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Inledning 

”En litterär genre som inte utger sig för att återge ett verklighetstroget innehåll”1 

 

Fantasygenren har länge präglat våra tv-apparater och biodukar men kanske är det nu 

de senare åren som den fått sin glansperiod. Många fantasy-fans faller lätt för 

rollfigurer som agerar hjältar och hjältinnor, sådana som befinner sig i otroliga 

fantasilandskap och slåss mot monster m.m. men som i slutändan besegras. Kanske 

har dessa filmer en viss lockelse just för att de är overkliga och bygger på en 

annorlunda värld. Det kan vara någonting som många människor behöver, att få 

koppla bort världen och leva sig in i en enklare värld där godheten alltid segrar och 

allting är väldigt svart på vitt.  

Under 1980-talet släpptes en del fantasy filmer, som är väl ihågkomna, trots att 

fantasygenren inte alls var särskilt välkänd och populär under denna tid. Några av 

dessa filmer är Willow (Ron Howard, 1988), Princess Bride (Rob Reiner, 1987) och 

Legend (Ridley Scott, 1985). Dessa var tämligen välgjorda och alla tre bestod av 

någon manlig skådespelare som sedan blivit mycket erkänd som t.ex. Tom Cruise, 

Val Kilmer och Cary Elwes. Kvinnorna i dessa filmer hade inte samma tur.  I Willow 

är det männen som är huvudfigurerna, fast kvinnorna finns med som starka individer. 

Willow Ufgood, är en liten man som utövar trollkonsten och som tar på sig rollen att 

rädda riket, i denna saga, från en ondskefull häxa. Detta gör han genom att skydda 

den oskyldiga lilla nyfödda flickan Elora Dana, född till att besegra häxan. Under 

filmens gång ser man många starka kvinnliga rollfigurer, men det är ändå männen det 

hänger på i slutändan.  

År 1997 tog regissören av Bad Taste (Peter Jackson, 1987) på sig att filmatisera 

JRR Tolkiens litterära trilogi The Lord of the Rings. New Line Cinema stod bakom 

projektet som skulle ta flera år att slutföra.2 Alla filmerna skulle göras samtidigt och 

sedan släppas i följd under åren 2001-2003. 3 När första filmen The Lord of The 

Rings: The Fellowship of the Ring (Peter Jackson, 2001) släpptes slog den filmvärlden 

med häpnad. Aldrig hade en fantasyfilm varit så påkostad och storslagen. Filmen var 

                                                 

1
 Informat ion från : http://www.ne.se/artikel/1181657, 2008-12-22 

2
 Informat ion från : http://www.imdb.com/company/co0046718/, 2008-12-22 

 

http://www.ne.se/artikel/1181657
http://www.imdb.com/company/co0046718/
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178 minuter och specialversionen som sedan släpptes (specialversioner med extra 

material, som inte kunnat användas då filmerna visats på bio, släpptes på alla 

filmerna) var 208 minuter lång. Trots att filmerna var långa stoppade detta inte fans 

från att gå och se filmerna ett flertal gånger. När andra filmen släpptes var fans över 

hela världen spända på om nästa film skulle kunna bli lika spektakulär. The Lord of 

the Rings: The Two Towers (Peter Jackson, 2002) visade otroliga specialeffekter då 

Tolkiens rollfigurer genast kom till liv på ett sätt ingen hade kunnat ana. De talande 

träden (Ents) och de små hoberna fick hela världen att hålla andan inför den tredje och 

sista filmen The Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003) som 

till slut släpptes december 2003. Med sina 201 minuter och en specialversion på 251 

minuter kunde det ändå kännas som att filmen tog slut alldeles för snabbt. 

Filmvärlden stod upp och applåderade då The Return of the King vann 11 stycken 

priser på Oscarsgalan i USA år 2004. 4 Anledningen till att jag valt att använda mig av 

specialversionerna, istället för de vanliga, är att extra materialet i de förlängda skapar 

en helt annan roll för kvinnorna.  

J.R.R. Tolkien skapade en fantastisk värld när han skrev böckerna om Middle-

Earth. Denna häpnadsväckande värld kom med en karta, som skulle leda fansen under 

färdens gång, men hade också flera olika språk, som sedan spridits. Berättelsen 

utspelar sig i en värld, som skulle efterlikna en miljö likt vår egen medeltid, men med 

skillnaden att istället för endast människor finns där också varelser som alver, dvärgar 

och hober, som lever tillsammans i stillhet och även att denna tidsera inte ändras. 

Böckerna och filmerna visas väldigt väl att människorna i Middle-earth inte ändras 

och att deras värld olikt vår, aldrig kommer att ha en evolution. Berättelsen börjar 

med att tala om ett antal magiska ringar som skapats och nu ägs av människor, 

dvärgar och alver för att kunna styra de riken de lever i. Men det finns även en ondska 

i Middle-Earth, nämligen den ondskefulle Lord Sauron som själv skapat en ring, 

mäktigare än alla andra tillsammans, för att styra hela Middle-Earth. Krig sprider sig 

över landet,  män och alver slåss mot Lord Sauron för att stoppa hans ondskefulla 

planer, han dödas och ringen vandrar vidare för att sedan hamna, å rhundraden senare, 

hos en hob vid namn Bilbo Baggins.  

                                                 

4
 Informat ion från : http://v9.indiewire.com/biz/biz_040301oscars.html, 2008-12-22 

http://v9.indiewire.com/biz/biz_040301oscars.html
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Hoberna kan liknas vid barn med dess storlek och de lever sina liv lyckligt och 

stillsamt. Ändå är det de, som i slutet, blir ringens beskyddare och förstörare då 

Bilbos brorson får i uppdrag att föra ringen till Mount Doom förbi Lord Sarurons 

nyfikna öga. 

