenerys som har fått all makt. När Viserys förstår detta vet han inte hur han ska reagera, utan 

sätter sig, mitt på marken, som ett tjurigt barn. (1: s. 232) Detta förlöjligar honom ytterligare 

och gör att han framstår som ännu maktlösare i jämfört med den numera självsäkra Daenerys. 

Trots att hon har vunnit en hel del självförtroende, finns det fortfarande en del av den 

undergivna Daenerys som är trogen sin bror dock kvar. När sir Jorah76 säger att hennes bror 

inte är en drake, och att han aldrig kommer att bli kung, invänder Daenerys. Hon gör det 

visserligen med en viss tvekan: ”He is still the true king. He is…” (1: s. 232) Det visar att trots 

att hon nu har makten, och är den av syskonen med en högre position, sker inte skiftningen över 

en natt. Men hennes samtal med Jorah får henne att inse att Viserys aldrig, egentligen har haft 

någon makt, eller ens chans till makt, och att hon undermedvetet har vetat det: ”’My brother 

will never take back the Seven Kingdoms,’ Dany said. She had known that for a long time she 

realized. She had known it all her life.” (1: s. 233) Här kommer hon till en viktig insikt. Hon 

vågar säga något hon har förträngt inom sig hela sitt liv. Det är nu hon helt och hållet släpper 

taget om undergivelsen. Nu har hennes bror inte längre någon som helst makt över henne eller 

hennes liv.  

 Den slutgiltiga brytningen med Viserys sker dock när han drar svärd i 

Dorthrakifolkets heliga stad, något som är strängt förbjudet. Detta gör han då Drogo har bestämt 

att han ska få den sämsta platsen på en fest, vilket resulterar i att han hotar att döda Daenerys 

och Drogos ofödda barn. (1: 498f.) Denna händelse gör att Daenerys börjar referera till Viserys 

som ”this man who had once been her brother” (1: s. 499), vilket hon gör upprepade gånger. 

Hon avsäger sig inte bara hans inflytande på henne, utan också all släktskap. De delar ingenting 

längre. Här ser vi också en likhet till beskrivningen av Joffrey efter att han har låtit avrätta 

Sansas far. Båda har på olika sätt haft en stark relation till respektive man innan, men efter att 

förråda kvinnan genom att hota att döda, eller faktiskt döda en närstående till henne bryts alla 

band, och det finns inte länge något som helst band honom. Intressant är också att Martin väljer 

att låta henne referera till Drogo som ”The sun of her life” i samma stycke (1: s. 499). Detta gör 

att kontrasten mellan de båda männen blir mycket stor. Den ena, som inte längre är värd något 

för Daenerys och som hon helt har skurit ut ur sitt liv, och den andra, som hon inte kan leva 

utan, den som ger henne ljus och liv. På detta sätt gör Martin det mycket tydligt att hon nu är 

helt och hållet Dorthraiki. Hon har lämnat sitt gamla, förtryckta liv helt bakom sig, ett liv som 

hennes bror stod som galjonsfigur för. När Drogo avrättar brodern för hans brott, genom att 
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hälla en kittel med smält guld över hans huvud, berörs Daenerys inte nämnvärt, vilket visar att 

hon verkligen hade klippt alla band till sin bror. Han omnämns åter igen som ” the man who 

had been her brother” när Drogo häller kitteln över honom, och Daenerys beskrivs som 

”curiously calm” direkt efter avrättningen. (1: s. 500) Viserys död stänger ett kapitel i hennes 

liv, men på ett personligt plan var han redan död för henne. Drogo har tagit över rollen som 

mannen i hennes liv.  

 Brytningen med Viserys skildras givetvis också i TV-serien, och scenen är näst 

intill identisk med den i romanen. Visserligen kan hennes tankar inte skildras, och därmed 

kommer inte uttrycket ”the man who had been her brother” med, men det är ändå tydligt att hon 

inte har någon som helst empati för honom längre. I showing mode är det istället för tankarna 

blicken som får förmedla detta. Hon tittar på hela avrättningen utan att vika blicken eller 

grimasera. (1: 6: 48.31) Hon är helt kall genom hela scenen. Detta blir ett tydligt exempel på 

när blickar och kroppsspråk i showing mode tydligt kan ersätta de tankar som kan återges i 

telling mode.  

 

Utseende och attribut 

Daenerys har det mycket typiska Targaryen-utseendet: silverhår och lila ögon. (I: s. 34) Detta 

gör också att hon sticker ut bland det folk hon ska styra över. Bland dorthrakifolket finns det 

ingen som är blek och blond. Detta är självklart något som blir ännu tydligare på bild. I TV-

serien blir det alltså ännu tydligare att hon inte passar in bland det folk hon ska härska över. (1: 

1: 48.31)77 Till och med bakifrån sticker hennes vitblonda hår ut tydligt under bröllopsfesten.  

 I likhet med Cersei signalerar även här hennes utseende om familjebanden. 

Förutom medlemmar av Targaryen-släkten finns det ingen i Martins verk som har ett fysiskt 

utseende som inte finns naturligt i verkligheten. Men, en Targaryen har lila ögon och silverhår. 

Det är inte något som avviker uppseendeväckande mycket från ett ”normalt” utseende, då 

silverfärgat hår inte ligger långt från grått eller platinablont, och lila ligger nära blått, men det 

sticker ändå ut. Det visar att det är något ovanligt med dem. Dels är det en symbol för drakblodet 

och dess magiska egenskaper. På detta sätt är utseendet en symbol för en annars ganska osynlig 

magi. Dock visar utseendet också något annat. Liksom i Cerseis fall skvallrar det om incest. 

För familjen Lannister handlar det om en generations dold incest som kan avslöjas, men släkten 

Targaryen har öppet gift sig bror och syster i många generationer. Istället för att bara handla 

om en likhet har generationerna här gjort att de med tiden urskiljer sig markant från alla andra.  

                                                 
77 Se bild 8 i bilaga. 



Anna Mattsson 

 

57 

 

 Utseende är något som lätt kan överföras till det visuella mediet, men ändå har 

TV-seriens Daenerys inte de drag som karakteriserar henne i romanen. Håret är visserligen 

platinablont, men det går inte att beskriva som silverfärgat, och ögonen lutar åt gröngrått.78 

Filmskaparna har alltså gått emot en beskrivning som, till skillnad från drag som tankar, 

okomplicerat och direkt går att föra över till showing mode. Varför detta beslut har tagits går 

givetvis inte att svara säkert på, men det finns några troliga teorier. Som tidigare nämnts har 

Daenerys porträtterats som äldre i TV-serien, vilket också är en medveten förändring av hennes 

utseende. Att hon, även i publikens ögon, är vuxen gör att hon genast tillskrivs mer makt än den 

13-åriga flicka som hon är i romanen, som skulle uppfattas som ett barn. Detta, i kombination 

med ett utseende som sticker ut skulle göra att publiken snabbt skulle förstå att hon är central 

och att hon kommer att få makt. Genom att hon har blivit mer ”vanlig” finns det inget som 

skvallrar för TV-publiken om att den förtryckta, maktlösa, unga kvinna som hon introduceras 

som kan komma till makten. Det blir ett sätt för skaparna av TV-serien att kunna överraska 

publiken och skapa mystik och spänning. En annan förklaring kan vara att, som tidigare nämnts, 

mycket blir förstärkt av det visuella mediet. I telling mode får läsaren reda på att Daenerys har 

lila ögon och silverhår. Kanske hajar man till vid detta, höjer ett ögonbryn och tänker att det är 

konstigt eller häftigt, men i det visuella mediet blir det betydligt mer påtagligt. Här skulle 

publiken hela tiden bli påmind om dessa, mycket speciella drag, vilket skulle riskera att ta fokus 

från viktiga detaljer i berättelsen. Man kan helt enkelt ha gjort detta val, för att publiken ska ha 

en större möjlighet att upptäcka andra aspekter av historien och kunna koncentrera sig på den 

stundtals snåriga handlingen. Dessutom gör också det visuella mediets förstärkning, som redan 

diskuterats, att Daenerys ändå, utseendemässigt, sticker ut bland Dorthrakifolket. Självklart kan 

hennes utseende i TV-serien också bero på att filmskaparna strävar efter att göra Daenerys mer 

traditionellt, västerländskt vacker. Dels för att göra henne mer attraktiv för publiken, som annars 

kanske skulle tycka att hon såg märklig ut, och dels för att publiken lättare kan identifiera sig 

med en person som ser ut som de själva och människor runt omkring dem. Ett sådant tankesätt 

är också något som Inness diskuterar. Hon talar då om att färgade kvinnor sällan får ta rollen 

som hjältinna, då ”the ’natural’ heroine is white, suggesting that women from other races fail 

to qualify”.79 Som Daenerys utseende beskrivs i romanen är hon visserligen fortfarande vit, 

men det handlar ändå om ett ickevästerländskt utseende, och därmed går det att applicera Innes 

teori även på Daenerys.  

                                                 
78 Se bild 7 i bilaga 
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 Det finns dock en kontrast mellan hennes utseende och hennes attityd. Trots att 

hon inte ser ut som en dorthraki tar hon deras kultur till sitt hjärta och blir snabbt en av dem. 

Martin använder sig av många sinnen när han beskriver kulturen och Daenerys vilja att ta till 

sig den, vilket ger läsaren en rik upplevelse av folket:  

The green swallowed her up. The air was rich with the scents of earth and grass, mixed 

with the smell of horse flesh, and Dany’s sweat and the oil in her hair. Dorthraki smells. 

