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Abstract 
Syftet med denna studie är att analysera hur manlig och kvinnlig makt konstrueras i 

fantasyromanen Vindens namn. Ett intersektionellt perspektiv på maktkonstruktioner 

utgör studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt, med fokus på hur genus-, 

klass- och etnicitetsaspekter samvarierar i romankaraktärernas maktpositioner. Målet 

med studien är också att diskutera romanens möjligheter i svenskämnets 

värdegrundsarbete. Vidare belyses komplexa mönster för maktkonstruktion i romanen 

som lärare bör vara uppmärksamma på om man använder den som utgångspunkt för 

klassrumsdiskussioner om hur makt skapas i såväl romanen som i det samhälle den 

tillkommit i. Analysen visar att männen karaktäriseras på ett stereotypiskt vis, där deras 

handlingar lägger grund för deras maktpositioner, medan kvinnorna på motsvarande 

stereotypa sätt karakteriseras som maktlösa utifrån kropp, utseende och underordning. 

Detta framställs på ett explicit och ibland övertydligt sätt. Mer implicit framställs 

etniciteters och klasstillhörighetens betydelse för de manliga karaktärernas inbördes 

maktpositioner. Kvinnliga karaktärer är genomgående objektifierade och underordnade i 

Vindens namn. 
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1 Inledning 
Jämlikhet är ett ämne som länge varit viktigt i samhällsdebatten och ökar med 

människors medvetenhet om det (de los Reyes & Mulinari 2007). Män och kvinnor ges 

olika förutsättningar i samhället på grund av genusstereotypa normer som konstruerats, 

och vidmakthålls, men också andra faktorer som klass och etnicitet kan påverka. Detta 

kan bli synligt genom ett intersektionellt perspektiv som inkluderar alla dessa aspekter. 

Inom litteraturen finns det många gestaltningar som är stereotypiska, och i den 

fantasyroman som analyseras i den här studien kan dessa gestaltningar påverka läsarens 

värderingar av kön, klass och etnicitet. I denna studie analyserar jag hur 

maktkonstruktioner gestaltas i en fantasyroman och diskuterar hur den läsningen på 

olika sätt kan vara relevant i en undervisningssituation på gymnasieskolan, genom 

kritisk diskussion och medvetandegöring om makt, genus och etnicitet. Att diskutera 

makt i skolans svenskundervisning kan vara komplext, eftersom det finns många olika 

perspektiv och fokuspunkter som läraren kan utgå ifrån. Makt är konstruerat av 

människor, genomsyrar samhället och påverkar oss alla, vilket gör det till ett relevant 

område att behandla i undervisning som berör skolans värdegrund. Därför är det viktigt 

att diskutera hur makt konstrueras och hur det kan gestaltas i romaner. 

Litteraturläsning är en central del av svenskämnet och ska bidra till elevers 

utveckling av nya tankesätt och perspektiv: 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 

förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter […] som källa till självinsikt 

och förståelse av andra människor erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. 

Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. (Skolverket 

2011:160)  

Svenskämnets styrdokument tydliggör alltså att litteratur ska användas i undervisningen 

för att öka elevernas empatiska förmåga och förståelse för andras livssituationer. Genom 

läsningen kan också förmågor som kritiskt tänkande, samtalsteknik och textförståelse 

utvecklas (Skolverket 2011:161). Litteraturläsning erbjuder eleverna möjligheten att 

stärka sin personliga utveckling i relation till samhället, och läsning av texter är viktigt 

för elevernas analysförmåga och medvetandegöring om mer komplexa problem eller 

konstruktioner i samhället (Chambers 2011:69–70). Genom att använda litteratur kan 
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lärare och elever bli medvetna om de maktkonstruktioner som skapats i 

romanverkligheten, och i exempelvis fantasylitteratur kan problem i samhället gestaltas 

genom främmande världar och karaktärer. Det vanligaste temat i fantasy är det godas 

kamp mot det onda, och litteraturen kan på så sätt fungera som en moralkompass 

(Prothero 1990:33). En nackdel med fantasylitteratur kan däremot vara svårigheterna att 

se bortom den nya, okända världen och att se mening i att läsa litteratur som inte är 

verklighetsbaserad (Di Filippo 2011:1110).  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att studera manliga och kvinnliga maktpositioner i 

fantasyromanen Vindens namn (Rothfuss 2007). Med utgångspunkt i ett intersektionellt 

perspektiv uppmärksammas gestaltningen av hur makt, genus och etnicitet samverkar i 

fantasyromanen Vindens namn och hur detta kan hanteras i undervisningen i svenska på 

gymnasieskolan. De frågeställningar som fokuseras i analysen är följande:  

• Hur gestaltas manlig och kvinnlig makt i relation till klass och etnicitet i 

romanen Vindens namn? 

• Vilka möjligheter och svårigheter finns med att i undervisningen diskutera 

manlig och kvinnlig maktkonstruktion i relation till klass och etnicitet i Vindens 

namn? 

2 Bakgrund  
I detta kapitel redogör jag för den tidigare forskning som är relevant för studien, vilket 

innefattar forskning om fantasylitteratur i skolan och i samhället och forskning som 

fokuserar på boksamtal och litteraturens inverkan på unga läsare. 

2.1 Tidigare forskning 

Catherine Sheldrick Ross et al. (2006) fokuserar på läsning, forskning om läsning och 

hur läsning påverkar människor och utvecklar deras analytiska förmågor. I deras 

forskning diskuteras unga vuxnas fiktionsläsning och hur valet av litteratur påverkar 

intresset för fortsatt läsning (2006:101–110). Sheldrick Ross et al. menar att om unga 

får läsa texter och lära sig analysera dessa kan deras intresse för litteratur öka, eftersom 

förståelsen för litteraturen ökar genom just analys, diskussion och reflektion. Hon 

menar, likt Ulfgard (2017), att det krävs ett aktivt och genomtänkt val av litteratur och 
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en social kontext för att eleven ska utvecklas och inte hämmas i sin läsning (2006:127–

128). Om ungdomar läser och reflekterar över fantasylitteratur kan alltså deras 

analytiska förmågor utvecklas samtidigt som intresset för läsning i stort ökar. 

Fantasylitteratur kan öppna dörrar till många annorlunda perspektiv som inte realistiska 

romaner gör. 

Maria Ulfgard (2017) betonar att lärare kan arbeta för ”litteraturundervisning på 

fiktionens villkor”, vilket innebär att man baserar delar av litteraturundervisningen på 

fiktiva karaktärer och världar, vilket i detta fall är fantasylitterturens världar. Ulfgard 

problematiserar olika undervisningssituationer och hur dessa påverkar elevers tankar om 

läsning i skolan: ”För att eleven ska kunna skapa mening i den litterära texten krävs en 

koppling till den egna personen och till en tillvaro utanför skolan” (2017:137). Ulfgard 

argumenterar för att lärares litteraturval påverkar inlärning och intresse för läsning, och 

hon menar att en tydlig litteraturundervisning kan skapa och upprätthålla en 

läsfrämjande miljö i klassrummet (2017:137). Hon påtalar vikten av att skapa en miljö 

som ger möjlighet till boksamtal också om ämnen som eleverna kan uppleva svåra att 

tala högt om i klassrummet. Om samtalen förs genom litteraturens fiktiva världar kan 

det ge eleven erfarenheter som de kan koppla till livet utanför skolan (Ulfgard 

2017:150).  