Efter att The Lord of the Rings-filmerna kommit ut på bio uppkom genast 

diskussioner angående kvinnorollerna. Filmerna utspelar sig, som jag tidigare nämnt, 

på en så kallad medeltid där kvinnor inte hade särskilt stor roll i samhället.5 I 

böckerna har kvinnorna inte tillnärmelsevis lika stora ställning som männen och under 

min undersökning av Lord of the Rings-filmerna märks det mer och mer att människor 

i allmänhet knappt lagt märke till kvinnornas gestaltning i filmerna. 

Mitt intresse har länge varit stort för fantasygenren och Lord of the Rings-filmerna 

och böckerna har varit väldiga favoriter. De är för mig inte bara intressanta och 

spännande berättelser utan även bra konstruerade. Éowyn är en otroligt stark rollfigur 

i mina ögon, men som inte riktigt får den respekt hon förtjänar. Därför ville jag titta 

närmare på kvinnorna och deras betydelse gentemot männens del i berättelsen.  

 

Frågeställning och syfte 

Vad har kvinnorna för roller jämfört med männen i Lord of the Rings-filmtrilogin?  

”Men are stronger than women, they are better at fighting, and that is why this movie 

is about a group of men.”6 Detta är något som ständigt nämns när det gäller kvinnor 

och män, att vi är olika och att kvinnor är mer sårbara. Det kanske skulle kunna vara 

en anledning till att kvinnor inte fick strida i krig förr i tiden och att kvinnor och barn 

alltid är de första som får lämna fartyget då det sjunker. Men är det verkligen så? Är 

kvinnor svagare än alla män? Är de vackra och sköra varelser som människor inte står 

ut med att se skadas? Och hur gestaltas detta i Lord of the Rings- filmerna. Får 

kvinnorna den respekt de förtjänar eller är de som i många andra stridsfilmer näst 

intill nedtrycka och passiva?  

Jag vill därför titta närmare på specialversionerna av Lord of the Rings- filmerna för 

att granska kvinnornas roller där och sedan jämföra dem med männens.  

                                                 

5
 Ernest Mathijs, Lord of the rings: Popluar culture in global contex, Wallflower press, London, 2006  

s. 198 
6
 Ernest Mathijs, 2006 , s 199 
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Forskningsöversikt 

Jag kommer att använda mig av en del tidigare forskning. Greg Wrights bok Peter 

Jackson in Perspective är en bok inriktad på Peter Jacksons sätt att göra filmerna och 

om hur han bygger upp rollfigurerna på sitt eget sätt. Här ser man tydligt skillnaden 

mellan böckerna och filmerna.7 Detta kommer jag att ta upp under uppsatsens gång. 

En annan bok, som funnits till hands i mitt forskande, är Ernest Mathijs The Lord of 

the Rings; Popular Culture in Global Context. Boken tar upp fankulturen och filmens 

uppbyggnad men jag koncentrerat mig på de delar som mest handlar om de kvinnliga 

karaktärerna.8 Ur Angie Errigos bok The Rough Guide to the Lord of the Rings har jag 

använt mig av fakta om filmerna, som boken till stor del består av, men likaså 

beskrivningar av rollfigurer och vad olika fans har yttrat för tankar om trilogin.9 

Dessa böcker har en liknelse genom att de alla går närmare in på personligheterna och 

filmerna i sig men också regissören och därigenom hans för- och efterarbete. 

Kristin Thompsons bok The Frodo Franchise är väldigt inriktad på Lord of the 

Rings framgång under de senaste åren. Här tas även den extrema succén av alla 

handelsvaror, som finns sammanlänkat till filmerna, upp.10 För att kunna titta närmare 

på kvinnorollerna inom media har jag valt boken Femme Fatalities av Rikke Schubart 

& Anne Gjelvik. Dessa båda författare berör just kvinnans ställning i allmänhet när 

det är fråga om film- och tv-världen. 11 

Min huvudbok, som haft stor påverkan på uppsatsen, är Sofia Sjös Spelar kön 

någon roll när man räddar världen? . Här diskuteras kvinnans gestaltning i Science 

fiction filmer och även religionens inverkan på detta. Sci- fi genren kan anses vara lik 

fantasygenren på många vis då de båda är väldigt inriktade på ickerealistiska världar 

och varelser, men ändå kan hantera vardagliga problem trots att dessa ibland är dolda 

av magi eller magnifika farkoster. Båda genrerna kräver att man kan leva sig in i en 

                                                 

7
 Greg Wright, Peter Jackson in Perspective: The Power Behind Cinema's the Lord of the Rings. A 

Look at Hollywood's Take on Tolkien's Epic Tale, Hollywood Jesus Books, Burien, 2004 
8
 Ernest Mathijs, Lord of the rings: Popular Culture in Global Context, Wallflower press, London, 

2006 
9
 Angie Errigo, The Rough Guide to the Lord of the Rings: Everything You Ever Wanted to Know about 

Middle-Earth, Penguin books ltd, London, 2003 
10

 Kristin Thompson, The Frodo Franchise: ”The Lord of the Rings” and Modern Hol lywood, 

University of California Press, Los Angeles, 2007 
11

 Anne Gjelsvik och Rikke Schubart, Femme Fatalities. Representations of strong women in the 

media, Nordicom, Göteborg, 2004 
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fantasivärld men ändå se diskussionen av de verkliga problemen som uppkommer i 

filmerna. 12 

Dessa böcker har valts utifrån de kriterier jag haft för att kunna granska 

specialversionerna av de tre Lord of the Rings- filmerna mer kritiskt och mer i detalj. 