They seemed to belong here. Dany breathed it all in, laughing. She had a sudden urge to 

feel the ground beneath her, to curl her toes in that thick black soil. (1: s. 230) 

Det är en mycket rik beskrivning Martin ger oss, på vad som egentligen bara är ett enormt 

gräslandskap, som ser likadant ut mil efter mil. Men, detta gräslandskap kallas för ”The 

Dorthraki Sea” (1: s. 226) och är intimt kopplat med deras livsstil som hästfolk. Det är alltså 

därför det är en viktig plast för Daenerys att utforska och lära känna. Dorthrakifolket är hennes 

folk nu och för att förstå dem måste hon också förstå de platser som är viktiga för dem. Därför 

är hon uppmärksam på varje aspekt av The Dorthraki Sea: hur det ser ut, hur det luktar och hur 

det känns. Dock är det bara hennes genetiska utseende som utgör en kontrast till de övriga 

dorthrakifolket. Hon anammar snabbt deras sätt att klä sig på, vilket Martin visar genom att 

kontrastera henne med sin bror. ”She was barefoot, with oiled hair, wearing Dorthraki riding 

leathers and a painted vest given her as a bride gift. She looked as though she belonged here. 

Viserys was soiled and stained in city silks and ringmail.” (1: s. 230) Genom att bara beskriva 

kläderna på de båda syskonen kan Martin här belysa viktiga aspekter av deras personligheter. 

Daenerys klär sig enkelt och praktiskt, men hon är ändå färggrann och vacker i sin målade väst. 

Det är just genom att klä sig på detta sätt hon kan bli khaleesi. Hon har klätt sig för The 

Dorthraki Sea. Hennes bror däremot förlöjligas. Han har på sig dyra silkesplagg, som förstörts 

och fläckats av färden. Martin visar tydligt att han inte passar in genom att kalla det för ”city 

silks”. Det hör hemma i just staden, inte bland de ändlösa grässlätterna hos dorthrakifolket. 

Daenerys har också på sig ”riding leathers”, alltså något praktiskt, anpassat efter att spendera 

dagar på hästryggen. Viserys däremot, bär ringbrynja tillsammans med sina sidenplagg. Han är 

alltså klädd i dyrbara tyger, tillsammans med något som är mycket tungt och gjort för ett 

slagfält. Han passar varken in vid ett hov eller på ett slagfält med detta, och allra minst på The 

Dorthraki Sea. Viserys missanpassning får Daenerys att framstå som ännu mer välanpassad och 

som en av Dorthrakifolket, både i läsarnas och i sina undersåtars ögon.  

 I showing mode blir det snabbt och lätt tydligt att Daenerys passar in. Hon klär 

sig i samma typ av kläder som de andra i Dorthrakifolket. En snabb bild där man ser henne med 
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resten av folket visar att hon passar in. (1: 4: 34.06)80 Hon kanske inte har samma hårfärg, och 

hon är blekare, men hon smälter ändå in. Här fungerar det visuella mediet starkare snabbt. Här 

krävs inga ingående beskrivningar, utan att helt enkelt visa Daenerys i förgrunden, med folket 

runt omkring är effektivt. Man har också valt att använda samma färgskala på alla, för att skapa 

en enhet, som Daenerys är en del av.  

 Hutcheon diskuterar möjligheten att snabbt och effektivt kunna göra publiken 

medveten om en persons utseende i det filmiska mediet. Hon skriver att i en roman kan en 

person beskrivas i detalj en gång, men att i ett visuellt berättande beskrivs personer hela tiden, 

då publiken hela tiden ser dem. Detta leder i sin tur till att showing mode måste bli tydligare än 

telling mode när det kommer till utseende.81 Alltså, en filmskapare kan, till skillnad från en 

författare, inte undgå att beskriva en persons utseende, även om man i det skrivna verket vill 

eftersträva att utseendet ska lämnas till fantasin och förbli ett mysterium. Detta är dock inte ett 

problem i det här fallet, snarare är det en av mediets begränsningar som här har utnyttjats. Man 

har valt att göra likheten med de Dorthrakifolket påtaglig genom att visa en stor mängd 

människor som alla har samma färgskala på sig som Daenerys. Hon är inte heller kädd i den 

målade väst som beskriv i romanen, utan det finns ingenting som utmärker henne som högre 

stående. Hon framstår som helt och hållet en del av folket. 

 

Äktenskap och relationer 

Relationen mellan Daenerys och hennes make Drogo är komplicerad. Hon blir bortgift, och till 

en början är hon uppenbart rädd för sin nye make. Det första ord som beskriver deras bröllop 

är just rädsla: ”Daenarys Targaryen wed Khal Drogo with fear and barbaric splendor” (I: s. 99). 

Rädslan och hjälplösheten är något som också präglar hennes känslor under hela bröllopet och 

bröllopsnatten: ”She felt as fragile as glass in his hands, her limbs as weak as water. She stood 

there helpless and trembling in her wedding silks while he secured the horses, and when he 

turned to look at her, she began to cry.” (I: s. 107) Likaså syns rädslan hela tiden i hennes blick 

under bröllopsscenen I TV-serien.  

 Den största skillnaden mellan de båda media och hur bröllopet framställs finns i 

skildringen av bröllopsnatten. I TV-serien framstår det som en våldtäkt. Daenerys gråter under 

hela sexakten och Drogo behandlar henne hårdhänt. (1:1: 54.55) Den sorgsna musiken bidrar 

till att förstärka känslan av hjälplöshet hos Daenerys. I romanen är bilden mer komplex. 

                                                 
80 Se bild 10 i bilaga. 
81 Hutcheon, s. 62.  
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Daenerys är fortfarande rädd i början, men Drogo behandlar henne inte lika hårdhänt som i 

adaptationen:  

After a while he began to touch her. Lightly at first and then harder. She could sense the 

fierce strength in his hands, but he never hurt her. He held her hand in his own and brushed 

her fingers, one by one. He ran a hand gently down her leg. He stroked her face, tracing the 

curve of her ears, running a finger gently around her mouth. He put both hands in her hair 

and combed it with his fingers. He turned her around, massaged her shoulders, slid a 

knuckle down the path of her spine. (I: s. 108) 

Det finns självklart flera dimensioner till denna scen. Daenerys unga ålder och det faktum att 

han har blivit såld som brud till Drogo, gör henne underlägsen sin nye make. Men, det finns 

också en annan sida. Han verkar här bry sig om sin unga hustrus välmående och han behandlar 

henne trots allt varsamt. Språkbarriären gör att de inte kan säga mer än ja och nej till varandra, 

men den lilla konversation som finns mellan dem visar ändå något viktigt: Daenerys säger ja. 

Det är hon som tar initiativ: ”She took his hand and moved it down to the wetness between her 

thighs. ’Yes’, she whispered as he put his finger inside her.” (I: s. 108) Detta gör att scenen i 

romanen inte kan läsas som en våldtäkt, även om de ojämna maktförhållandena gör situationen 

komplicerad. När Drogo ligger döende och Daenerys tar hand om honom refereras det tillbaka 

till deras första natt tillsammans, och det är tydligt att det är ett positivt minne för henne: ”She 

undid his braid with anxious fingers, as she had on the night he’d taken her for the first time, 

beneath the stars.” (I: s. 705) Visserligen går det att se att känslorna inför denna natt är något 

blandade; ordvalet ”taken her” signalerar att förhållandet inte var jämställd då, men den bilden 

som stannar hos publiken är den romantiska bilden av den stjärnklara natten. De ängsliga 

händerna kan tolkas som en ängslan och oro inför det okända. I båda fallen står Deanarys på 

tröskeln till en ny verklighet. Hon befinner sig i en ny situation och hon vet inte riktigt hur hon 

ska agera eller vad som ska hända.  

Man kan alltså konstatera att det finns en stor och avgörande skillnad mellan 

romanen och TV-serien. Att TV-serien har valt att skildra bröllopsnatten som en våldtäkt kan 

vara ett sätt att illustrera Daenerys underlägsna position. Eftersom hon i serien framstår som 

äldre än i boken, och då hennes tankar inte kan förmedlas kommer inte detta fram på samma 

sätt som i romanen. Visst är det ändå tydligt att hon säljs som en vara, men att förmedla 

bröllopsnatten på detta sätt kan vara ännu ett sätt att markera maktförhållandet mellan makarna. 

Det är dock viktigt att understryka att scenen inte heller i romanen är jämställd. Daenerys ger 

visserligen uttryckligen sitt samtycke till Drogo, vilket utesluter en direkt våldtäkt, men detta 

betyder inte att bröllopsnatten sker på lika villkor. Att hon säger ja kan bero på att det är det 

som förväntas av henne. Tidigare har Sansas och Tyrions bröllopsnatt diskuterats, där Tyrion 
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uttryckligen tar avstånd från det samlag som förväntas av dem, men så är inte fallet här. Det 

finns dock vissa hinder som gör att en sådan konversation blir omöjlig. Framför allt handlar det 

om språket. Även om Drogo skulle dela Tyrions syn på att kvinnan själv ska vilja ha sex kan 

han inte uttrycka det, och skulle han helt enkelt avstå från sex, utan at kunna förklara varför, 

skulle kanske hans vettskrämda, nya fru undra vad hon gjort för fel, eftersom även hon vet att 

de förväntas ha sex. Alltså kan man se det som att det i boken också finns flera problematiska 

faktorer, som maktstrukturer och social press, angående bröllopsnatten, även om det endast är 

i TV-serien som det handlar om en våldtäkt.  