Två forskare som fokuserar specifikt på läsning och tolkning av fantasylitteratur 

är Paul Di Filippo (2011) och James Prothero (1990). Di Filippo och Prothero belyser 

inte huvudsakligen fantasy i relation till skolan utan diskuterar snarare 

fantasylitteraturens roll i samhället. Di Filippo (2011) fokuserar på läsarens svårigheter 

att relatera till fantasyverk på grund av alla aspekter som inte är tydligt kopplade till 

verkligheten och samhället (2011:1110). Prothero (1990), å sin sida, diskuterar hur 

fördelaktigt det är för ungdomar och vuxna att läsa fantasy, men att det krävs 

förberedelser och förklaringar:  
We may learn of courage and perseverance from Tolkien's Frodo or Ursula Le Guin’s Ged, 

but not in a lecture followed by a quiz. […] Yes, I would like to assign more fantastic 

fiction as regular reading. But in order to accept the fantasy many students would need 

preparation. Why? Because they have been told it is literature for children only. (Prothero 

1990:33–34).  

Istället för att fokusera på hur fantasy kan upplevas som overkligt och barnsligt, kan 

man använda myterna som de innehåller för att diskutera värderingar, enligt Prothero 

(1990:34). 
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Ett viktigt perspektiv i litteraturanalyser är genus och feminism. Hillerström 

(2017) utgår från ett feministiskt perspektiv på könsroller och könsnormer med fokus på 

hur dessa gestaltas i litteratur. Hon problematiserar hur könsroller ibland gestaltas 

genom exempelvis sexuella övergrepp: ”Beroende på hur sex och sexualitet skildras och 

hur det sexuella handlingsutrymmet fördelats och omfördelats mellan romanernas 

karaktärer så har också maktstrukturer synliggjorts” (Hillerström 2017:66). Hennes 

artikel presenterar scenarion där kvinnors makt osynliggörs av män för att män ska 

kunna rättfärdiga sina handlingar. Feminism är ofta ett viktigt och centralt perspektiv i 

litteraturanalyser och behöver uppmärksammas för att kunna bryta de destruktiva 

könsnormer som uppkommit i samhället. I förlängningen kan förståelse om hur 

litteraturen gestaltar relationer mellan människor då öka, menar Hillerström (2017:66). 

Det finns relativt lite forskning om fantasy som just undervisningsmaterial i 

skolan medan generell forskning om litteraturläsningen är desto vanligare. 

Fantasylitteratur gestaltar samhällsproblem på ett annorlunda sätt än realistiska romaner 

gör, exempelvis genom magi och andra fiktiva världar där magiska varelser bor och där 

lagarna fungerar annorlunda än i vår värld (Ehriander & Nilson 2012:7). Eftersom 

genren vuxit sig stark först under senare tid finns det få studier som fokuserar specifikt 

på genren kopplad till undervisning i skolan. Forskning om fantasy i skolan är ofta 

inriktad på engelsk fantasy och engelska skolkontexter, eftersom många fantasyverk 

ursprungligen är skrivna på engelska (Ehriander & Nilson 2012:10–11). Därför är den 

forskningen inte direkt överförbar till undervisningskontexten i Sverige, eftersom 

styrdokument och skolmiljöer skiljer sig åt.  

Alkestrand (2016) är en av de svenska forskare som analyserar fantasylitteratur i 

en svensk skolkontext i sin avhandling Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis 

Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete. Alkestrand diskuterar hur genren kan 

användas i klassrummet med utgångspunkt i tre olika fantasyserier. Ett centralt begrepp 

som Alkestrand betonar i relation till fantasylitteratur är främmandegöring. Med detta 

menas att för läsaren kända fenomen kläs i en ny språkdräkt och därigenom kan ändra 

läsarens uppfattning av verkligheten. Främmandegöring är vanligt i fantasylitteratur och 

ger ännu en dimension till romanen (2017:36). Alkestrands fokus på värdegrundsarbete 

med utgångspunkt i fantasylitteratur mynnar ut i förslag på hur lärare kan använda 

fantasy i undervisningen: ”Fantasylitteratur kan hjälpa oss att se det som vi inte annars 

lägger märke till, eller låta det som vi betraktar som självklart träda fram i nytt ljus” och 

kan ge ”fruktbara uppslag till värdegrundsarbetet om demokrati, mänskliga rättigheter 
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och kulturell mångfald” (2016:27, 9). Fantasylitteratur kan således öppna dörrar till 

olika tolkningar av budskap och en utveckling av elevernas medvetande.  

Litteraturundervisning är viktigt för att främja värdegrundsarbetet och elevers 

möjlighet att hitta sin plats i samhället genom litteraturen: ”För många läsare utgör 

skönlitteraturen, kanske framförallt barn- och ungdomslitteraturen, en viktig arena för 

att inhämta kunskaper om samhället och för att finna sin egen plats i det”, skriver 

Alkestrand (2017:44–45). Att använda fantasylitteraturens didaktiska potential kräver 

en kompetent lärare som kan möjliggöra diskussioner om abstrakta ämnen som 

exempelvis demokrati och koppla det till fantasyromanen (2017:44–45). Något som är 

en ofrånkomlig del i värdegrundsarbetet är att det inbegriper samtal om känsliga ämnen. 

Litteraturen kan dock vara ett medel för att diskutera problem och känsliga ämnen, 

vilket därmed kan utveckla elevernas kunskaper om jämlikhet eller andra problematiska 

och aktuella frågor i samhället (2017:32). Alkestrands forskning behandlar 

värdegrundsarbete genom läsning av fantasy på ett mer generellt plan, som nämnts 

ovan, medan jag fördjupar mig i genrens potential genom att åskådliggöra specifikt hur 

makt konstrueras i fiktiva världar, men som också kan kopplas till elevernas verklighet. 

Gestaltningen av hur unga kvinnliga karaktärer byggs upp i fantasylitteratur 

diskuteras av Ehriander & Nilson (2012). Kvinnliga karaktärer beskrivs i äldre 

fantasyromaner som någon som behöver räddas eller är svaga och inte kan klara sina 

uppdrag utan en man vid sin sida: ”De var oftast den unga kvinnan hjälten älskar och 

tvingas rädda” (2012:137). Denna gestaltning börjar förändras och nu finns allt oftare 

starka och självständiga kvinnor i kontrast till de hjälplösa karaktärerna. Ehriander och 

Nilson påtalar att fler och fler kvinnliga huvudroller utvecklas inom fantasy idag, 

eftersom läsarna kräver mångfald i fantasylitteraturens handling och 

karaktärsskildringar: ”Kanske handlar det om att förlagen äntligen fått upp ögonen för 

att många tjejer läser fantasy och att en hel del av dem efterfrågar böcker där det finns 

kvinnliga karaktärer” (2012:138).  

Litteratursamtal i skolan diskuteras av Michael Tengberg (2011) som i sin 

avhandling Samtalets möjligheter: Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan 

problematiserar litteratursamtal i olika former. Samtal om texter och litteratur kräver 

förberedelse och tydlig struktur för att det ska ge önskat resultat (Tengberg 2011:154). 