Pågrund av den tidsbegränsning jag har haft har jag valt böcker som lockat mig vid 

första anblick och som jag då ansett lämpliga för min uppgift, alltså att titta närmare 

på kvinnorollerna i Lord of the Rings- filmerna. Eftersom jag har koncentrerat mig på 

kvinnor i allmänhet, och inte inriktat mig närmare på skådespelare, regissörer eller 

genren i sig, har dessa böcker varit användbara trots att mycket av det som beskrivits i 

böckerna inte haft med mitt ämne att göra.  

Jag kommer att jämföra sex stycken (tre män och tre kvinnor) olika rollfigurer med 

varandra i min undersökning. Min första rubrik kommer att vara Sidekick och 

kärleksobjekt, där Legolas och Arwen kommer att jämföras och där kommer jag gå 

igenom deras roller och dragning till Aragorn. Min andra rubrik kommer att vara 

Alvernas härskare och härskarinna, där jag tar upp Elrond och Galadriels funktion i 

Middle-Earth, hur de visas i filmerna då de skulle kunna sägas vara varandras 

motsvarighet. Tredje rubriken kommer vara den jag koncentrerar mig mest på då jag 

anser att dessa rollfigurer är protagonisterna i filmen, om man bortser från Frodo, 

alltså Aragorn och Èowyns prövningar. Här ser man tydligt skillnaden mellan manligt 

och kvinnligt, eftersom de under de två sista filmerna syns tillsammans under största 

delen. 

 

Teori 

”Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines not 

only the relations of men to women, but the relation of women to themselves.”13 

 

Kvinnorna i Lord of the Rings-filmerna är inte många och har inte en särskilt aktiv 

roll i sin gestaltning. De har i allmänhet inte mycket att säga till om och behandlas 

därefter. I Sofia Sjös, Rikke Schubart och Anne Gjelviks böcker talas det tydligt om 

just kvinnoroller och deras sätt att visas i media. Som citatet ovan tydligt visar, ur 

boken Femme Fatalities, ses kvinnor i allmänhet som vackra varelser gjorda för att 

                                                 

12
 Sofia Sjö, Spelar kön någon roll när man räddar världen?, Åbo akademis förlag, Åbo, 2007 

13
  Gjelsvik och Schubart, 2004,  s. 115 
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tittas på. Citat visar även att kvinnor oftast gestaltas som ytliga och bara bryr sig om 

det yttre. Att den kvinnliga karaktären skulle strida emot de vanliga reglerna i 

filmvärlden, regler som går emot starka maskulina kvinnor som protagonister, oroar 

publiken eftersom de lärt sig reglerna för hur kvinnor ska uppfattas i film.14 

Filmvärldens synsätt på kvinnan är någonting människan har lärt sig att förstå under 

årens lopp. Teorier i dessa två böcker, som verkar återkommande, är just regelsystem 

som på ett sätt verkar vara konstruerat för att trycka ner de starka kvinnorollerna och 

även att det hela tiden uppkommer olika sätt att kvarhålla dessa regler. Om reglerna 

skulle brytas skulle inte publiken kunna uppfatta filmen likadant. Detta kan jag själv 

inte hålla med om. Filmvärlden ändra ständigt synsätt så varför skulle publiken bli 

förvirrad om en kvinna visades annorlunda än vad hon gjort tidigare?  

I Femme Fatalities tas den populära tv-serien Buffy the Vampire Slayer upp och de 

nämner att Buffy är en av få rollfigurer som fått en aktiv och icke-sexuell roll i TV. 

”She takes an active role without always having to be saved, upstaged, or lectured to 

by a more powerful male character”15 och detta är alltså det kvinnorollerna 

eftersträvar enligt Schubart och Gjelsvik, nämligen att vara starka och aktiva utan en 

manlig rollfigurs inverkan. En annan sak de nämner är att för att mannen ska kunna 

acceptera den kvinnliga hjältens övertag krävs det att hon undervärderas med hjälp av 

sexualitet. Detta tycker jag syns tydligt i dagens filmvärld. Att kvinnan trycks ner 

genom att använda sig av sexualitet syns i t.ex. musikvideor. I denna tv-serie framgår 

det uttryckligt att Buffy Summers är stark och kapabel men det finns heller aldrig 

någon orubblig manlig rollfigur vid hennes sida, som kan vara starkare än henne, utan 

männen har nästan alltid något som gör dem veka.  

I boken Spelar kön någon roll när man räddar världen? talas det inte alls på 

samma sätt om maskulinitet. Boken nämner att det ”[…] Röra sig om världar som i 

tid och rum befinner sig långt från vår värld, men denna genre har ändå alltid haft ett 

klart samband med verkligheten här och nu”16 vilket kan gälla sci- fi-genren men på 

ett sätt även fantasy genren. Kanske att man då kan tala om världar som befinner sig 

långt bak i det förflutna. Som jag nämnde tidigare är oftast många av problemen i 

fantasyfilmen lika tagna ur verkligheten som någonting annat och som Sjö säger : 

                                                 

14
 Ibid s. 91 

15
 Gjelsvik och Schubart, 2004,  s. 115  

16
 Sjö, 2005,  s. 21 
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”[…] man utgår från att film inte bara speglar vårt samhälle, utan också påverkar 

[…]”17 men som hon också nämner: ”Film är en faktor bland andra som influerar vår 

förståelse av oss själva och samhället omkring oss.”18 

 