McFarlane diskuterar avgörande skillnader såsom denna, och skriver: ”Novel and 

film can share the same story, the same ’raw materials’, but are distinguished by means of 

different plot strategies which alter sequence, highlight different emphases, which – in a word 

– defamiliarize the story.”82 Detta stämmer bra in på hur skildringen här ser ut. Det är i grund 

och botten samma personer, och samma scen, men förändringen av detaljerna gör att det i 

slutändan får avgörande skillnader om hur publiken upplever händelserna och personerna.  

 Med tiden blir relationen mer och mer jämställd mellan Daenerys och Drogo. Det 

sker långsamt och stegvis, och i romanen blir hennes sexliv jämställt med hennes ridvana:  

By now her agony was a fading memory. She still ached after a long day of riding, yet 

somehow the pain had a sweetness to it now, and each morning she came willingly to her 

saddle, eager to know what wonders waited for her in the land ahead. She began to find 

pleasure even in her nights, and if she still cried out when Drogo took her, it was not 

always in pain. (1: s. 229f) 

Vid första anblick kan de båda aspekterna kännas märkliga bredvid varandra, men det visar 

egentligen bara att Daenerys börjar bli en del av dorthrakikulturen. Som khal och khaleesi över 

dorthrakifolket är både Drogo och Daenerys starkt förknippade med hästar och ridning. Det 

handlar helt enkelt om en ung flicka som blir bortgift och måste anpassa sig till sin makes vanor 

och kultur, men att också upptäcka sin sexualitet och sexlust. Båda dessa aspekter är alltså starkt 

förknippade med Drogo och utgör viktiga byggstenar för deras förhållande. Hästarna och 

ridningen blir en symbol för kulturen och sexet blir en symbol för äktenskapet i stort. Detta då 

hästarna är centrala för kulturen då det är deras färdmedel, deras mat och deras kapital, medan 

sexlivet blir den viktigaste delen av äktenskapet i början, då språkbarriären omöjliggör en 

givande konversation mellan dem innan Daenerys lär sig prata Drogos språk.  

 I TV-serien kommer inte denna parallell och symbolik fram på samma sätt, då 

den skildras som tankar, eller som en beskrivning av hennes sinnestillstånd. Det blir dock tydligt 

                                                 
82 Mc Farlane, s. 23. 
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att hon börjar trivas i sin roll som khaleesi och maka. Som tidigare diskuterats angående Cerseis 

vagn som en symbol för makt, spelar inte symboler en lika stor roll i det visuella mediet, då 

McFarlane menar att romanens symboler blir till handlingar som interageras i filmatiseringens 

berättande. Detta är ett typiskt exempel på detta. Publiken får se att Daenerys knyter an till sin 

make och tar till sig av kulturen, utan att det förmedlas genom det symboliska språk som Martin 

använder i romanen.  

Vid Drogos död blir det mycket tydligt hur mycket han betydde för Daenerys. Till 

en början, när han är mycket sjuk, är hon i förnekelse. En av hennes tjänarinnor säger att hennes 

make är döende, varpå Daenerys ger henne en örfil och säger: ”The kahl cannot die. He is the 

father of the stallion that mounts the world. His hair has never been cut. He still wears the bells 

his father gave him.” (I: s. 705)83 Men, samtidigt som hon förnekar att han är döende förstår 

hon att han är svårt sjuk, och hon gör sitt yttersta för att han ska bli så väl omhändertagen som 

möjligt. Han har hög feber och är knappt vid medvetande, men hon beordrar tjänarna att ge 

honom ett svalt bad. (I: s. 705) När det går upp för henne att hennes make faktiskt är döende 

blir hon desperat. Hon vänder sig till en medicinkvinna som har tagits som slav av Drogo och 

hans män, och ber henne använda svart magi för att hela hennes make: ”Save him, and I will 

free you, I swear it. You must know a way… Some magic, some….” (1: s. 709) Här låter Martin 

tystnaden tala, genom att använda sig av punkterna. Genom dem visar han Daenerys 

desperation. Hon har en sådan panik att hon inte vet vad hon ska säga eller ta sig till. Vidare i 

hennes samtal med medicinkvinnan blir det uppenbart för publiken att hon älskar Drogo mer 

än något annat, till och med mer än sig själv. Medicinkvinnan säger sig kunna en förtrollning 

som kan bota Drogo och ge honom livet åter, men hon talar om för Daenerys att det har sitt 

pris.  

”You’ll have gold, horses, whatever you like.” 

“It’s not a matter of gold or horses. This is blood-magic, lady. Only death may pay for 

life.” 

”Death?” Dany wrapped her arms around herself protectively, rocked back and forth on her 

heels. “My death?” She told herself that she would die for him, if she must. She was the 

blood of the dragon. She would not be afraid. Her brother Rhaegar had died for the woman 

he loved. (1: s. 710) 

Trots Daenerys såldes till denne man har de utvecklat en sådan stark kärlek att hon är beredd 

att dö för honom. Hon älskar sin man mer än livet själv. Visst finns det en rädsla, men ingen 

tvekan. Hon är genast beredd att offra sitt liv för att hennes man ska kunna fortsätta leva. Det 

                                                 
83 Daenerys refererar här till seden om att en Dortrakiman bara klipper sitt hår om han förlorar en strid. De bär 

håret i flätor med bjällror i. Håret är en symbol för makt. Drogo har aldrig klippt sitt hår, och har alltså aldrig 

förlorat i strid.  
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är dock inte Daenerys som behöver dö, utan det är Drogos hingst som ska offras, men det visar 

ändå att Daenerys är redo att göra vad som helst för sin äskade Drogo, till och med gå i döden 

för honom.  

 Kvinnliga hjältar som offrar sitt liv diskuteras av Sara Crosby i Inness  antologi. 

Hon säger att dessa kvinnors självmord kan vara ett resultat av att patriarkatet blir hotat av allt 

för starka kvinnor: ”Patriarchy criminalizes and then violently eradicates the ’monstrous-

feminine’ or meters out the ultimate punishment to women who have become just ’too tough 

or too strong’.84 Det går att se möjligheter till en sådan tolkning i Daenarys fall, då hon har 

blivit mycket starkare, och därmed också, till viss del, har blivit ett reellt hot för män, inte minst 

för hennes egen bror. Dock är hennes makt ännu beroende av en man, alltså Drogo, vilket gör 

att denna tolkning inte riktigt går att applicera här. Hennes makt hotar ännu inte den patriarkala 

ordningen, eftersom den är beroende av att hon är gift med kahl Drogo. Crosby fortsätter också 

att beskriva de kvinnliga hjältarnas självmord som ett ”guilt, abject self-hatred, and regressive 

sacrifice”, en bild som inte alls stämmer in på Daenerys.85 Visserligen kanske hennes offer kan 

ses som regressivt, då hon värderar sin mans liv högre än sitt eget, men hon är inte fylld av 

självhat eller skuld. Tvärtom, har hon genom Drogo hittat sin identitet och sin frihet, och hon 

har därmed, för första gången i ditt liv något att leva för, och det är också det hon är rädd att 

förlora om on förlorar Drogo. En annan tolkningsmöjlighet som Crosby också lyfter fram är att 

självmorden också kan bero på en ”resistance to patriarchy’s incorporation”.86 Men, även en 

sådan tolkning är inte helt trovärdig. Daenerys är som sagt redo att offra sitt liv för att hennes 

man ska få leva. Detta är inte ett offer i feminismens anda, utan snarare handlar det helt enkelt 

om djup kärlek.  

Det finns två väsentliga skillnader mellan de kvinnor som Crosby diskuterar och 

Daenerys. Den första är situationen kring offret. Crosby diskuterar våldsamma, actionfyllda 

självmord, som är ett resultat av till exempel skuldkänslor.87 Daenerys däremot är motiverad av 

kärlek, och till viss del också rädsla att förlora den frihet och makt hon har vunnit. Skulle hon 

offra sitt liv, skulle det ske i en magisk rit, som i sig säkert skulle vara actionfylld, men som 

situationen ser ut när beslutet tas, är den visserligen desperat, men ändå i en lugn miljö vid 

hennes mans sjukbädd. Den andra väsentliga skillnaden är att Crosbys hjältinnor fullföljer sitt 

offer och dör, något som Daenerys inte gör. Detta får avgörande konsekvenser för tolkningen. 

                                                 
84 Sara Crosby, “The Cruelest Season: Female Heroes Snapped into Sacificial Heroines”, Action chicks. New 

images of tough women in popular culture, Palgrave Macmillan, New York, 2004, s. 153-178, s. 153.  
85 Crosby, s. 154.  
86 Crosby, s. 153.  
87 Crosby, s. 155.  
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Döden innebär ett slut för personens handlande, och dess fortsatta symbolik i berättelsen präglas 

av sättet hon eller han dör på, något som Martin använder sig av, när till exempel Tywin 

Lannister dödas på toaletten. Men genom att visa att någon är redo att dö, men att döden inte 

inträffar innebär att personen i fråga alltså har möjlighet att agera och förhålla sig till den 

händelse som kunde ha resulterat i döden. Som ett resultat av Drogos död uppnår Daenerys 

senare mer makt, då hennes drakar kläcks i Drogos likbål. Alltså kan man säga att Crosbys 

kvinnors död enbart har en symbolisk mening, medan döden för Daenerys här har två: den 

omebelbara symboliken i den djupa kärleken och det indirekta resultatet som denna kärlek leder 

till.  