Syftet med Tengbergs studie är att ”bidra med mer detaljerad kunskap om det 

texttolkande samtalets pedagogiska möjligheter” (2011:29). Möjligheten med att 

applicera Tengbergs forskning i undervisning är möjlig genom de olika samtalsformer 
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som han funnit i sitt empiriska material som består av observationer av 

litteraturundervisning och litteratursamtal (2011:193). En av samtalsformerna är 

värderingsorienterad läsart, där fokus ligger på värdekriterier om karaktärernas 

handlingar eller romanen som helhet (2011:211). Den andra läsarten är 

subjektsorienterad och lägger vikt vid läsarens tolkning av texten med utgångspunkt i 

känslor, erfarenheter och verklighetsuppfattning (2011:216). Den tredje är den 

handlingsorienterade läsarten som fokuserar på romanens handling, med 

betydelseorienterad där budskap är det viktigaste och intentionsorienterad läsart där 

syftet med romanen diskuteras. Den sista läsarten är den metakognitiva, som diskuterar 

hur tankeprocessen hos läsaren påverkar läsupplevelsen och hur texten har påverkat 

läsaren (2011:224). Undervisningens utfall varierar stort beroende på vilken läsart som 

används i undervisningen, men Tengberg visar hur ett boksamtal kan öppna dörrar till 

nya kunskaper och att litteratursamtal har stor pedagogisk potential om läraren har ett 

tydligt syfte med samtalsformen (2011:299). Att använda fantasylitteratur i ett 

litteratursamtal med valda läsarter kan göra att förståelsen för sådan litteratur ökar, och 

eleverna ges möjlighet att reflektera över välkända teman i en ny språkdräkt. 

3 Teori och metod 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien och vilka 

metodiska överväganden som har gjorts.  

3.1 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för studiet av maktkonstruktioner i den här 

undersökningen är det intersektionella perspektivet. Paula de los Reyes & Diana 

Mulinari (2007) beskriver ett flertal olika aspekter av maktkonstruktioner som leder till 

ojämlikheter i samhället och som kan synliggöras med ett intersektionellt perspektiv:  

Den simultana effekten av kön, klass och etniska/”ras” -strukturer är en central 

komponent i maktens konstituering. Vi ser därför intersektionlitet som ett alternativ till 

den genusvetenskap som hittills konstruerar kön utan att ta hänsyn till den ojämlikhet som 

grundas i föreställningar om ”ras”, klasstillhörighet och nationella gränser. (2007:7)  

Det intersektionella perspektivet är alltså vidare än endast aspekterna kön, klass och 

etnicitet. Sexualitet, religion, funktionsvariationer och ålder är några ytterligare aspekter 

som kan inkluderas i en analys med ett intersektionellt perspektiv. För att exemplifiera 
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tänker man sig att makt, som fokuseras i min studie, inte enskilt kan förklaras utifrån 

om man är man eller kvinna. Aspekter som etnicitet och klasstillhörighet kan också 

skapa ojämlik makt (2007:9). En europeisk, medelålders, högutbildad och heterosexuell 

man har exempelvis ofta stora möjligheter att nå maktpositioner. Intersektionalitet är ett 

brett begrepp eftersom det omfattar aspekter som är viktiga för identitets- och 

samhällskonstruktion i diskussionen om ojämlikhet i världen: 

Ett intersektionalitetsperspektiv ser vi som ett sätt att utveckla en analys som förmår 

förankra maktrelationer i samhället och dess ojämlika fördelning av materiella och 

symboliska resurser […] (de los Reyes & Mulinari 2007:11) 

Intersektionalitet är alltså ett forskningsperspektiv som fokuserar på att studera hur 

hierarkier och maktkonstruktioner skapas av människor för ha kontroll över grupper och 

fördelar som kan finnas. De los Reyees & Mulinari (2007) menar att ojämlikhet och 

maktrelationer ger en fördelning av resurser till olika grupper i samhället. Fördelningen 

baseras på maktrelationer och maktskillnader som skapats mellan människor. Makt kan 

missbrukas, både med synliga och mindre explicita medel (de los Reyes & Mulinari 

2007:12–13). Intersektionalitet innebär kritisk granskning av ojämlikheter skapade 

utifrån aspekter i samhället som ger makthavande grupper fördelar och materiella 

förutsättningar för att kontrollera andra grupper, och vilka som ska få dessa 

maktrelaterade fördelar och resurser. Det finns alltid grupper som har ett maktövertag, 

och genom att granska dessa aspekter som skapar ojämlikheter ur ett intersektionellt 

perspektiv kan dessa maktstrukturer blottläggas (de los Reyes & Mulinari 2007:7,13). 

Genom att med ett intersektionellt perspektiv närläsa relevanta utdrag ur Vindens namn, 

ämnar denna studie undersöka hur maktkonstruktion hos män och kvinnor i relation till 

klass och etnicitet gestaltas i romanen.  

3.2 Metod 

Analysen av Vindens namn fokuserar på klass, kön och etnicitet. Dessa aspekter är 

viktiga för analysen eftersom de kan leda till olika grader av ojämlikhet. Denna 

avgränsning sker för att skapa en rimlig men samtidigt relevant studie i förhållande till 

uppsatsens omfång. Fortsättningsvis följer definitioner av begrepp som kommer 

förtydliga dessa aspekter, och diskussionen om manlig och kvinnlig makt såsom de los 

Reyes & Mulinari (2007) beskriver dem förtydligas. Det första centrala begreppet är 

beständig ojämlikhet, som har konstruerats för att beskriva hur makthavare kan fortsätta 

behålla den makt de blivit tilldelade. Det betyder att ojämlikhet medvetet skapas för att 
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gagna en viss grupp i samhället genom exempelvis underordning och exkludering. Med 

underordning menas att en person står lägre i rang än en människa som har makt, i 

exempelvis social hierarki eller resurser, för att nämna ett par aspekter. Exkludering 

innebär att en person blir utesluten ur en viss grupp, socialt eller i en arbetssituation, för 

att de som har makten ska kunna behålla sin makt (de los Reyes & Mulinari 2007:33–

34). Maktmissbruk är ett begrepp som är nära relaterat till makthavare och sker när en 

person som har makt över en eller flera personer drar materiella eller osynliga fördelar 

av maktpositionen. Ojämlikhet betyder att alla inte får samma förutsättningar och medel 

för att lyckas i sina liv. Sociala hierarkier är grunden till beständig ojämlikhet och makt, 

eftersom samhällsbygget historiskt har förutsatt en tydlig hierarki som lägger grunden 

för ojämlikhet (de los Reyes & Mulinari 2007:33–34). Objektifiering är ett begrepp som 

belyser i vilken mån exempelvis en kvinna beskrivs utifrån en manlig blick eller vice 

versa. Objektifiering är viktig i analysen för att visa skillnaden mellan hur kvinnor och 

män gestaltas i romanen och i vilken mån kvinnor objektifieras i texten. Hur kvinnor 

och män gestaltas kan ha betydelse för hur maktpositioner och situationer skiljer sig åt 

för manliga och kvinnliga karaktärer.  

Ett specifikt begrepp som har centralt i analysen är ”den andre” (de los Reyes & 

Mulinari 2007:29). Det innebär att personer kategoriserar människor ur ett perspektiv 

som fokuserar på skillnader och grupperar och kategoriserar grupper istället för att 

försöka hitta gemensamma nämnare. ”Den andre” är ett begrepp som skapats för att 

människor formar sin identitet genom att jämföra sig själva med andra människor och 

genom att se skillnader mellan dem och sin själva. Att ha en tillhörighet är viktigt för 

människor, och därför grupperar man sig tillsammans med personer som antingen ser 

likadana ut eller har samma värderingar, vilket gör att andra grupper ses som ”den 

andre”, vilket skapar segregation (de los Reyes & Mulinari 2007:29).  