[…] De många olika sätt eller strategier som både på film och tv-serier används 

för att kontrollera starka kvinnliga karaktärer och underminera deras stryka och 

kraft. [---] Ett motstånd verkar visserligen ännu finnas till dessa bilder, men de 

erbjuder ändå samtidigt viktiga representationer av kvinnlig stryka och 

självständighet som, enligt Inness, har betydelse för en utmaning av det 

könsliga status quo.19 

 

Hur personerna på bioduken beter sig och hur händelseförloppen uppfattas är 

någonting som matats in i publiken från samhället och filmens strukturer. Åskådaren 

förstår saker som skulle kunna ses som självklara för en erfaren filmtittare. Sjö talar 

också om manliga och kvinnliga. Detta har jag tittat på mer grundligt i filmerna. Vad 

som anses vara kvinnligt, enligt Sjö, trots att de här sakerna inte är könsbundna är 

”[…] personer bl.a. skildras som allmänt passiva, också och speciellt i förhållande till 

filmens story, eller gestaltas så att de ger uttryck för känslor, gråter eller skriker, eller 

framställs som beroende av andra och som offer som måste räddas av någon oftast en 

man.”20 Detta kommer jag att undersöka i filmerna, hur just männen och kvinnorna 

visas angående det traditionella manliga och kvinnliga. Med traditionellt manligt 

resonerar Sjö istället ”[…] karaktären framställs som aktiv i förhållande till det som 

sker i filmen, att karaktären är sparsam med uttryck för känslor, framstår som kapabel 

och handlingskraftig och således inte verkar vara någon som behöver räddas ur de 

svåra situationer man hamnar i. Detta klarar karaktären själv.”21 

Kan det vara, som Sjö säger, att kvinnan i filmens värld på ett sätt är overkliga och 

visas som en så kallad filmkvinna, begränsad efter filmvärldens regler? ”Women in 

any fully women form, have almost completely been left out of film.”22 

                                                 

17
 Ibid s. 20 

18
 Ibid s. 25 

19
 Ibid s. 31 

20
 Ibid s. 44 

21
 Ibid s. 44 

22
 Ibid s. 88 
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Boken Spelar kön någon roll när man räddar världen? har även en stark inriktning 

på religionens makt med indelning av kvinnorollerna, som Kärleksobjekt och 

Modersroll. Dessa, dras till den så kallade messiasgestalten, vilkent oftast är en stark 

manlig karaktär med mycket religiös makt och som oftast utsätts för prövning. Det 

visas tydligt att kärleksobjektets knytning till messiasgestalten är stor och krävs för att 

han ska kunna utföra sitt uppdrag.23  Kvinnor kan ändå vara kapabla och 

handlingskraftiga, men männen ses oftast som de som har mest kunnighet och är 

därför de som oftast får chansen att rädda världen.  

 

En kvinnlig karaktär tillåts enligt en sådan tolkning vara både stark och aktiv så 

länge som hon också framstår som sexuellt attraktiv och tillgänglig. [---] Denna 

typ står för en aktiv kvinnlig karaktär som emellertid framstår som en mycket 

attraktiv och också klart knyts till den heterosexuella kärleken.24 

 

I alla tre böckerna talas om Lord of the Rings- filmerna i allmänhet men också om 

detaljer om rollfigurerna och regissörens sätt att tänka.  

 

Analys 

 

Sidekick och Kärleksobjekt 

”Romance […] encourages the audience to identify with the heroes”25 

 

I alla tre filmerna kan Frodo Baggins ses som hjälten. Han tar på sig en uppgift som 

verkar så gott som omöjlig, som ingen annan kan göra, och sedan fullföljer han den 

och förstör den onda ringen i Mount Doom. Detta räddar så gott som hela Middle-

Earth från Lord Sauron och alla blir lyckliga. Trots detta visas en annan hjälte som 

filmens protagonist, nämligen Aragorn, spåraren som är född till att bli kung för 

människorna i Middle-Earth. Hans prövningar kommer jag att ta upp senare i 

uppsatsen. Aragorn har en stor kärlek till Arwen Elvenstar och det är den 

                                                 

23
 Ibid s. 139 

24
 Ibid,  s. 101 

25
 Gjelsvik och Schubart, 2004, s 133 
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kärleksromansen som är i centrum under filmernas gång. ”A viable love interest must 

appear early to give the movie a strong, young, attractive female character, making 

the standalone- film formulawork.”26  

Arwen Elvenstar Undómiel är dotter till Elrond, härskaren över Rivendell, som har 

en otrolig makt och kunskap. I filmerna har berättelsen om Arwen och Aragorns 

kärlek redan börjat innan publiken ser dem för första gången och även om det berättas 

om hur de träffades och blev förälskade är det ingenting Peter Jackson trycker på. 

Anledningen till att de träffade var att Aragorn gömdes i Rivendell av Elrond 

eftersom han är Isildurs sista arvinge. Aragorn och Arwen faller för varandra och svär 

evig kärlek, trots att han är människa och hon av alviskt blod. 27 

Alverna är visa och vackra varelser som rör sig med mjuka rörelser och pratar 

försiktigt med välvalda ord. Arwen är precis som de flesta alver och beskrivs som en 

av de vackraste kvinnorna i Middle-Earth. Hon har långt svart hår, blå ögon och bär 

ljusa glamorösa klänningar tillsammans med smycken. Sjö talar om de kvinnliga 

rollfigurerna som traditionellt vackra som fotomodeller och detta kan stämma på 

Alverna i trilogin. 28 

I Lord of the Rings- filmerna visas två släktskap av Alver, de som lever i Rivendell 

och de som lever i Lothlórien. Rivendell beskrivs och visas som otroligt vackert och i 

filmerna syns platsen, även in i det sista, som magisk. Alverna lever ett s.k. odödligt 

liv och även om de kan dödas vissa vapen kan de inte dö av ålderdom. Det är endast 

då de tröttnat på livet i Middle-Earth som de drar sig tillbaka till de så kallad The 