Crosby beskriver också att kvinnorna dör då deras makt har blivit för stor, och 

efter denna händelse fortsätter Daenerys makt att växa. Att Crosbys teorier inte går att applicera 

på Daenerys här kan alltså bero på att hon inte är vid samma punkt eller funktion i berättelsen 

som de andra kvinnorna. Hon dör inte, för hon har ännu inte uppnått den makt som Crosbys 

kvinnor har.  

 Relationen med Drogo ger också Daenerys självförtroende och makt, något han 

aldrig tidigare haft. Hon växer långsamt in i rollen. När Drogo är döende och faller av sin häst, 

tar Daenerys genast kommandot, och trots att det går emot Dorthrakis seder och bruk, tar hans 

män order från en kvinna, vilket tydligt visar att hon har förvandlats från en rädd flicka till en 

respektingivande och självsäker kvinna. (I: s. 704) Hon vågar till och med bestämma över 

kulturella normer, trots att hon har kommit in som en främling från en helt annan kultur. När 

Drogo är döende och Daenerys har beslutat att medicinkvinnan ska utföra en magisk rit och 

offra hans hingst för att bota honom och hennes tjänarinnor ifrågasätter hennes val, då den typen 

av blodsmagi är förbjuden svarar hon: ”I am khaleesi, and I say it is not forbidden. In Vaes 

Dorthrak, Khal Drogo slew a stallion and I ate his heart, to give our son strength and courage. 

This is the same. The same.” (1: s. 711) Det är dels mycket tydligt att Daenerys är medveten 

om sin position. Hon vet vilken makt hon har och hon använder det. Hon vet att trots att hon 

kommer från en annan kultur har hon så pass mycket makt att hon kan bestämma över deras 

kulturella seder, och dessutom jämställa förbjuden magi med en helig rit för att lyckönska ett 

ofött barn.   

 Maken är dock inte den enda sexuella relationen Daenerys har. I romanen skildras 

en homoerotisk scen mellan henne och hennes kammarjungfru: ”Irri slept soundly beside her, 

her lips slightly  parted, one dark brown nipple peeping out above the sleeping silks. For a 

moment Dany was tempted, but it was Drogo she wanted, or perhaps Daario. Not Irri. The maid 

wad sweet and skillful, but all her kisses tasted of duty.” (III. S. 993) Denna passage visar på 
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en förvirrad, och kanske också frustrerad Daenerys. Hon söker uppenbart efter närhet, och hon 

intalar sig att det handlar om saknaden efter maken, men det finns också en attraktion efter 

Daario, kaptenen för hennes armé. Det är också intressant att hon inte uttrycker någon tvekan 

över att ha sex med kammarjungfrun på grund av att det är en annan kvinna, utan att det snarare 

handlar om maktstrukturen. Homosexualitet förekommer på andra ställen i berättelsen, men då 

endast manlig sådan. Den fördöms då av många och mötena sker i hemlighet. Ändå är det alltså 

det faktum att Daenerys uppfattar kammarjungfruns kyssar som pliktskyldiga som får henne att 

tveka.  

Denna scen förekommer dock inte i TV-serien. Detta troligtvis då hon ska framstå 

dels som mer moralisk, då hon där framstår som mer trogen till sin döde make, och dels då hon 

bättre faller in i en traditionell roll. Hon håller sig till heteronormen och blir därmed mindre 

kontroversiell för publiken att ta till sig. Detta kan alltså, liksom hennes utseende vara ännu ett 

sätt att anpassa Daenerys till ”the normative white heterosexual woman” som tas upp i Inness 

antologi.88 Här diskuteras visserligen hur homosexuella kvinnor, under vissa omständigheter 

kan accepteras som hjältinnor av publiken, till exempel genom att uppträda mcyket maskulint 

och därmed ha en mans roll i berättelsen, men det är inte krav som Daenerys uppfyller.89 Hon 

är fortfarande traditionellt kvinnlig i sitt utseende och i sitt sätt, trots att hon också besitter 

manliga attribut som maktlystnad och aggressivitet. Detta gör att hon blir mycket normbrytande 

och troligtvis är det också därför denna scen har tagits bort i TV-serien. Utan den blir Daenerys 

mindre kontroversiell och därmed kan hon tilltala en bredare publik.  

Att scenen har tagits bort kan dock också förklaras med att det aldrig utvecklas 

något forhållande mellan Daenerys och kammarjungfrun Irri. Därmed är det inte en scen som 

är viktig för att handlingen i sig ska föras framåt. Den fördjupar Daenerys som person, men för 

händelseförloppet tillför den inget och därför kan den ha tagits bort på grund av mediets 

begränsade utrymme.  

 

Sammanfattning 

Det finns viktiga skillnader mellan de båda framställningarna av Daenerys. I adaptionen är hon 

äldre och har ett mer traditionellt västerländskt utseende. En annan viktig skillnad är sexscenen 

med Drogo, som i TV-serien är en våldtäkt, medan Daenerys tydligt säger ja i romanen. I 

                                                 
88 Charlene Tung, “Embodying an Image: Gender, Race, and Sexuality in La Femme Nikita”, Action chicks. New 

images of tough women in popular culture, Palgrave Macmillan, New York, 2004, s. 95-121, s. 111. 
89 Greven, David, ”Throwing Down the Gauntlet: Defiant Women, Decadent Men, Objects of Power and 

Witchblade”, Action chicks. New images of tough women in popular culture, Palgrave Macmillan, New York, 

2004, s. 123- 151, s. 143.  
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romanen är hon också mer våldsam och sexuellt frigjord än vad hon framställs som i adaptionen. 

Skillnaderna kan vara sammankopplade och bero på att Daenerys har gjorts äldre i TV-serien 

än i romanen, och därför måste göras ”maktlösare” genom andra medel, men det kan också 

finnas andra, individuella faktorer som skapar skillnaderna. I TV-framställningen är Daenerys 

lättare för en publik att ta till sig och känna sympati för. Hon bryter färre tabun och är mer 

sårbar, samtidigt som hon ändå är en ”stark kvinna”.  

Brienne of Tarth 

Relationen till familjen 

Till skillnad från de andra kvinnorna som diskuterats möter läsarna aldrig den övriga familjen 

Tarth. Man kan istället se att Brienne har en familjeliknande lojalitet med de familjer hon tjänar. 

Detta har dock en underton av underkastelse, likt en tjänare, då hon inte tillhör familjen från 

början.  

Det blir också tydligt att Brienne är en egen person, och inte framställs i någon 

familjekontext då hon är den enda av dessa kvinnor som inte har någon uttalad likhet eller band 

till ett speciellt djur. Sansa har sin varg, Cersei beter sig som ett lejon, och Daenerys både har 

drakar och delar deras temperament, men någon sådan parallell finns inte för Brienne. Hon är 

sin egen person, obunden av något eller någon.  

Att hon är obunden gör dock inte att hon inte visar någon lojalitet. Tvärtom hedrar 

hon sina löften till de hon svär eder, och ser det som sin personliga plikt och uppgift i livet att 

utföra och fullfölja dem. Då hon och Catelyn Stark bevittnar Renley Baratheon bli dödad lovar 

Catelyn att Brienne ska få hämnas, om hon hjälper till att föra fången Jamie Lannister till King’s 

Landing i utbyte mot Sansa och Arya. För Brienne blir detta mer än ett uppdrag. Det blir en del 

av hennes identitet och uppfyller hela hennes värld. Detta innebär att hon också identifierar sig 

med familjen Stark, och sörjer deras förluster. Jamie reflekterar över hennes djupa lojalitet när 

de kommer fram till King’s Landing:  

”Our journey’s done, my lady. You’ve kept your vow, and delivered me to King’s Landing. 

All but a few fingers and a hand.” 

 Brienne’s eyes were listless. “That was only half my vow. I told Lady Catelyn that I 

would bring back her daughters. Or Sansa, at the least. And now…” 

 She never met Robb Stark, yet her grief for him runs deeper than mine for Joff. Or 

perhaps it was Lady Catelyn she mourned. (III: s. 844) 

Jamie ser här att Brienne inte bara ser sig själv som lojal till familjen Stark. Hon har tagit 

familjen Stark som en del av sin identitet, och därmed sörjer hon deras död, trots att hon endast 

har mött Catelyn. Man kan här också se att Martin jobbar med en kontrast mellan henne och 
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Jamie. Brienne sörjer med en familj hon aldrig har träffat, då hon ser sig som en del av den, 

medan Jamie inte kan sörja sin egen son, då han inte får identifiera sig som fadern.  

 Briennes trohet till sitt löfte blir ännu tydligare efter att hon ger sig av från King’s 

Landing. Hon är då fast besluten att hitta Starkflickorna, trots att båda tros vara döda, och att 

hon vet att Catelyn, som gav henne uppgiften, är död. Uppdraget verkar både hopplöst och 

omöjligt, men ändå är hon fast besluten att fullfölja det. Hon frågar ihärdigt runt alla hon möter 

på vägen, om det finns någon som har sett dem, och trots att hon inte finner några spår förlorar 

hon inte hoppet. (IX:  s. 80f) 

 Detta skildras även i TV-serien som en hopplös kamp, men i båda fallen är det 

inte jakten på flickorna i sig som är det viktiga i framställningen, utan det är det hopplösa i 

uppgiften och det faktum att Brienne ändå helhjärtat tar sig an den. Detta säger mycket om 

hennes personlighet och hennes identitet. Hennes liv byggs upp av hennes ridderliga plikt, 

istället för det hem och den familj som skulle uppta hennes liv, om hon hade valt den 

traditionella vägen för en kvinna i detta samhälle. Kanske är det också därför hon är fast 

besluten att lyckas med något som många hade gett upp redan innan de hade gett sig ut. Hon 

känner att då hon så kraftigt bryter som normen, och att många då ser henne som ett 

misslyckande, måste hon avsluta sitt uppdrag för att bevisa för sig själv och omvärlden att hon 

har valt rätt.  