Arping & Nordenstam (2010) diskuterar intersektionalitet med fokus på 

könsroller i samhället. Maktrelationer mellan män och kvinnor i litteraturen kan kasta 

ljus över hur makt mellan könen konstrueras. De undersöker hur samhällsstrukturer och 

normer påverkar människor: ”När det gäller det utopiska tänkandet i allmänhet, utmärks 

detta av att det uttrycker en dröm om en bättre värld samtidigt som det mer eller mindre 

explicit formulerar ett missnöje med den rådande samhällsordningen” (2010:141). Även 

om saker förändras händer inte tillräckligt för att skapa bättre förutsättningar. Kvinnor 

ses som ”det andra könet” och de förlorar makt gentemot män på grund av detta 

(2010:55) och genom ”[d]en maskulina principens påstådda naturliga överlägsenhet”, 
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vilket innebär att mäns makt blir stärkt av konstruerade stereotyper (2010:47). Det är 

relevant att diskutera könsroller i Vindens namn eftersom huvudpersonen är en man 

med makt över sitt eget öde, och eftersom majoriteten av karaktärerna också är män i 

högt uppsatta maktpositioner. 

Den roman som analyseras i studien är Patrick Rothfuss Vindens namn (The Name 

of the Wind) som publicerades 2007. Valet av genre och roman är grundat i att jag vill 

använda en roman som innehåller flera olika maktkonstruktioner och maktkonflikter i 

fantasyvärlden. Vindens namn är en roman som handlar om en ung man vid namn 

Kvothe, som gör en omfattande klassresa. Han går från att vara en ung man som är 

okänd och äger mycket lite, till att bli en av de mest kända personerna i sin värld, tack 

vare sitt sinne för magi, alkemi och sin omvittnade charm. Genom att våga ifrågasätta 

normer och aldrig ge upp kämpar han för att överleva i en hård värld. Kvothe lyckas få 

en hög position i samhället och därmed mer makt eftersom att han är en man, men han 

är en ovanlig man som ifrågasätter normerna i samhället. Kvothes anskaffning av makt 

utgör en grund för analysen av maktaspekter från både ett manligt och kvinnligt 

perspektiv, eftersom många normer och stereotyper gestaltas men också ifrågasätts i 

romanen.  

I romanens inledning får läsaren en introduktion till ramberättelsen i Vindens 

namn. Ramberättelsen består av att huvudkaraktären Kvothe har dragit sig tillbaka från 

sitt äventyrliga liv och gömmer sig från sitt öde som legend genom att driva ett 

värdshus. Kvothe har en lärling som är medveten om hans förflutna, och som till slut 

lyckas övertyga honom om att berätta sin livshistoria för lärlingen och en närvarande 

författare som skriver ner Kvothes äventyr för att den ska kunna återberättas för fler.  

Analysen utförs med utgångspunkt i utdrag ur Vindens namn som innehåller 

problem som är maktrelaterade. Paralleller mellan romanvärlden och samhället kommer 

att diskuteras, eftersom romanen speglar ett fiktivt samhälle och detta skapar 

möjligheter till att kritisera hur maktkonstruktioner sker i vårt samhälle. Störst fokus 

kommer att ligga på skillnaderna mellan klass och kön, eftersom de perspektiven är de 

mest framträdande i romanen. Även etnicitetsperspektivet kommer att beröras, eftersom 

det är nära sammankopplat med klass och kön (de los Reyes & Mulinari 2007:7). 

Därefter kommer de didaktiska implikationerna analysen gett upphov till att diskuteras.  
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4 Analys 
I detta kapitel presenteras analysen av romanens gestaltning av manlig och kvinnlig 

maktkonstruktion i förhållande till klass och etnicitet.  

4.1 Manlig maktkonstruktion 

I romanen Vindens namn blir manlig maktkonstruktion tydlig vid ett flertal tillfällen när 

läsaren får ta del av hur männens positioner i romanen gestaltas. Huvudpersonen 

Kvothe blir i sin ungdom antagen till universitetet, och en av hans första handlingar är 

att gå till biblioteket för att försöka hitta information om de mytomspunna varelser som 

anföll och dödade hans familj och vänner när han var yngre. Problemet är att varelserna 

klassas som sagovarelser och Kvothe blir tydligt tillrättavisad av sin lärare Lorren för att 

välja barnsliga böcker:  

’När vi var unga låtsades vi alla vara Amyr och slogs med svärd och pilspö. Det är 

naturligt för pojkar att dras till sådana berättelser.’ Hans ögon mötte mina. ’Däremot, 

en man, en arcanist,1 måste fokusera på sig själv i nutiden. Han måste fokusera på 

praktiska sysslor.’ Han höll min blick medan han fortsatta prata. ’Du är ung. Många 

kommer döma dig för endast det. […] Jag råder dig till att inte verka pojkaktig. (s. 

255) 

Lorren menar att denna tillrättavisning ska ses som ett råd för att göra universitetslivet 

något enklare för Kvothe, men han är samtidigt likgiltig i sin ton och visar tydligt vad 

som är socialt acceptabelt inom hans område, biblioteket. 

Kvothe var mycket ung när han blev antagen till universitetet och han blev det för 

sina kunskaper och inte på grund av kända eller rika föräldrar, vilket majoriteten av de 

andra studenterna blir. Detta gör att många av de andra studenterna ser ned på honom, 

och likaså gör vissa lärare:  

’Hur gammal är du, pojke?’ ’Femton, sir’ Mästarna skruvade på sig i sina stolar när alla 

reagerade, de bytte blickar, höjde på ögonbryn, skakade på sina huvuden. Hemme rullade 

sina ögon skyhögt” […] Du behövde kunskaper eller pengar för att bli antagen till 

Universitetet. Ju mer du hade av det ena, desto mindre behövdes det av det andra. (s. 229–

230).  

                                                 
1 En arcanist är en student som har klarat ett test i en slags magi (kallat sympati i romanen) som oftast tar 
sex år. Kvothe klarade detta på en vecka.  
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Maktskillnaderna mellan Kvothe och hans lärare blir här tydliga eftersom de är erfarna 

lektorer och styrelsemedlemmar som vet hur de sociala hierarkierna inom 

universitetsområdet fungerar, och de har själva studerat mycket länge. De los Reyes & 

Mulinari beskriver klasskillnader som beständig ojämlikhet (de los Reyes & Mulinari 

2007:33–34). Eftersom underordning bibehåller dessa klasskillnader i hierarkin kan 

Lorren i första citatet ovan ge Kvothe tillrättavisningar utan att bli ifrågasatt eller 

kritiserad. Han ger förslag om att Kvothe bör bete sig på ett visst sätt för att kunna bli 

belönad och höja sina resultat, och på så sätt markerar han sitt eget makt- och 

kunskapsövertag. Här blir Lorren överlägsen tack vare sin utbildning och bakgrund 

medan Kvothe är i underläge eftersom han inte vet hur den akademiska världen 

fungerar. Här uppstår alltså ett maktövertag genom det kunskapsövertag som Lorrens 

högre klass ger. Eftersom Lorren har haft tillgång till skolning, böcker och pengar har 

han kunnat utveckla kunskaper som Kvothe har tillgång till, och därmed har Lorren ett 

maktövertag gentemot Kvothe som ständigt måste kämpa för att få tillgång till dessa 

förmåner.  