Undying lands. 29Arwens rollfigur visas som först i The Fellowship of the Ring, alltså 

första filmen. Frodo blir attackerad av de onda monstren The Nazgûl och slåss för sitt 

liv. Han blir förgiftad och då Aragorn och Frodos tre hobkamrater inte längre kan 

göra något kommer Arwen och räddar Frodo genom att ta honom till Rivendell. Det 

märks att de inte litar på hennes förmåga men hon lugnar dem alla, särskilt Aragorn, 

genom att säga: ”I’m a faster rider than you, the road is far too dangerous.” Det första 

publiken ser av henne är då ett svärd trycks mot Aragorns strupe. Sedan presenteras 

Arwen, genom Frodos ögon, som en strålande ängel, vilket visar på godhet och 

hennes alviska blod.  

                                                 

26
 Wright, 2004,  s. 49 

27
 Sjö, 2005  s. 55 

28
 Sjö, 2005, s. 193 

29
 Errigo, 2003,  s. 155 
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The pure white women, bathed in light, is understood to be exactly what she 

seems. Her glow is an indication that her inner being is undefiled, that she can 

love and be loved, while shadows surround our fatale to indicate her 

impermeability. 30 

 

Arwen rider mot Rivendell och jagas ständigt av monstren. Då hon kommer till en 

flod ställer hon sig på andra sidan och ropar: ”If you want him, come and claim him.” 

med stark röst. Här kan man se Arwen som en krigare, stark och aktiv. Detta 

förändras sedan snabbt. Ett vattenflöde format som hästar slår ut fienden och därmed 

har hon räddat dagen. När Frodo vaknar i Rivendell nämner Gandalf (en stark 

häxmästare) att det var han och Elrond som skapade hästarna och Arwen nämns inte 

alls.  

Eftersom jag varit tvungen begränsa mig har jag inte valt att koncentrera mig på 

böckerna, däremot kommer jag att diskutera lite om vissa nödvändiga detaljer från 

Tolkiens böcker. En av de saker som är viktiga att omtala är Arwens roll i böckerna 

jämfört med filmerna, eftersom hennes roll där har förstorats oerhört som Errigo 

säger: ”[…] some material has been cut for the films, to add weight to characters such 

as arwen – marginalised at best by Tolkien in a book with no interest in sex appeal or 

gender equality – material had to be created.”31 

Scenen med Frodo är en av de scener som ändrats till Arwens fördel. Trots detta visar 

inte heller filmen någon särskild respekt för hennes räddningsförsök.  

Senare i första filmen ser vi bara Arwen när hon delar filmduken med Aragorn. 

Hennes stöd är stort och även henne vilja att han ska acceptera sitt öde som kung är 

något som det huvudsakligen talas om. Ett annat ämne som nämns rikligt är deras 

kärlek till varandra. Hon vill offra sin odödlighet för ett liv tillsammans med honom 

och detta verkar varken Elrond eller Aragorn tycka vara den bästa idén. Här ser man 

tidigt att Arwen trots sin status behandlas som ett barn, utan förstånd att kunna ta sina 

egna beslut. ”It is mine to give to whom I wish”, säger hon till Aragorn, men det 

verkar inte vara så. En stor anledning till att Arwens roll utökades var att 

kärleksberättelsen var så viktig för filmens publik. Som Greg Wright talar om i boken 

                                                 

30
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Peter Jackson in Perspective, romantiken är viktig för att publiken trånar efter den 

och detta gör att man kan få en mer mångfaldig åskådarmassa.  

Under resten av The Fellowship of the Ring och The Two Towers visas Arwen 

sällan och när hon gör det är det oftast i drömsekvenser genom Aragorns ögon. Hon 

är det han slåss för och längtar efter. En oförstörd och ouppnåelig ängel som leder 

honom genom mörkret. I tredje och sista filmen The Return of the King ser vi äntligen 

Arwen mer aktiv. Hon visas dock endast två gånger utanför Rivendell, först i skogen 

då hon ser en drömbild av sin blivande son och då intar hon modersgestalten redo att 

offra allt för ditt barn, men även senare,  i slutet, då alla är lyckliga och Aragorn 

precis blivit kung, kommer hon fram och han omfamnar henne. De scener hon har i 

Rivendell består en del av att Elrond predikar om att hon måste gå vidare, men det är 

även där hon visar en mer aktiv sida och får sin far att åter smida Isildurs svärd.  

Legolas är son till Thranduil och kung av de så kallade The Woodland Realm of 

Northern Mirkwood. Även han en alv men hans rike nämns inte något särskilt i 

filmerna. Hans utseende är likt alla manliga alver, väldigt vacker, dock är han en 

skogsalv vilket gör att han oftast klär sig annorlunda, i skogens färger. Hans blå ögon 

står i kontrast mot det bleka ansiktet och det långa blonda håret som kan ses som 

perfekt, oavsett hur många strider han kämpar i. Legolas, är precis som de flesta 

männen i Lord of the Ring-filmerna, sällan utan vapen och han, som de flesta män i 

filmerna, har även en nästan övernaturlig förmåga att hantera sina vapen. Han bär sin 

båge och sina två dolkar med sig. Legolas kan ses som en av Aragorns sidekicks. De 

har en stark vänskap och vi ser dem sällan ifrån varandra under filmernas gång. Första 

gången vi möter Legolas i första filmen är i Rivendell. 32 Han presenteras och han är 

en av dem som får sitta med på det hemliga mötet, som hålls där av Elrond, angående 

ringens framtid. Legolas visar här en beskyddande sida över Aragorn då Boromir, son 

till Denethor den andre som är härskare över Gondor, går emot honom. Han visar 

också stort mod och godhet då han uppger sig själv som frivillig att hjälpa Frodo på 

dennes resa. Han är alltid redo att stå emot deras fienden.  