 Det finns dock några tillfällen då familjen Tarth nämns, även om läsarna aldrig 

direkt får möta dem. Dels tänker Brienne då och då på sin far, och detta ger läsarna en inblick i 

hur deras relation ser ut:  

’A daughter.’ Brianne’s eyes filled with tears. ’He deserves that. A daughter who could 

sing to him and grace his hall and bear him grandsons. He deserves a son too, a strong and 

gallant son to bring honor to his name. Galladon drowned when I was four and he was 

eight, though, and Alysanne and Arianne died still in the cradle. I am the only child the 

gods let him keep. The freakish one, not fit to be son or daughter.’ (IV: s. 670) 

Brienne visar här att hon högaktar och älskar sin far, men hon kan däremot inte älska sig själv, 

vilket gör relationen till fadern komplicerad. Hon anser sig inte vara det barn hon tror att han 

vill ha, och känner sig underlägsen vad hennes syskon hade kunnat bli om de hade fått växa 

upp. Kanske grundar sig denna dåliga självbild i förhållande till fadern i vad han uttryckligen 

har sagt till henne, eller är det bara något som Brienne själv tror. Det enda som med säkerhet 

går att utläsa av detta citat är att Brienne inte känner att hon är det barn hennes far förtjänar. 

Att Brienne djupt älskar sin far blir också tydligt i fler scener. Det finns ett tillfälle, då 

hennes uppdrag att hitta Sansa och Arya känns hopplöst uttrycker hon en längtan till sitt hem 

och sin familj: ”there was a part of her that yearned for Evenfall and her father” (IV: s. 788). 
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Alltså, när hoppet är ute är det till familjen hon längtar, även om hon själv har valt att lämna 

den för sin ridderliga kallelse. Hon är också tydlig med att hennes religiösa tro grundar sig i hur 

resten av hennes familj tror. Då hon vid ett tillfälle diskuterar religion säger hon: ”At Evenfall 

my father’s septon always said that there was but one god.” (IV: s. 527) Hon markerar alltså 

tydligt att det handlar om hennes familjs tro, då hon både nämner deras herresäte och sin far i 

samma mening. Det är familjens Tarths gemensamma tro, inte bara hennes egen.  

 I TV-serien nämns familjen Tarth betydligt mindre. Det finns dock en scen, som 

inte förekommer i romanerna, där Brienne och Arya möts, i vilken Brienne nämner sin far:  

Arya: ”Who taught you how to fight? 

Brianne: “My father.” 

A: “Mine never wanted to. He said fighting was for boys.” 

B: “Mine said the same, but I kept fighting the boys anyway, and I kept loosing. Finally, 

my father said: ‘If you’re going to do it, you might as well do it right.’” (4:10: 40.58) 

Brienne säger detta med ett halvt leende. Det framstår som om minnet av hennes barndom och 

hennes fars tillåtelse att få strida ligger henne varmt om hjärtat. Arya ler också, och trots att 

detta möte inte slutar gott har de här en upplevelse som binder dem samman på grund av deras 

liknande bakgrund.  

 Det sätt som Brienne talar om sin far i TV-serien skiljer sig från de skildringar av 

hennes relation till fadern som finns i romanen. Känslan av otillräcklighet, samtidigt som hon 

älskar fadern djupt kommer inte fram i TV-serien. Detta beror dock till stor del på mediets 

natur. Eftersom publiken aldrig får möta fadern, utan endast får information om honom genom 

Brienne är det enda sättet att få information om relationen genom tankar och repliker. Hennes 

skuldkänslor för att hon känner sig som en otillräcklig dotter är någon hon håller för sig själv, 

och därför förmedlas det inte i TV-serien, där enbart replikskiften ger bilden av fadern.  

 Både i romanerna och i TV-serien är Briennes familj den publiken får veta minst 

om, av dessa kvinnors familjer. Dock får läsarna en grundligare bild än TV-tittarna, då Briennes 

tankar möjliggör en djupare inblick i den komplicerade relationen.   

 

Utseende och attribut 

I Jeffrey A. Browns uppsats ”Gender, sexuality and toughness” (2004) beskrivs den typiska, 

kvinnliga actionhjälten. Brown påpekar att ”the role of the action hero is defined as 

masculine”.90 Brown syftar här på hjältinnor i actionfilmer, som är beväpnade med pistoler och 

bekämpar superskurkar, men i den medeltidsliknande miljö som Martins berättelse utspelar sig 

                                                 
90 Jeffrey A. Brown, ”Gender, Sexuality, and Toughness: The Bad Girls of Action Film and Comic Books, Action 

chicks. New images of tough women in popular culture, Palgrave Macmillan, New York, 2004, s. 47-74, s. 50.  
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i är riddare i det närmaste en actionhjälte. En kvinnlig actionhjälte, eller i detta fall riddare, 

måste, enligt Brown ha stereotypt manliga drag: ”Muscular, gun-toting, ass-kicking characters, 

these women are readily identified as performers of masculinity.”91 Dock påpekar Brown att en 

kvinna med dessa drag inte överger sin kvinnliga identitet för en manlig: ”The action heroine 

does enact both masculinity and femininity. But rather than swapping a biological identity for 

a performative one, she personifies a unity of disparate traits in a single figure.”92 Den bild 

Brown ger av actionhjätinnan stämmer till stor del in på hur Brienne porträtteras. Första gången 

publiken får möta henne beskrivs hon ur Catelyn Starks perspektiv, och med ett maskulint 

pronomen. (II: s. 340.) Det pågår ett tornerspel hos Renley Baratheon, och en riddare utmärker 

sig genom att vinna över kämpen Loras Tyrell, bror till Renleys fru Margery Tyrell. Catelyn 

tycker att det är märkligt hur denne riddare mottas av publiken efter segern: ”A few voices 

hailed him with cries of ’Tarth!’ and oddly ’A Beauty! A Beauty!’ but most were silent.”93 

Innan Catelyn får reda på att denne kämpe är en kvinna, beskrivs Brienne som en man under 

torneringsstriden. Detta grepp av Martin får en dubbel effekt. Dels gör det att publiken får 

samma chock som Catelyn över att det handlar om en kvinna. Martin håller därmed publiken 

alert och genom att förvåna läsarna uppmärksammar han också att personen det handlar om är 

viktig och någon läsarna bör komma ihåg. Genom att till en början ge Brienne ett maskulint 

pronomen betonar också Martin hennes maskulina egenskaper. Första intrycket håller sig kvar 

och gör Brienne ”manlig”.  

Även då publiken har fått reda på att hon är kvinna beskrivs hennes utseende som 

manligt: ”her features were broad and coarse”. (II: s. 343.) Att Brienne så tidigt och så tydligt 

tillskrivs maskulina attribut går i linje med Browns beskrivning: actionhjälten är något manligt, 

och därför får en kvinnlig sådan manliga egenskaper. Ett problem som Brown pekar på med 

detta stämmer också in på beskrivningen av Brianne: ”A central concern for critics has been the 

common interpretation of the action heroine as simply enacting masculinity rather than 

providing legitimate examples of female heroism.”94 Alltså, det går att diskutera om det ens 

handlar om en kvinnlig actionhjälte när det är de manliga attributen som gör att hon ses som en 

hjälte. Men, Brown påpekar att dessa kvinnor representerar ”untypical female roles”, men detta 

gör inte att de slutar vara kvinnor, och det är viktigt att inte se manliga och kvinnliga egenskaper 

som motsatser som inte kan existera tillsammans.95 Det är också viktigt att ha i åtanke att 

                                                 
91 Brown, s. 48.  
92 Brown, s. 49. 

 
94 Brown, s. 47f. 
95 Brown, s. 49. 
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Brienne beskrivs utifrån, vilket gör att man som läsare får se henne ur ett perspektiv från en 

person ifrån samma miljö. Alltså, en muskulös kvinna som är bra på, vad man till i dagens 

samhälle kan översätta till kampsport, chockar inte på samma sätt en modern läsare. Men, sett 

ur Catelyns perspektiv är det chockerande med en kvinna som kliver ut ur sin traditionella roll, 

tar på sig en rustning och deltar i manliga aktiviteter. Därför ser också Catelyn mest de 

maskulina dragen hos Brienne, och det är detta som förmedlas till läsaren. Hade romanen varit 

skriven från ett neutralt berättarperspektiv hade Brienne troligtvis beskrivits på ett annorlunda 

sätt. Greppet att till en början beskriva henne som man kräver till exempel att det är en åskådare, 

och inte en allvetande berättare som beskriver henne. Trots att historien berättas i tredje person 

är alltså själva perspektivet som berättaren har i detta fall mycket grundläggande för hur en 

person framställs.  

 I TV-serien inleds samma scen med ljudet av män som hejar på matchen med 

ölsejdlar i händerna. (2: 3: 9.21) Det skapar en slags traditionellt manlig stämning, likt en match 

i fotboll eller hockey. Det är en detalj som ger en ny dimension till skildringen. En sådan 

stämningssättare är möjlig endast i showing mode. Visserligen skulle man i telling mode kunna 

beskriva skrålandet och hejandet, men en målande miljöbeskrivning som involverar ljudet och 

sorlet och de höjda glasen stannar snarare upp händelseförloppet och därmed skulle stämningen 

den tävlingsinriktade och stojiga stämningen inte alls komma fram. I showing mode kan en 

sådan beskrivning visas på någon sekund, och därmed snabbt förmedla den matchliknande, 

testosteronfyllda stämningen på ett sätt som man skulle uppleva den om man var där. Här har 

man alltså utnyttjat en möjlighet som det visuella mediet har för att publiken ska uppleva miljön 

på miljöns villkor.  