Ytterligare ett exempel på Kvothes okunskap om det akademiska systemet är när 

han under en lektion råkar skada en lärare med sin magi. Trots att det var en olycka så 

är det strikt förbjudet att utöva magi på universitetet. Han blir anmäld och kallas till 

förhör av skolans styrelse, som består av nio män. Att stå ensam framför en styrelse 

bestående av mästare är en skrämmande situation med tanke på hur erfarna och högt 

uppsatta dessa är i jämförelse med Kvothe, en nyantagen student. Ett förhör i ett sådant 

underläge gör det svårt för Kvothe, som står ensam mot nio makthavare utan kunskap 

eller verktyg för att kunna hantera situationen. Att skapa en situation som denna ger 

makthavare än mer makt och ger utrymme för maktmissbruk utan att skada sina egna 

positioner i hierarkin (jfr de los Reyes & Mulinari 2007:47–8). Kvinnorna i romanen 

har ingen plats i styrelser och detta framgår av beskrivningarna av styrelsens 

medlemmar. De makthavande männen är nöjda med sin situation och hierarkiska 

gruppering. De utför förhöret enligt sina riktlinjer och roller utan att ta hänsyn till 

Kvothe, som inte har kunskap om dessa riktlinjer eller sina rättigheter i situationen.  

Läraren Hemme, som blev skadad av Kvothe under lektionen, har modifierat 

sanningen om olyckan. Detta är också ett exempel på maktmissbruk som gör Kvothes 

situation särskilt allvarlig, eftersom han får svårare att berätta sin version för styrelsen, 

som redan lyssnat på sin kollegas version: 
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Jamison eskorterade mig in i ett rum utan fönster med ett bekant halvmåneformat bord. […] 

Blickarna som mötte mina var inte vänliga. ’Har du något att säga till ditt försvar?’ […] Jag 

hade tillåtelse att använda sympati, sir.’ […] ’Jag fick tillåtelse från Mäster Hemme, både 

muntligt och underförstått.’ […]’Är vad pojken säger sant?’ Hemme öppnade sin mun som 

för att neka, men mindes sedan att ett helt klassrum fullt av studenter hade bevittnat 

demonstrationen. Han sade ingenting. […] ’Detta ändrar saker och ting betydligt.’ (s.263–

7) 

Dock är denna styrelse demokratisk och lyssnar på Kvothes berättelse. Problemet är att 

styrelsen är högst i hierarkin i den akademiska världen, och trots sina förklaringar 

straffas Kvothe offentligt med piskrapp. Detta straff tyder på en obalans inom 

maktfördelningen. Endast ett fåtal individer har rättighet att utdela straff av den graden, 

och det går inte som student att överklaga en dom. Ojämlikheter i samhället kan kopplas 

till de strukturella positioner som konstruerats och gynnas av makthavare, eftersom 

tydliga roller utformas för att kunna etablera ett system som fördelar resurser till 

skaparna av hierarkierna (de los Reyes & Mulinari 2007:47–48). I detta fall står en 

ensam och nyantagen student mot den högsta styrelsen, vilket endast gynnar styrelsen 

som får bibehålla sin maktposition genom att följa sina egna regler och dela ut 

bestraffningar. Detta skapar ytterligare en beständig ojämlikhet. Eftersom den 

strukturella maktanvändningen gynnas av makthavare blir inte beslutet ifrågasatt, trots 

att en ung man blir fysiskt bestraffad för något en äldre lektor i styrelsen misskött. 

Styrelsen är i sig också ett exempel på vad Arping & Nordenstam klassar som ”[d]en 

maskulina principens påstådda naturliga överlägsenhet” (2010:47), eftersom inga 

kvinnor finns i dessa positioner. 

Mot slutet av romanen kommer Kvothes ärkerival Ambrose och Kvothe i konflikt 

med varandra. Ambrose kommer från en mycket förmögen och känd familj och kan 

göra det mesta som han känner för, eftersom ingen stoppar honom. I följande citat har 

Ambrose pratat med alla värdshus i grannstaden till universitetet och spridit rykten och 

mutat alla ägare att inte anställa Kvothe som musiker eftersom han inte kommer att göra 

affären gynnsam:  

Det var irriterande, men jag visste att det fanns runt fyra eller fem värdshus som hade blivit 

överlyckliga över att anställa en musiker […] Det var Ambrose. Jag vet inte hur han hade 

gjort det, men jag visste at det var han. Mutor, kanske, eller ett rykte som säger att om ett 

värdshus anställer en viss rödhårig musiker skulle de förlora en stor del av sin överklass-

klientel. (s. 414–415) 



 

 13 

Tack vare sin höga position kan Ambrose utan konsekvenser använda sitt inflytande 

genom att sprida rykten och dela ut mutor för att alla värdshus ska neka Kvothe arbete 

så att han inte kan överleva som student. Här blir exkludering, som de los Reyes & 

Mulinari nämner (2007:33), relevant eftersom Kvothe blir exkluderad från sitt yrke när 

Ambrose visar sitt maktövertag genom att påverka värdshusägarna och understryka 

Kvothes låga klasstillhörighet. 

4.2 Kvinnlig maktlöshet 

Om samhället i romanen hade varit jämlikt hade en kvinna kunnat agera lika 

maktfullkomligt som en man, men eftersom de få kvinnor som gestaltas i romanen kan 

klassificeras som ”det andra könet” (Arping & Nordenstam 2010:55), gestaltas de ofta 

som karaktärer i behov av hjälp. På grund av maktstrukturerna är kvinnor frånvarande 

högt i hierarkierna och därför även i många betydande situationer i romanen. Det finns 

exempelvis inte en enda framgångsrik kvinna på universitetet. Detta visar hur könsroller 

är konstruerade för att skapa maktpositioner som ger en specifik sida mer fördelar än 

den andra. I detta fall osynliggörs kvinnornas maktposition i romanvärlden genom att 

endast demonstrera manliga exempel på exempelvis chefer eller rektorer, medan de 

kvinnor som förekommer i romanen aldrig lyckas inta en sådan maktposition (jfr 

Arping & Nordenstam 2010:55).  

Romanen inkluderar visserligen kvinnliga karaktärer, men de är ofta 

objektifierade eller i underläge i förhållande till män. Ett exempel på detta är första 

lektionen på universitetet där läraren Hemme ska börja sin föreläsning och en ung 

kvinna vid namn Rian kommer in ett par minuter för sent: 

Väl där, verkade det som att han faktiskt skulle börja föreläsa. Men innan han började 

tittade han tillbaka på flickan. ’Jag ber om ursäkt fröken.’ Hon var den enda kvinnan i 

rummet. ’Ohyfsat av mig. Vad heter du?’ […] ’Rian, skulle du vilja korsa dina ben?’ 