Den största likheten mellan Legolas och Arwen är att de båda är alver, vackra och 

magiska, men även nästan gudaktiga i Middle-Earth. En annan stor likhet mellan dem 

är så klart deras kärlek till Aragorn, som älskare och som vän. I filmerna möts de 
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aldrig officiellt men båda verkar veta om varandra och när Legolas ger tillbaka 

Arwens halsband till Aragorn, som han förlorat i strid i andra filmen, ser publiken att i 

alla fall han accepterar henne, man får däremot aldrig veta vad Arwen tycker om 

Legolas. Han är den enda alv som är med i alla strider och det kan göra att man som 

publik ser mer lätt på att Arwen inte får vara med och strida, eftersom ingen annan 

alvkvinna är med i strid och hon verkar inte ha något stort intresse av det ändå. Trots 

hennes påverkan på Aragorn har Legolas en på många vis större roll i filmerna, då 

han är med i mycket större utsträckning än Arwen. Rollfigurerna har inte så många 

repliker någon av dem och skillnaden från böckerna är då att medan Arwens roll 

förstorats kan han ses som att ha fått en mindre roll i jämförelse med böckerna.  

Legolas får en stor respekt från alla i filmerna medan Arwen, den framtida 

drottningen, knappt nämns. Alverna verkar vara mer kapabla än människorna, mer 

visa och gudaktiga. Trots detta hålls dess kvinnor inte upp till samma aktiva nivå.  

 

Alvernas Härskare och Härskarinna  

Som jag nämnde ovan är alverna stora rollfigurer i Lord of the Rings- filmerna. De är 

odödliga och magiska varelser som är fyllda av vishet, men de flesta av dem har även 

kunnighet i vapen och strid. En av de platser de härskar över är Lothlórien, vilket är 

en plats olik Rivendell, på många sätt, mest för att den påminner mer om ett stort träd 

än någonting annat medan Rivendell kan ses mer som ett palats.  

 I Lothlórien härskar Lord Celeborn och Lady Galadriel långt upp i trädets krona. 

De uppför sig mer allvarligt än alverna i Rivendell, men ser ungefär likadana ut, med 

skillnaden att Lord Elrond och Arwen har mörkt hår och dessa har blont. 

Brödraskapet stannar upp i Lothlórien på sin resa i första filmen, då Gandalf just dött i 

djupet av Moria när de kommer dit möts de av mycket sörjande. Celeborn som 

Galadriels make har ingen större roll i filmerna medan Galadriel genast sätts i 

centrum. Första gången hon omtalas är då dvärgen Gimli talar om hennes häxkonster 

och att bara hennes skönhet  kan förhäxa vem som helst. Han faller, trots de 

fördomsfulla tankarna om henne, handlöst för henne och talar om henne som en 

gudinna. Detta ger henne hög status, på ett vis, då hon inte bara visas som vacker utan 

även farlig. Ingen annan kvinna i filmerna har blivit omtalade på detta viset tidigare. 

När de sedan möts för första gången allihop placeras Galadriel oftast i närbild. Hon 

talar med dem genom sin enastående kraft av telepati och en efter en ser hon in i deras 
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huvud tills hon finner Frodo i mängden och hon kallar honom till sig. Hennes makt 

understryks då Boromirs rädsla för henne förstoras. Senare säger han till Aragorn vad 

hon sa till honom, nämligen: ”[…] even now there is hope left.”  

I böckerna beskrivs Galadriel som väldigt gammal och där berättas även mer 

ingående om att Elrond är gift med hennes dotter.  I filmerna däremot syns hon enbart 

som en vacker ung kvinna som har änglahår, ljusa kläder, är barfota och har blåa 

ögon.33Hennes bakgrund är heller inte viktig för hennes roll och kanske är det därför 

den inte nämns något särskilt.  

När Frodo har kommit till henne visar hon en hemsk framtid för honom angående 

riket The Shire. Han erbjuder henne ringen och hoppas att hon kan rädda hans hem 

från dess öde. Hon går fram till honom och blir genast mörk i ansiktet med lysande 

ögon och säger: 

 

I do not deny that my heart has greatly desired this. In place of a dark lord, you 

would have a queen. Not dark but beautiful and terrible as the dawn! 

Treacherous as the sea! Stronger than the foundations of the earth! All shall 

love me and despair.  

 

Hon hejdar sig och förklarar för Frodo att hon inte är stark nog för att motstå ringens 

makt och att hon nu ska dra sig tillbaka ur Middle-Earth. När hon talar om sin ondska 

säger hon: ”not dark but beautiful”. De ondskefulla männen i filmerna tycks inte alls 

bry sig om skönhet, men här ser vi omedelbart, att när en kvinna blir ond tycks det 

vara någonting hon strävar efter. Galadriel ger brödraskapet varsin gåva och talar till 

dem en och en när de ska lämna den magiska platsen, vilket gör att hon nämns med 

dessa gåvor senare i filmerna. Efter detta nämns hon två gånger, först när Frodo slåss 

mot kvinnomonstret Shelob då han ramlar in en sorts drömsekvens och i slutet då det 

är dags att ta båten till The Undying Lands. Någonting jag upptäckt i min forskning är 

att de fåtal kvinnoroller som finns i Lord of the Rings- filmerna har en förmåga att 

aldrig träffas, utan betas av en efter en och syns sedan alla i slutet under olika 

sekvenser, men aldrig i samma bild.  