Förutom ljuden får man också se de båda riddarna strida, med hjälmar och full 

rustning, vilket gör det möjligt att se vilka personer det är bakom. Scenen är inte ur Catelyns 

perspektiv på samma sätt som den är i romanen. Vi har bara fått ”följa med” henne till Renleys 

hov, men själva scenen ser publiken oberoende av henne. Istället är det här tittarna som 

könsbestämmer Brienne, likt Catelyn gör i romanen. Eftersom kvinnliga riddare inte tidigare 

har förekommit i serien, och de båda stridande ser ut att ha samma längd och kroppsbyggnad 

antar en tittare att det rör sig om en man. Catelyns perspektiv kommer delvis tillbaka när 

Brienne tar av sig sin hjälm och man får se chocken i Catelyns ansiktsuttryck. (2: 3: 10.40)96 

Detta betonar det faktum att inte heller hon, eller Briennes motståndare, visste att det var en 

                                                 
96 Se bild 11 i bilaga 



Anna Mattsson 

 

71 

 

kvinna som stred. Det bekräftar för TV-publiken att deras reaktion är naturlig och förstärker 

den.  

 En viktig aspekt av hur Brienne framställs i romanerna är att det är först i fjärde 

boken det finns kapitel skrivna ur hennes perspektiv. I de två tidigare böckerna A clash of kings 

och A storm of Swords där hon också skildras är det alltså från andra personers perspektiv, först 

från Catelyns och sedan från Jamies. Det är alltså genom andras synvinkel läsarna får lära känna 

Brienne. Både genom kvinnliga och manliga ögon framställs hon som ful, i det närmaste 

motbjudande. Briennes utseende får Catelyn att tycka synd om henne: ”Pity filled Catelyns 

heart. Is there any creature on earth as unfortunate as an ugly woman?” (II: s. 344.) Detta gör 

att Brienne framstår som en tragisk person från början. Till och med då hon får sin önskan om 

att gå med i Renleys vaktstyrka uppfylld, då det skildras direkt efter Catelyns tankar. Hon 

beskriver det som smärtsamt att se på, trots att Brienne framtår som mycket lycklig. (II: s. 344.) 

Här är det Catelyns syn på könsroller som påverkar bilden av Brienne. En kvinna ska vara 

vacker. Hon ska inte tornera som en man. Hon bryter mot alla normer, och blir därmed, i 

Catelyns ögon, en misslyckad och tragisk kvinna.   

Då TV-serien inte på samma sätt kan skildra tankar, vilket gör att scenerna inte är 

lika bundna till vems perspektiv det handlar om, blir framställningen av Brienne på många sätt 

annorlunda i adaptionen. I romanen beskrivs hon som en tragisk kvinna på grund av sin fulhet, 

även precis då hon har vunnit tvekampen mot Loras Tyrell. Men då Catelyn inte kan förmedla 

dessa tankar till publiken i TV-serien är det enbart stoltheten som kommer fram. Brienne står 

med huvudet högt och i en stadig och självsäker position när Renley gratulerar henne till segern. 

(2. 3. 11.02).97 Hon talar också mycket tydligt och med säker röst då hon ber om en plats i 

Renleys Kingsguard. Detta ger henne ett mycket respektingivande intryck, snarare än det 

tragiska intryck romanskildringen ger. Denna avgörande skillnad beror troligtvis på att Brienne 

här ses direkt ur publikens ögon. Filmmakarna riktar sig direkt till den moderna publiken, som 

vill se en stark kvinna, som även i den gammeldags miljö hon befinner sig i, kan ta sig an 

traditionellt manliga uppgifter, och till och med besegra mannen i dem. Medan Martin i boken 

skriver med Catelyn som primärpublik, där den faktiska romanläsaren bara får allt återberättat 

genom henne.  

Berättarperspektivens, och i förlängningen mediernas, skillnad i hur Brienne 

framställs synliggör hur ensam Brienne är. Hon blir nedtryckt och förminskad i en annan 

kvinnas ögon, medan hon är stark ensam. Detta gör henne till en otypisk kvinnlig hjälte, enligt 

                                                 
97 Se bild 12 i bilaga. 
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Sharon Ross. Ross diskuterar hur kvinnliga hjältar, till skillnad från de stereotypa, ”vanliga”, 

manliga hjältarna har en vän som möjliggör deras hjälteroll och ofta blir hjältar i sig.98 Det 

handlar visserligen inte om någon direkt interaktion mellan Brienne och Catelyn, men det är 

ändå Catelyns perspektiv som gör att Brienne framstår som en tragisk, misslyckad kvinna 

istället för en hjältinna. Detta gör alltså att Brienne snarare får en traditionellt manlig hjälteroll, 

trots att hon är kvinna.  

Att Catelyn förminskar Briennes hjälteroll går dock till viss del att diskutera. I 

just denna scen finns det ingen tvekan om att hon ser ned på henne, men hennes handlingar 

framöver ger Brienne möjligheter till att få vara en hjältinna. Hon ger henne den typ av uppdrag 

som Brienne vill ha, då det är uppgifter för en riddare. På detta sätt kan man se att relationen 

mellan Brienne och Catelyn ändå, åtminstone delvis stämmer in på den bild av kvinnliga 

hjältars vänskap som Ross lyfter fram. Hon beskriver de kvinnliga hjältarna och deras 

vänskapsrelationer som en miljö där de kan diskutera och stötta varandra,  och därmed, genom 

denna respekt, möjliggöra varandras hjältedåd.99 Catelyn har inte respekt för Brienne som 

kvinna, åtminstone inte vid deras första möte, men hon får till slut en respekt för henne som 

riddare, vilket gör att hon därmed stöttar Brienne i hennes val av yrke och identitet. På detta 

sätt finns det ändå drag av den kvinnliga vänskap som Ross beskriver, även om Brienne till en 

början blir den ensamma, manliga stereotypen av hjälte.  

Från Jamies perspektiv framställs Brianne som monstruös: ”’Quiet,’ the wench 

grumbled, scrowling. Scrows suited her broad homely face better than a smile. Not that Jamie 

had ever seen her smiling. He amused himself by picturing her in one of Cersei’s silken gowns 

in place of her studded leather jerkin. As well dress a cow in silk as this one.” (III: s. 18.) Men, 

den bild läsarna får av Brienne via Jamie är mer komplex än så. För det första ställs hans tankar 

om Brienne ofta mot hans sexuellt betonade tankar om sin syster, vilket gör att det istället blir 

Jamie som framstår som den motbjudande och inte Brienne. Dessutom förändras relationen 

mellan Jamie och Brienne under färden till King’s Landing. De utvecklar en slags motvillig 

vänskap mellan dem och Jamie räddar livet på Brienne när de har tagits som gisslan. (III: s. 

617.)  Man kan alltså se en skiftning i Jamies tankar om Brienne, men intrycket av att hon är 

ful håller sig kvar.  

Även i TV-serien är det tydligt att Jamie anser att Brienne är ful. Han förolämpar 

henne ständigt genom att säga saker som ”You’re much uglier in daylight!” (2: 8: 12.13). Dock 

                                                 
98 Sharon Ross, “’Tough Enough’: Female Frienship and Heroism in Xena and Buffy”, Action chicks. New images 

of tough women in popular culture, Palgrave Macmillan, New York, 2004, s. 231-255, s. 231.  
99 Ross, s. 232f.  
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har inte denna typ av förolämpningar lika stor inverkan på publiken som hans tankar har i boken. 

Att en fånge, med händerna bundna förolämpar sin vakt, som måste föra honom levande till 

King’s Landing är inte så konstigt. Ordet är det enda vapen han kan ta till, och det utsätter inte 

honom för någon egentlig risk, eftersom hon inte får döda honom, vad han än säger. Jamies ord 

kan alltså i TV-serien ses mer som ett självförsvar från hans sida, än en verklig spegel av vad 

han tycker om Brienne. Tankarna i romanens skildring väger tyngre, även om det såklart också 

är ett resultat av att Jamie är tillfångatagen, så det är inte speciellt utmärkande att de inte är 

positiva. Även i TV-serien utvecklas ett motvilligt band mellan de båda, och Jamies attityd blir 

långsamt bättre.  

Även skildringen från Jamies perspektiv gör att hon är en otypisk hjätinna, enligt 

den beskrivning som ges i Inness bok. Som tidigare lyfts fram, till exempel i diskussionen om 

Cersei talar Inness om att de kvinnliga hjältarna är vackra och attraktiva. En beskrivning som 

inte stämmer in på Brienne, som uttryckligen beskrivs som ful av både kvinnor och män. Detta 

gör att hon också upplevs som mer manlig, inte bara på grund av hennes utseende, men också 

på grund av att hon inte har sitt utseende som ett maktmedel, som till exempel Cersei kan 

använda sig av. Istället värderas hon, liksom en man, för sina handlingar istället för sitt 

utseende. I Inness bok diskuetar Jeffrey A. Brown manlighet hos kvinnliga hjältar och 

konstaterar att manliga egenskaper och att bli en del av den manliga gemenskapen också kan 

var förutsättningar för att skapa en kvinnlig hjälte.100 På detta sätt kan man alltså se att det finns 

två vägar för en kvinna att framstå som tuff, men ändå accepteras som en hjälte, sida vid sida 

med en manlig hjälte: antingen måste hon vara stereotypt vacker och uppfylla alla andra 

traditionella, kvinnliga egenskaper, för att kunna bryta en stereotyp i mängden och vara tuff, 

eller får hon ta på sig den manliga hjältens roll, och därmed också få manliga attribut. I Briennes 

fall handlar det om den andra vägen. Hon är en kvinna i en mans roll, men för att få vara det 

måste hon också få en mans utseende för att träda in i rollen.  