Uppmaningen var sagd med en sådan uppriktig ton att inte ens en fnissning utbröt i 

klassrummet. Förbryllad, korsade Rian sina ben. ’Nu när helvetets portar är stängda,’ sade 

Hemme med sin vanliga, grövre ton. ’Kan vi börja lektionen.’ (s. 250)  

Att en universitetslektor uttalar sig sexistiskt om en kvinna på detta sätt inför resten av 

klassen är ett tydligt exempel på att kvinnor blir objektifierade på grund av sitt kön och 

underordnas även i offentliga situationer (jfr Arping & Nordenstam 2010:47). Ingen av 

studenterna vet hur de ska reagera på Hemmes uttalande, vilket kan ha att göra med 

hans maktposition som man och lektor. Kvinnor ses som ”det andra könet”, där mannen 
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representerar mänskligheten och kvinnan representerar sitt kön. Män får en tydlig 

maktposition över kvinnor, eftersom de klassas som det första könet (Arping & 

Nordenstam 2010:47). Därför får kvinnorna i romanen svårare att hävda sig och att få 

chansen att öka sin makt. Kvinnor spelar inte en lika stor roll i romanen, och därför kan 

de inte heller skapa samma maktposition som männen, trots deras försök att skapa bättre 

möjligheter genom män och deras makt. I detta citat samtalar Kvothe och en 

vaktmästare på en pub om deras gemensamma bekanta Denna och hennes 

problematiska situation:  

’Tja, hon har ingen familj eller finansiellt stöd. Inga nära vänner som kan hjälpa henne 

ut ur knipan om det skulle behövas.’ ’Jag har inte någon av de sakerna heller,’ […] 

’Det är en stor skillnad där […] En man har många möjligheter att klara sig i denna 

värld. Du har hittat din plats på universitetet, och även om du inte hade gjort det hade 

du fortfarande haft alternativ.’ […] Vilka alternativ finns det för en ung och vacker 

kvinna utan familj eller vänner? Ingen hemgift? Inget hem? […] Det är tiggande eller 

prostitution. Eller att bli en lords älskarinna, vilket är samma sak men med samma 

namn.’ (s. 472) 

Kvothe får höra hur mycket värre det är att vara kvinna utan ägodelar och stöd. 

Huvudkaraktären Kvothe utsätts visserligen också för nedvärderande kommentarer från 

till exempel Ambrose som står högre i klass än Kvothe, men de är aldrig yttrade på 

grund av hans kön, vilket alltså talar för en objektifierande gestaltning av kvinnor i 

romanen.  

Osynliggörandet och objektifieringen av kvinnor dominerar i Vindens namn. 

Nästa exempel sker när Kvothe kommer in i biblioteket och hans ärkefiende Ambrose 

står och flörtar med hans vän Fela, som är tydligt illa berörd: 

Hon hade det distinkta uttrycket av obekvämhet tillhörande en kvinna som vet 

meningslösheten med ett artigt avfärdande. En av hans händer vilade på hennes knä, medan 

den andra armen hängde på hennes stolsrygg, hans hand vilande på hennes nacke. Han 

menade att det skulle se ömsint och tillgivet ut, men det var en spändhet i hennes kropp 

som liknade ett skrämt rådjur. Sanningen var att han höll fast henne där, på samma sätt som 

man håller en hund i nackskinnet för att förhindra att den springer iväg. När dörren slog 

igen bakom mig tittade Fela upp, mötte mina ögon, för att sedan titta ner och sedan bort, 

skamsen över den obehagliga situationen. Som om hon hade gjort något. Jag hade sett det 

allt för många gånger på gatorna i Tarbean. (s. 283)  

I detta fall är Kvothes observationer skarpa, och han avbryter genom att komma in i 

rummet och den hotfulla situation som Ambrose skapat, en situation som annars hade 
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kunnat bli olösbar för Fela. Att en kvinna ska känna skam för att en man inte godtar ett 

nej är ett vanligt fenomen i samhället och ett tydligt tecken på förtryck och en så kallad 

sexuell gråzon (Hillerström 2017:65–66). En gråzon är när endast en av parterna 

samtycker till en sexuell handling, och i många fall är det kvinnorna som inte samtycker 

utan deras ja tas för givet (2017:65–66) I detta exempel är det Fela som skäms över hur 

hon inte kan ta sig ur sin situation på egen hand. Exemplet från Vindens namn behöver 

inte nödvändigtvis ses som en sexuell handling, men hade mycket väl kunnat bli, om 

inte Kvothe kommit och avbrutit Ambrose i sitt ihärdiga flörtande. Kvothe meddelar 

Ambrose hur illa han behandlar Fela, och förolämpar honom genom att kritisera 

Ambroses skrivkunskaper:  

Jag harklade mig högljutt. […]’Inte illa menat, men hade du kunnat titta igen? Jag är 

inte säker på att jag litar på läskunnigheten hos någon som inte kan rimma. Inte undra 

på att du måste hålla fast en kvinna för att hon ska lyssna på din dikt’. Ambrose vände 

sig till slut mot mig, vilket gjorde att han var tvungen att ta bort sin hand från Felas knä, 

en halv vinst […] Ambrose stelnade till och hans arm gled av från stolen för att hänga 

vid hans sida. Hans uttryck var dödligt giftigt. (s. 284)  

Den här scenen utspelar sig på ett sätt som gör att läsaren, genom Kvothes handling, får 

se hur en person kan agera utan våld, men ändå avbryta en annan mans maktmissbruk. 

Hillerström diskuterar liknande scener från litterära verk och menar att de kan ses som 

en avspegling av hur samhället ser ut i verkligheten gällande könsnormer och sexuella 

övergrepp: ”Vilken bild av sexualitet förmedlas och vilka ideal tydliggörs? […] Istället 

måste litteratur förstås som en aktiv del i en ständigt meningsskapande process ur vilken 

normer produceras och reproduceras” (2017:66). Problemet med att kvinnor och män 

blir insocialiserade i ett samhälle som fortfarande visar på stor ojämlikhet mellan könen 

kvarstår dock. Fela stoppar inte Ambrose själv, men när Kvothe hjälper henne vågar 

hon gå ifrån platsen. Maktskillnaderna mellan män och kvinnor samt objektifieringen av 

kvinnor blir tydliga i detta exempel eftersom Fela liknas vid ett ”skrämt rådjur” och en 

”fasthållen hund” (Rothfuss 2011:283), medan Ambrose inte alls beskrivs 

utseendemässigt. Det är hans handlingar som istället karakteriserar honom.  

Läsaren får följa ännu en kvinna, Kvothes kärlek Denna, som upplever opassande 

närmanden på grund av sitt vackra yttre: ”Och hon har lika mycket tur med män som…’ 

Han pausade, letade efter en jämförelse. ’Som… Fan.’ Han suckade frustrerat” (s.471). 

Här talar Kvothe och en man kallad Deoch om Denna och hennes otur med konstant 

elaka män. Efter att hon varit med om en olycka får hon vård på ett värdshus och blir 
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hon uppassad av gamla kvinnor och män. Denna säger att kvinnorna beter sig bättre än 

männen. Konstapeln som kom för att förhöra henne, lade under förhöret sin hand på 

hennes lår, vilket är ett ställe där en okänd person oftast inte lägger handen utan en 

agenda: 

Konstapeln lade sin hand på mitt ben!’ Hon rös. ’Till och med borgmästaren kom’ […] 

Föraktet i Dennas röst tvingade mig att bita tillbaka mina egna frågor så fort att jag nästan 

bet mig i tungan. (s. 507) 

När Denna berättar om dessa händelser för Kvothe blir hon mörk i blicken och tydligt 

nedstämd på grund av hur hon blir behandlad. Kvothe har aldrig blivit utsatt själv för en 

situation som denna, eftersom han är man och inte upplever närmanden av det här 

slaget.  