                                                 

33
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Lord Elrond är härskare över Rivendell och är gift med Galadriels dotter 

Celebrían. De har två söner och en dotter vid namn Arwen, som jag nämnt tidigare. 34 

Rivendell är en plats som besöks i början av första filmen och det är där riket samlas 

för att hålla ett hemligt möte om den ondskefulla ringen. Då Elrond talar med Gandalf 

om Frodos öde, angående ringen, märks ett visst hat mot det mänskliga släktet 

eftersom de inte förstörde ringen när de hade chansen. Han berättar att han var där 

och slogs mot Lord Sauron när den stora striden utfördes och han såg Isildur skära 

bort ringen från dennes hand. Han var även där när Isildurs styrka försvann och han 

vägrade kasta ringen i den enda eld som hade kunnat förgöra den. Elrond verkar inte 

ha någon större sympati för Middle-Earth eller kriget som snart kommer att bli 

verklighet. Hans tankar ligger endast på sitt släkte och framförallt Arwen, att hon kan 

lämna Middle-Earth utan att bli skadad. Elrond visas, precis som Arwen, nästan bara i 

Rivendell och där är de oftast tillsammans. Han försöker, under större delen av de 

scener han syns i, övertala Arwen att inte stanna kvar i riket med sin älskade Aragorn. 

Detta har han ingen större framgång med. När Arwen övertalat sin far att återigen 

smida Isildurs svärd rider Elrond i tredje filmen till Aragorn för att överlämna det och 

varna honom om att Arwens öde är sammanlänkat med Middle-Earths öde vilket att 

inte är lycklig över. Senare ger han dock ändå sin välsignelse till romansen, då 

Aragorn blivit krönt till konung över Gondor, genom att då återförena honom med 

Arwen.  

Galadriel och Elrond intrigerar två gånger under filmerna. Först då hon med sin 

tankekraft talar med honom om att skicka sin armé för att hjälpa Rohan i Helms Deep 

att stå emot Isengards orch-arme. Här tolkas det som att det är Galadriel som övertalar 

Elrond till att göra det. De syns även tillammans i slutet, då även han ska färdas med 

båten vidare till The Undying lands, men de talar inte med varandra.  

Även mellan dessa rollfigurer märks en självklar likhet. De är båda alver, fast att 

de är olika även i denna mån, och trots att Galadriel delar sitt rike med sin man ses de 

båda som överhuvuden i sina riken. Deras utseende är dock lika som alla alver. Här 

syns däremot en olikhet på det yttre då Elrond är mörkhårig och har bruna ögon och 

Galadriel är ljushårig och har blåa ögon, men de har båda långt hår och bär båda 

smycken. Hon bär, precis som de andra kvinnorna, ljusa kläder. De behandlas båda 
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med respekt och trots att Elrond har en större roll är Galadriel väl ihågkommen under 

resans gång.  Precis som att Elrond har en del i att Rohan besegrar orcherna vid 

Helms deep med hjälp av Galadriel, har även hon en del i att Frodo övervinner 

monstret Shelob i tredje filmen då han nyttjar hennes gåva. Hade han inte fått denna 

gåva skulle han inte överlevt och därför inte kunnat ta sig till Mount Doom. I de 

böckerna jag valt nämns inget om hur olik Peter Jacksons Galadriel varierar mot 

Tolkiens.  

 

Aragorn och Èowyns prövningar 

[…] Decisions were made in the interest of balanced, well-pace drama. These 

included quickening the initial hobbitry, liberating the soulful love story of 

Aragorn and Arwen from the appendices and bringing it into the main narrative, 

and giving the women more to do amid the male-dominated sword and 

sorcery.35 

 

Precis, som jag nämnt tidigare om Arwens rollfigur, kan man i Errigos citat se att 

även Éowyns roll förstorats. Många repliker som sägs av Éomer och Théoden i 

böckerna har istället ändrats till att sägas av henne i filmerna. Detta kan ha gjorts för 

att ge Éowyn och Aragorns romans en större roll i filmerna.  

Éowyn är en del av det mänskliga släktet och är en så kallad Shield maiden i riket 

Rohan. Hon och hennes bror Éomer är kung Théodens systersbarn och de lever 

tillsammans med honom i Edoras. Hon har långt ljust hår, blåa ögon och är även hon 

väldigt vacker. När ringens brödraskap kommer till Rohan är det för att befria 

Théoden då den ondskefulla häxmästaren Saurumans hjälpreda Grima Wormtoungue 

har förhäxat honom och därmed styr Rohan för Lord Saurons vägnar. Därför har 

Rohans arméer hållit sig utanför planerna runt ringen.  