Det faktum att Brienne skildras mycket genom andras ögon gör att det är extra 

intressant att undersöka hennes tankar om sig själv och sitt utseende när man som läsare får se 

henne ur hennes egen synvinkel. Omvärldens hårda ord har uppenbart satt spår hos henne, och 

genom en dröm förstår läsarna tydligt hur hon ser sig själv: ”The fog was full of faces. ’Beauty’, 

whispered the willows on the bank, but the reeds said ’freak, freak.’ Brienne shuddered.” (IV: 

s. 902.) Genom att först få se Brienne genom andras ögon får läsarna uppleva hur Brienne 

mottas. Man kan förstå varför hon har en dålig självkänsla och upplever sig själv som ett 
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missfoster. Påpekas bör dock att hon inte enbart har negativa tankar om sig själv. Hon har god 

självkänsla när det berör hennes förmågor i strid. När hon möter två främmande män på vägen 

är hon självsäker: ”Brienne stood a head taller than either of them, and was better mounted and 

better armed in the bargain. If I fear the likes of these, I had well swap my longsword for a pair 

of knitting needles.” (IX: s. 85) Här är hon så självsäker att hon till och med använder sig av 

ironi och skämtar i sina tankar med den traditionella könsrollen. Brienne framstår alltså som att 

hon är mycket medveten om sin roll i samhället och hur hon uppfattas. Hon vet vad folk tycker, 

och det påverkar hennes självförtroende, men hon vet också att hon är en duktig riddare, och 

mycket kapabel att slå män i strid.  

Detta synvinkelsskifte, som ett sätt att lära känna och förstå en person, är något 

som inte kan skildras på samma sätt i det visuella mediet. Istället för tankar får det talade ordet, 

minspel och blickar förmedla samma känsla, även om det  inte blir lika direkt. Dock kan 

publiken i detta fall inte få den gradvisa uppbyggnad av beskrivningar av Brienne, som läsarna 

får. Att först få se henne från ett perspektiv, sedan ett annat och till slut få hennes eget 

perspektiv. I TV-serien kan en sådan presentation inte göras. Brienne presenteras istället mer 

direkt. Hon blir på en gång sin egen person och läsarna behöver inte se henne genom sin 

omgivnings fördomar. Men, det gör också att man inte på samma sätt kan uppfatta hennes svåra 

situation som en normbrytande kvinna i det samhälle hon lever i. Visst går det att uppfatta att 

hon ständigt möter fördomar och ständigt blir förolämpad, men utsträckningen av det framgår 

betydligt bättre genom att skildra henne genom andras ögon.  

I förlängningen innebär det att den Brienne som skildras i TV-serien framstår som 

starkare och mindre sårbar än den som vi lär känna i romanerna. Dels på grund av att vi i 

romanerna har fått se henne som ful och misslyckad i andras ögon, och dels då vi där också får 

ta del av hennes tankar och mardrömmar ur hennes eget perspektiv. I TV-serien får vi istället 

se stoltheten och hennes mod, och även då hon tycks vara olycklig eller oroad får vi inte veta 

exakt varför, då hon inte delar med sig av sina tankar för någon.  

 

Äktenskap och relationer 

Brienne är den enda av dessa kvinnor som genom berättelsen är och förblir ogift, och utan 

någon sexuell relation. Detta innebär dock inte att hon inte uttrycker några sådana känslor. Hon 

tänker tillbaka på den pojke hon var förlovad med som liten, men som dog långt innan de var 

gamla nog att gifta sig. Detta får henne att fundera över hur annorlunda hennes liv hade sett ut 

om han hade levt och de hade gift sig: ”She would not be here now, dressed in a man’s mail 
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and carrying a sword, hunting for a dead woman’s child. More like she’d be at Nightsong, 

swaddling a child of her own and nursing another. It was not a new thought for Brienne. It 

always made her feel a little sad, but a little relieved as well.” (IX: s. 288) Trots att hon alltså 

tycks säker i sin roll som riddare, finns det ändå någonstans inom henne en önskan om att vara 

maka och mor. Tanken lockar, men skrämmer också, då det får henne att känna sig en aning 

lättad att hon inte är där.  

Det finns också antydningar om att hon var kär i Renley, och att det var därför 

hon valde att ingå hans vakstyrka. ”Besides, it was Renley that she wanted. I swore to protect 

him, and I failed.” (IX: s. 406). Det finns också antydningar om att hon även har utvecklat 

känslor för Jamie, men att hon inte känner sig kvinnlig nog för honom: ”[A]nother part [of her] 

that wondered if Jamie would comfort her should she weep upon his shoulder. That was what 

men wanted, wasn’t it? Soft helpless women that they needed to protect?” (IX: s. 788) 

Gemensamt för båda dessa kärlekar är hennes känsla av otillräcklighet. Hon känner att hon inte 

är värd dem, dels då hon inte kunde skydda Renley, och dels då  hon inte är feminin nog för 

Jamie. Åter igen märks alltså Briennes dåliga självkänsla tydligt i romanen. Den håller henne 

tillbaka och stoppar henne fram att försöka uttrycka sina känslor för männen på annat sätt än i 

sina tankar.  

 Att detta skildras endast i hennes tankar gör också att hennes känslor för Jamie 

och Renly och hennes tveksamma önskan om man och barn inte kommer fram i adaptionen. Då 

de endast finns som antydningar, även i tankarna, och att hon inte agerar på sina känslor, gör 

att det inte heller handlar om något som för handlingens skull blir väsentligt. Dock är det en 

aspekt som fördjupar Brienne och gör henne mer mänsklig. Alltså kan man se det som en viktig 

detalj som TV-publiken går miste om och det gör henne på så vis mindre feminin, då hennes 

heterosexuella och traditionellt kvinnliga känslor inte kan förmedlas. I TV-serien tycks Brienne 

vara helt nöjd i sin roll som ensam kvinna, utan man eller barn. I Inness antologi skriver David 

Greven om hur den tuffa kvinnan blir maskuliniserad. Han menar att dessa kvinnor blir 

fråntagna sina stereotypt kvinnliga svagheter, och därmed bli till en kvinna som helt har tagit 

på sig en mans stereotypa roll: ”In this manner, the tough woman is woman in name and form 

only”.101  

 På samma sätt som att Daenerys ges en mer traditionellt feminin roll i TV-

adaptionen genom att porträtteras som svagare, mindre aggressiv och utan homoerotiska scener, 

ges Brienne en manligare identitet. Detta blir på samma sätt som Daenerys nya identitet något 

                                                 
101 Greven, s. 144.  
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som är lättare att greppa än en person som befinner sig i både den manliga och den kvinnliga 

stereotypen. Dock finns det en väsentlig skillnad mellan framställningen av Daenerys och 

framställningen av Brienne. I Daenerys fall handlar det om stora förändringar, som att utesluta 

att hon slår slavägaren med piskan, men i Briennes fall är det en aspekt som enbart skildras i 

tankar och därmed är svåröversatt till showing mode. Därmed är det troligt att skillnaden inte 

på samma sätt är ett medvetet val från filmmakarnas sida, utan helt enkelt en aspekt av Brienne 

som inte kan förmedlas visuellt.  

 

Sammanfattning 

Den mest avgörande skillnaden i framställningen av Brienne beror på berättarperspektivet. I 

TV-serien får hon en mer neutral presentation, vilket får henne att framstå som starkare och 

lyckligare, medan hon i romanskildringen framställs genom andras ögon, vilket ger henne en 

mer tragisk framtoning. I romanen får publiken dock en mer dynamisk bild av Brienne, genom 

att se henne ur både sitt eget och omgivningens perspektiv. I romanen får vi också ta del av mer 

stereotypt feminina sidor av Brienne, som går förlorade i adaptionen då de enbart framkommer 

i hennes tankar. Detta gör att TV-seriens Brienne är mindre dynamisk och mindre kvinnlig. 

 

Slutdiskussion 

Martins verk är mycket omfattande och dynamiska och denna undersökning berör främst,  

persongalleri och kvinnoporträtt. Det finns viktiga aspekter att peka på inom 

kvinnoskildringarna i de båda medierna. En djupare diskussion skulle kunna utöka 

undersökningen till att omfatta samtliga scener med dessa kvinnor, eller innefatta fler personer. 

Det skulle också vara intressant att involvera männen i berättelsen i en undersökning, för att se 

hur könsroller i stort presenteras i verken.  