4.3 Etnicitetsgestaltning 

Kvothe tillhör ett folkslag som kallas Ruh, som många ser ned på och är 

misstänksamma mot. I romanen finns en handfull etniska grupper, exempelvis Ruh och 

Yllier samt de så kallade Cealder. Deras språk är Siaru och talas av en av Kvothes nära 

vänner och en av hans universitetslärare. Cealder har ett specifikt utseende: ”Vid 

skrivbordet satt en ung man som såg ut att vara en fullblodig Ceald, med den 

karaktäristiska rödblommiga huden och mörka ögon och hår” (s. 226). Man får inte veta 

deras exakta hudfärg, men deras hudton beskrivs som rödflammig, och de har mörkt hår 

och mörka ögon.  

Cealder som grupp är inte kopplade till huvudkaraktärens berättelse, men fungerar 

som en motpol till Kvothes sällskap, i detta exempel är det en okänd Cealdisk man som 

tilltalar Kvothe och försöker förstå vilken ”ras” Kvothe är genom att bedöma hans 

utseende:  

’Åh förlåt, du såg Yllisk ut. Det röda håret lurade mig […] Men det är du inte, eller hur? 

Du är en Ruh […] En familj.’ Jag skakade hans hand utan att tänka. Hans hand var hård 

som sten, och hans mörka Cealdiska utseende var ännu mer solbränt än vanligt, […]. (s. 

410). 

Cealder är ett exempel på hur också fantasyvärlden grupperar folkslag och människor 

genom att tydliggöra deras karaktärsdrag för att läsaren ska kunna skilja folk åt. De los 

Reyes & Mulinari kallar denna jämförelse mellan människor ”den andre” och det 

fungerar som ett upprätthållande av maktpositionerna för den etnicitet som värderas 
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högst (2007:29). ”Den andre” kan också kopplas till kvinnornas position ur ett etniskt 

perspektiv (2007:29). Cealder beskrivs genom en mans utseende, och läsaren får ingen 

bild av hur en kvinna som är Ceald hade kunnat se ut eftersom ingen Cealdisk kvinna 

presenteras i romanen. Kvinnor beskrivs i allmänhet enbart genom deras utseende: ”Det 

är allt som kan beskriva det väl. Att hon var vacker, hela vägen in till hennes ben, trots 

vissa skavanker eller fel. Hon var vacker […]” (s.385), men inte genom etniska särdrag. 

Kvothe och andra karaktärers makt påverkas starkt av deras ursprung – både klass, kön 

och etnicitet spelar roll, vilket kan exemplifieras av att Kvothe inte kan få arbete på 

grund av att Ambrose har utnyttjat sin makt och beskriver Kvothes utseende för att alla 

ska förstå vilken ”ras” (Ruh) han är.  

I romanen är kvinnors utseende ofta uppmärksammat, men inte utifrån ett 

etnicitetsperspektiv utan för att framhäva deras skönhet (objektifiering), medan män 

beskrivs genom typiska etniska drag, ofta för att jämföra med en annan manlig karaktärs 

typiska drag. Män karakteriseras dessutom genom sina handlingar, medan kvinnorna 

beskrivs genom sitt vackra yttre och är oftare passiva. Begreppet ”den andre” (2007:29) 

är centralt här eftersom männen är i fokus även om deras etnicitet kan påverka, men 

oavsett etnicitet har de alltid mer makt än kvinnorna. Detta kan också kopplas till ”Den 

maskulina principens påstådda naturliga överlägsenhet” (Arping & Nordenstam 

2010:47), eftersom männens handlingar får större vikt än kvinnornas, exempelvis när 

Ambrose försöker flörta med Fela och Kvothe stoppar det. När männens utseende 

beskrivs är det med mer utifrån etnicitet än objektifierande. Frågan är varför en roman 

som har skapat olika etniciteter inte beskriver båda könens typiska etniska drag utan 

fastnar i kvinnornas objektifierade utseende. Analysen visar att romanvärlden är 

ojämlik, dock inte genom att osynliggöra olika etniciteters makt utan för att ”den andre” 

(2007:29) är tydligt genomgående i romanen gällande både klass, kön och etnicitet. 

4.4 Hur kön, etnicitet och klass samverkar 

Konstruktionen av makt utgör en stor del av gestaltningen och karakteriseringarna i 

romanen, vilket analysen har visat. Både explicit och implicit är romanvärlden ojämlik 

trots vissa element av självkritik i situationer, exempelvis när Fela försöker ta sig ur 

Ambroses närmanden och Kvothe kritiserar Ambrose genom att uppmärksamma hur 

Ambrose måste hålla fast Fela för att få sin chans. Exempel som dessa synliggör tydligt 

en persons eller grupps makt, vilket pekar på att romanen är stereotypisk, som många 

äldre fantasyromaner är. Genom att använda det intersektionella perspektivet kan 
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läsaren upptäcka hur maktskillnaderna påverkar karaktärernas liv och skapar ett 

stereotypt samhälle där makthavarna använder sin makt för att bibehålla en hierarkisk 

struktur. Flera aspekter kan påverka en persons status; en kvinna som har låg 

klasstillhörighet, som Denna, får det mycket svårt i ett samhälle där framgång påverkas 

av aspekter som klass, kön och etnicitet. 

Män står högst upp i hierarkin, oberoende av både klass eller etnicitet och 

romanens samhälle är konstruerat utifrån mäns maktpositioner. Är männen dessutom 

högt uppsatta får de dubbelt så mycket makt. Kvinnors maktkamp osynliggörs medan 

deras utseende och maktlöshet gestaltas tydligt. Det är viktigt att belysa dessa 

maktkonstruktioner i romanen eftersom medvetandegöring om maktaspekter kan ge en 

ökad kunskap om vårt eget samhälle och maktkonstruktionerna som skapats och som 

romanen speglar. 

De manliga maktkonstruktionerna är explicita i romanen, eftersom stora delar av 

romanens händelseförlopp baseras på mäns upplevelser. Kvinnorna inkluderas som 

bikaraktärer och i kortare passager, men påverkar inte Kvothes resa som många av 

männen gör, och kvinnorna kan inte heller skapa makt utan hjälp av en man. Klass och 

etnicitet är något mer implicit beskrivna, men får ändå betydelse i romanen när de 

samspelar med varandra och könsaspekten. Klassdiskussionen är viktig för karaktärer 

som försöker att förändra sina egna öden, men är fast på grund av sin klasstillhörighet. 

Etnicitetsperspektivet skiljer karaktärer åt och fokuserar på männens utseende och deras 

handlingar och osynliggör kvinnornas etniska utseende helt, för att istället objektifiera 

dem. Detta visar hur klass, kön och etnicitet samspelar för att skapa en karaktär med 

varierande maktposition beroende på hur dessa aspekter är kombinerade.  

5 Diskussion  
En anledning till att Vindens namn valdes i den här studien är dess uppenbara självkritik 

mot samhällsstrukturerna i romanen. Di Filippo menar att vissa fantasygrenar har dött ut 

på grund av sina till synes obefintliga relationer till verkligheten, men också för att de 

har en komplex konstruktion (2011:1110). Prothero har en mer positiv syn på fantasy 

och hävdar att man borde se på fantasylitteratur lika seriöst som på realistisk litteratur 

och att den borde inkluderas mer i seriösa sammanhang för att stimulera diskussioner 

om abstrakta ämnen som värderingar (1990:32). Vindens namn kan klassas som en 

stereotypisk fantasyroman som läsaren behöver förhålla sig kritisk till när det gäller 

maktfördelningen i romanvärlden. Analysen visar hur beständig ojämlikhet är skapad 
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och bibehålls så att samhället gagnar dem som redan är framgångsrika (jfr de los Reyes 

& Mulinari 2007:33–34). Kvothe är ett undantag eftersom han gör enklassresa, men han 

är också man och får därför en chans att förändra sitt liv utan andras hjälp. 