 Gemensamt för skildringarna, både kvinnorna emellan och för de båda medierna, 

är att det är dynamiska bilder som målas upp. Vi får se både onda och goda sidor av dem, och 

se deras olika relationer och skeden i livet. Detta är självklart något som tillåts av formatet: 

både av en serie tjocka romaner, och av en TV-serie, som till skillnad från en film har större 

utrymme för djupare personporträtt. Skildringarna blir dock ännu djupare i romanerna, vilket 

är en naturlig följd av medieformen, där tankar kan återges, och man därmed kan se en person, 

dels genom personens egna tankar, men också genom flera andra personers synvinklar.  
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 Mediets form är ofta det som utgör den största skillnaden mellan roman och TV-

serie. Vissa aspekter kan inte uttryckas på samma sätt i showing mode som i telling mode och 

framställs därför annorlunda, som  till exempel tankar som kan återges direkt i romanen, men 

istället får speglas i till exempel ansiktsuttryck i TV-serien. Det finns också sådant som tekniskt 

sett inte är omöjligt att föra över från telling mode till showing mode, men som skulle förstärkas 

kraftigt av att visas i bild, och därmed få en annan betydelse. Till exempel när Joffrey antastar 

Sansa genom att klämma på hennes bröst när han tar av hennes mantel under vigselceremonin. 

Detta skulle kunna framställas i bild, men då han gör det på ett sätt som inte upptäcks av 

församlingen skulle det behöva vara grövre för att framställas i TV-serien. Med detta sagt finns 

det också aspekter som enbart är direkta ändringar som gjorts från romanen till filmen, till 

exempel Daenerys utseende.  

 De ändringar som gjorts gör givetvis att synen på kvinnan i fråga ändras. 

Skillnaderna mellan roman och TV-serie blir som störst i skildringarna av Daenerys och 

Brienne. Här påverkar skillnaderna bilden av dem i stort, medan skillnaderna i 

framställningarna av Cersei och Sansa snarare endast påverkar hur de uppfattas i vissa 

situationer och vid vissa tillfällen. Daenerys har gjorts mer passiv, då hon inte brukar våld själv, 

utan enbart gör det indirekt i TV-serien. Här framställs hon också som mer maktlös då hon 

våldtas av sin make på bröllopsnatten, och hon töjer inte heller på sexualitetens gränser. 

Brianne, däremot, har tvärt om blivit starkare och mindre kvinnlig. Hon framställs som stoltare 

och starkare, och också utan önskan om kärlek eller familjeliv i TV-serien, vilket blir en stor 

kontrast till den osäkra och utskrattade Brienne romanläsarna får möta.  

 Visst finns det också viktiga skillnader mellan originalverk och adaption i 

framställningarna av Sansa och Cersei, men de är inte lika stora. Den mest avgörande skillnaden 

mellan roman och TV-serie i Sansas fall handlar om hennes personliga utveckling. Detta får 

visserligen stora konsekvenser för en del av berättelsen, då hon framstår som barnsligare och 

naivare i adaptionen. Då hon uttrycker sin medvetenhet om hur naiv hon har varit får dock TV-

publiken se att det har skett en förändring hos henne, och därmed har skillnaden inte en lika 

stor betydelse för framställningen i stort. Hennes bröllop med Tyrion skildras också på ett annat 

sätt i adaptionen, men skillnaden här gör snarare att publiken får se hela bilden och inte enbart 

Sansas perspektiv. Därmed är det situationen som helhet som publiken ser annorlunda, men inte 

nödvändigtvis Sansa som person.  

 Liksom för Sansa påverkar den största skillnaden i framställningen av Cersei hur 

hon uppfattas vid ett specifikt tillfälle i berättelsen. Här handlar det om sexscenen med Jamie 

vid Joffreys likbår, som i TV-serien framställs som en våldtäkt. Detta gör att hon just då 
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framställs som maktlös och förtryckt, men det handlar om just denna scen, och det är inte lika 

konsekventa ändringar som för Daenerys.  

 Att det är just Brienne och Daenerys som främst förändras för TV-publiken kan 

bero på att det är de som är de mer kontroversiella och genusbrytande kvinnorna av de fyra. 

Sansa och Cersei handlar mer enligt normer. Sansa håller sig hela tiden inom ramen för sin 

könsroll, och när Cersei bryter normer gör hon det mestadels med sina barn som motivation och 

drivkraft. Daenerys och Brienne, däremot, är, speciellt i romanerna, kvinnor som bryter tabun 

och normer. De väljer andra vägar än de som förväntas av dem, och handlar ibland som en man, 

och ibland som en kvinna. För den bredare publiken i TV-serien är det alltså dessa kvinnor man 

har valt att delvis tona ned, och anpassa till mer könsnormativa ramar: en i en kvinnligare ram, 

och en i en manligare. Dock går det inte att helt utesluta att vissa av dessa helt avgörande 

skillnader beror på mediets natur, speciellt inte då Briennes kvinnliga drag skildras i tankar.  

 Som tidigare nämnt i diskussionen får en TV-serie större publik än en roman. 

Därmed kan man också se adaptionen som en anpassning av originalverket till en bredare 

publik. I detta fall innebär det att romanen, som visserligen i sig har en stor publik, är det mer 

tillåtande mediet. I TV-serien vågar man inte låta kvinnorna bryta allt för många normer eller 

vara för starka, då detta medie ska tilltala en större massa. Alltså kan man i ett medie riktat till 

en något mindre publik våga bryta normer och experimentera mer med kvinnorollen mer än vad 

man gör i ett större medie.  
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Bilaga 

Persongalleri 

De åldrar som anges avser seriens början och är det som anges i boken.  

 

Baratheon 

 Kung Robert, den första kungen i ätten Baratheon, tog över tronen genom en statskupp. 

Gift med Cersei Lannister.  

 Stannis, Roberts bror. Är, efter Roberts död den som rättmätigt bör överta tronen, då 

Robert inte hade några inomäktenskapliga barn.  

 Renly, Roberts bror. Anser sig också ha rätt till tronen efter Roberts död. Dödas själv 

av en skuggvarelse som framkallats av Stannis eldprästinna.  

o Margery Tyrell: gift med Renley, gifter sig efter Renleys död med Joffrey, och 

efter hans död med Tommen.  

o Brianne of Tarth, kvinnliga riddare som ingår i Renleys vaktstyrka. Svär sig efter 

Renleys död till Catelyn Stark.  

 

Lannister 

Familjen Lannister är en av Westeros mäktigaste släkter. Detta då Cersei har blivit drottning 

genom giftermål, och då sägs vara landets rikaste familj. Deras säte är slottet Casterly Rock i 

landets sydvästra del, men majoriteten av familjen befinner sig i huvudstaden Kings Landing 

under serien.  

 Lord Tywin, familjens överhuvud, Warden of the West och blir även Hand of the King 

till kung Joffery 

 Ser Jamie, även kallad Kingslayer, är en Kingsguard, och har därmed svurit en ed om 

att inte ingå äktenskap. Son till Tywin. Har ett förhållande med sin tvillingsyster 

 Queen Cersei, tvillingsyster till Jamie. Gift med kung Robert Baratheon.  

o Joffrey Baratheon, Cersei och Jamies äldsta barn, 12 år. 

o Myrcella Baratheon, dotter till Cercei och Jamie, 8 år. 

o Tommen Baratheon, son till Cercei occh Jamie, 7 år.  

 Tyrion, kallas även för The Imp. Är en dvärg. Yngsta sonen till Tywin. 
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Stark 

Största adelsfamiljen i The North, den nordligaste delen av Westros. Har sitt säte i slottet 

Winterfell.  

 Lord Eddard, även kallad Ned, är familjens överhuvud, Warden of the North och Hand 

of the King till Kung Robert.  

 Lady Catelyn, född som Tully, Eddards fru. 

 Robb är deras äldsta son och är arvinge. Vid seriens början är han 14 år. Har vargen 

Grey Wind. 

 Jon Snow, Eddards utomäktenskapliga son, också 14 år gammal. (I Westros får barn 

födda utanför äktenskapet inte ett släktnamn, utan får istället ett efternamn från något i 

naturen. För ett barn fött i The North blir det Snow.) Har den vita vargen Ghost.  

 Sansa, familjens äldsta dotter, 11 år gammal vid seriens början. Har vargen Lady.  

 Arya, den yngre dottern, 9 år. Har vargen Nymeria.  

 Brandon, även kallad Bran, 7 år. Har vargen Summer. 

 Rickon, familjens yngsta barn, 3 år. Har vargen Shaggydog. 

 

Targaryen 

Den tidigare kungaätten som nästan utplånades under Robert Baratheons statskupp. De två 

överlevande medlemmarna lever i exil. 

 Viserys, kallar sig själv kung, trots att han lever i exil. Kallas därför The beggar king 

av andra.  

 Daenerys, Viserys yngre syster, 13 år gammal. Har drakarna Drogon, Viserion och 

Rhaegal. 

 

 Sir Jorah, riddare från Westeros som har blivit landsförvisad. Fungerar till en början 

som en spion för Robert Baratheon, då han skickar meddelanden till Kings Landing om 

vad Targaryenätten gör i sin exil, men blir snart förälskad i Daenerys och blir hennes 

trogne följeslagare.  
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Bilder 

Bild 1: Sansa i hovet efter faderns avrättning 

 

 

Bild 2: Sansa ler efter mötet med Tyrion innan bröllopet 
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Bild 3: Sansa på väg till sitt bröllop 

 

 

Bild 4: Joffery tar över bröllopet 
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Bild 5: Cersei anländer till Winterfell 

 

 

 

Bild 6: Cersei och Jamie, dolda i tornet 
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Bild 7: Joffreys lik i fokus 

 

 

 

Bild 8: Daenerys 
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Bild 9: Daenerys på bröllopsfesten 

 

 

 

Bild 10: Daenerys kläder:  
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Bild 11: Catelyns chockade ansiktsuttryck 

 

 

 

Bild 12: Briannes stolthet efter vinsten  

 

 