Fortsättningsvis problematiserar jag, utifrån analysen, didaktiska frågor om hur 

romanen Vindens namn kan användas i undervisningen med fokus på makt. Att använda 

fantasyromanen som medium för att kunna prata om ojämlikhet i samhället kan ge 

elever möjlighet att sätta ord på sina känslor och tankar utan att känna sig attackerade 

eller utlämnade (Alkestrand 2016:27–28). Exempel på sådana ojämlikheter blir tydliga i 

Vindens namn, exempelvis skildringen av kvinnornas maktlöshet. Litteratur kan ha stort 

inflytande på unga, och om lärare utför väl planerade och genomtänkta boksamtal med 

relevanta romaner eller textutdrag som utgångspunkt kan elevers analysförmåga och 

intresse för litteratur utvecklas (Chambers 2011:16–17). Vindens namn kan användas i 

svenskundervisningen för att beröra frågor om jämlikhet och manlig och kvinnlig makt 

med koppling till etnicitet och klass eftersom alla dessa aspekter påverkar romanens 

karaktärer. Genom att använda fiktiva karaktärer i en okänd värld som exempel kan 

diskussionen bli mer mångfacetterad. Fokuspunkterna i analysen som denna studie tar 

upp kan användas i undervisningen för att ge exempel på hur orättvisa skapas genom 

makt beroende på klass, kön och etnicitet. Därmed kan reflektioner om elevernas egen 

värld fortsätta diskussionen, men med exempel från en fiktiv värld, för att lättare kunna 

visualisera dessa olikheter. 

Det finns olika modeller för litteratursamtal som gör att det blir lättare för eleven 

att prata om sin läsupplevelse. Att dela entusiasm, svårigheter och kontext samt mönster 

man funnit i texten är en modell och metod som kan användas för att skapa konstruktiva 

boksamtal (Chambers 2011:103–107). Vindens namn är en roman med många aspekter 

som kan vara intresseväckande, men den är också en lång roman med högt tempo så det 

är viktigt att elever får chansen att reflektera över innehållet och över diskussionen om 

makt utifrån specifika utdrag som behandlar det som läraren vill belysa. Frågor som kan 

stimulera sådan reflektion är exempelvis sammanfattningar av romanens teman, 

svårigheter i handlingen, språket eller om relationer mellan ”world-to-text”. Detta 

innebär att läsaren skapar kontext till texten genom att jämföra med sin egen värld, 

vilket ger utrymme för bredare tolkningar som ligger inom romanens värld men också i 

relation till verkligheten. Eleverna kan jämföra utdragen om klass, kön och etnicitet med 

sin egen verklighet och diskutera om ojämlikheterna finns inom båda världarna 

(2011:103–107).  
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Tengbergs olika samtalsformer, framför allt värderingsorienterade, 

subjektsorienterade och metakognitiva läsarter möjliggör olika fokus som kan vidga 

elevers vyer. Värderingsorienterade samtal handlar om att diskutera värdekriterier, 

(2011:211) medan subjektsorienterade samtal innebär att läsaren kopplar romanens 

värld till sin egen och känner igen sig i aspekter i romanen (2011:216). Metakognitiva 

läsarter handlar om den egna reflektionen under läsningens gång och att bli medveten 

om sina egna tankar under läsningen (2011:224). Anledningen till att dessa tre läsarter 

är speciellt intressanta för denna studie är att de utdrag som valts ut till analysen kan 

läsas på dessa tre sätt i en klassrumssituation där elever och lärare samtalar om hur makt 

konstrueras i Vindens namn.  

Det finns både positiva och negativa aspekter som behöver tas i beaktning när 

romanen Vindens namn används i klassrummet. En fördel med Vindens namn är att det 

är en fantasyroman som gestaltar samhällsproblem utifrån ett annorlunda perspektiv 

som inte har en tydlig verklighetsförankring men ändå angår eleven (jfr Alkestrand 

2016:108–109). En nackdel är att det är potentiellt känsliga ämnen som analyseras och 

diskuteras, vilket kan vara svårt att hantera för elever som relaterar starkt till klass-, 

köns-, och etnicitetsproblem. Detta är dock ett problem som kan uppstå oavsett vilken 

roman som används i undervisningen men kanske kan underlättas genom 

fantasylitteratur. 

Syftet med att diskutera maktaspekter utifrån ett intersektionellt perspektiv är att 

det kan skapa en medvetenhet om varför ojämlikhet uppstår och hur samhällets struktur 

är uppbyggt genom makt (de los Reyes & Mulinari 2007:29). Att analysera denna 

roman utifrån ett intersektionellt perspektiv och med huvudsakligt fokus på manlig 

kontra kvinnlig makt gör att eleverna kan upptäcka maktmissbruk och diskutera det 

inom ramen för undervisningen. Det är därför viktigt att hitta fokuspunkter som gör att 

läsaren kan uppmärksammas på vad som sker i romanen och kunna kritisera och 

analysera det (Arping & Nordenstam 2010:60–61), vilket exempelvis skulle kunna vara 

de valda utdragen som belyses i analysdelen av denna studie. Hillerström argumenterar 

för medvetandegöring av könsroller i litteraturen, eftersom läsaren påverkas av det som 

läses. Det är viktigt att veta vad som ska kritiseras och vad som kan vara nyttigt att ta 

lärdom av eftersom ungas läsning påverkar deras identitetsutveckling (2017:66). Många 

av de utvalda citaten i Vindens namn är stereotypiska och kan därför med fördel 

användas för att diskutera och kritisera könsroller. 
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Skolans uppdrag är att fostra demokratiska medborgare som kan leva, verka och 

arbeta tillsammans för ett bättre samhälle (Skolverket 2011:5). Det intersektionella 

perspektivet utvecklades specifikt för att belysa och motarbeta all sorts ojämlikhet och 

förtryck eftersom dessa påverkar hur den valda politiska styrningen i längden formar 

samhället, på gott eller ont (de los Reyes & Mulinari 2007:14–15). Därför är det viktigt 

att unga får läsa tillsammans och samtala om sin läsning för att utvecklas och för att få 

utlopp för känslor och åsikter (Sheldrick Ross et al. 2006:127). Att behandla ämnen som 

handlar om jämlikhet och normbrytande beteenden är viktigt för utvecklingen av 

demokratiska medborgare (Skolverket 2011:5) och i längden ett rättvisare samhälle. 

Analysen av Vindens namn har visat att det samhälle som gestaltas har lång väg att gå 

för att bli jämlikt, vilket är viktigt att låta eleverna själva upptäcka genom läsning och 

boksamtal. 

5.1 Vidare forskning 

Mitt förslag till vidare forskning är en jämförande analys mellan en fantasyroman och 

en realistisk roman för att belysa likheter och skillnader i uppbyggnaden och 

gestaltningen av manlig och kvinnlig makt. Ett annat förslag är att analysera hela 

fantasyserien Vindens namn för att se om gestaltningen av makt ändras i den andra 

romanen i trilogin eftersom den första är genomgående stereotypisk. Ett tredje alternativ 

kan vara en jämförande analys mellan två skilda fantasyverk för att undersöka om de 

gestaltar maktaspekter på likartade vis eller om gestaltningen skiljer sig åt. 
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