Éomer är en långhårig blond och stark soldat som är passionerad och fylld av ilska 

emot Wormtoungue. Inte bara för att han har ett romantiskt intresse av Éomers syster 

utan också p.g.a. den kontroll Wormtougue har över Théoden. 36 Därför blir Éomer 

bannlyst från Rohan. Èowyn gör inte mycket för att stoppa denna händelse, ingenting 

åskådaren ser i bild i alla fall. I början syns hon mest vid Théoden eller hans son 
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Théodreds sida, där hon visas som väldigt ledsen och känslomässig. Wormtoungue 

romantiska intresse av Éowyn får ingen medkänsla från hennes sida utan hatet mot 

honom syns i hela hennes ansiktsuttryck och sätt när han talar. Denna ilska, så väl 

som den som senare uppkommer när hon inte får strida med de andra, gestaltas inte 

särskilt öppet och starkt utan hon blir mest arg och stormar iväg alternativt gråter hon 

en skvätt. Detta kan visas i Gjelsviks och Schubarts bok där de säger: 

 

[…] Such women have been negatively portrayed for their ability to display or 

become angry, an emotion not traditionally validated for women. Indeed, women 

have been denied the expression of healthy ”anger” because it is not feminine: 

”it’s unseemly, aesthetically displeasing, and against the sweet, pliant, feminine 

image to be angry.”37 

 

Hon är, trots detta, den enda av kvinnorna i filmerna som visar tårar på ett tämligen 

öppet vis och ganska kontinuerligt. Detta, som sades av Sjö vara ett traditionellt 

kvinnligt beteende, visas nära på mer hos de manliga rollfigurerna när de blir ledsna 

än hos kvinnorna. Tre exempel är, när Théoden gråter efter att han begravt sin son, 

när Éomer finner sin syster på slagfältet skadad, båda scenerna i tredje filmen och 

även när Aragorn håller den döende Boromir i sina armar i första filmen.  

Éowyn och Aragorn möts först i andra filmen. Hon träffar Aragorn då de hjälper 

Théoden med Saurumans övertag över denne och sedan håller de ihop, nära inpå, tills 

näst sista striden. När Gandalf hjälper Théoden tror Éowyn att han skadar honom och 

därför försöker hon springa till hans sida. Aragorn hindrar henne och redan här syns 

en gnista mellan dem som senare utvecklas till kärlek från hennes sida. Under den 

tiden de tar sig till Helms Deep, för att strida mot en armé av orcher, märks det mer 

och mer att Éowyn fattat tycke för Aragorn, och även om de nämner Arwen någon 

gång så verkar inte Éowyn möta något större motstånd från hans sida. Inför resan till 

Helms Deep från Edoras möts de upp i en stor sal och Éowyn hamnar genast i 

centrum då hon svingar ett svärd som hon visar sin kunskap med. Aragorn kommer 

och slår emot hennes svärd med sitt och kommenterar hennes skicklighet. Hon svarar: 
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Women of this country learned long ago those without swords can still die upon 

them. I fear neither death nor pain.  

What do you fear my lady?  

A cage, to stay behind bars until use and old age accept them. And all chance of 

valor has gone beyond recall or desire.  

 

Aragorn tröstar henne med att det inte kommer vara hennes öde. Man kan ana att 

denna passivitet är en vanlig förutbestämmelse för kvinnor från Rohan, så väl som 

Gondor, fast att några av dem längtar efter att precis som männen slåss för sitt land 

och dem som de älskar.  I slaget som utförs i Gondor är det många rädda soldater 

under kampen, men även kvinnor med barn visas flyktigt runt om i staden. I slaget i 

Helms Deep talar Legolas och Aragorn om männens rädsla men den gestaltas inte alls 

likadant som i Gondor. Detta medan Éowyn blir ofrivilligt skickad in i grottan bakom 

fortet i Helms Deep för att ta hand om kvinnorna, barnen och de skadade. Vem kan 

klandra henne för hennes motvillighet.  Många av bilderna som skymtas innan striden 

är fyllda av unga barn som motsträvigt släpps av sina mödrar och som onekligen inte 

äger mycket kunskap om att slåss mot orcher.  I dagens samhälle har kvinnor lika stor 

roll i militärtjänsten som männen, men i dessa filmer är det, enligt de manliga 

rollfigurerna, helt naturligt att kvinnorna inte är med i striderna och de har inte en 

enda tanke på att det skulle kunna vara annorlunda. Men detta betyder inte att 

kvinnorna i filmerna på något vis är sämre eller svagare än männen, utan bara att de 

saknar tillfälle att visa sina kunskaper. Éowyns svärdsskicklighet kan publiken se som 

likvärdig männen i striden i Gondor t.ex.  

I den tredje filmen ser publiken ännu tydligare Éowyns vilja att strida för Middle-

Earth och att hon hindras från detta av de närmast henne. Hon är inte den enda, utan 

hon känner i stor utsträckning igen sig, då hennes egen bror nedvärderar hoben Merry 

Brandybuck inför den stora striden. Éowyn tilltalar Éomer känslomässigt men han 

tycks knappt registera hennes önskan: ”Why should Merry be left behind? He has as 

much cause to go to war as you. Why can he not fight for those he loves?” I hennes 

ögon kan åskådaren se att hon talar lika mycket om sig själv som om någon annan. 

Det svar hon får är: ”You know as little of war as that hobbit. When the fear takes him 

and the blood and the screams and the horror of battle take hold. Do you think he 

would stand and fight? He would flee. And he would be right to do so. War is the 
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province of men, Éowyn. ” Han anser, att det endast är stora starka män som kan slåss 

i strid, men inte bara för deras kunnighet utan även för att bara de har den psykiska 

förmågan att hantera den förskräckelse som krig innebär.  

Hon är ensam bland männen, och detta beskriver Gjelsvik och Schubart som det 

enda sättet att få en stark kvinna accepterad, då starka män intar en större roll i en 

film. 38 Är det kanske även så att man här, som de säger, kan se en liknelse i att 

maskulina kvinnor ses som lesbiska eftersom Éowyn tvingas dölja sina drag med 

hjälp av manlig klädsel för att kunna vara med i striden mot Lord Sauron? 39 Dock ser 

inte jag någonting som skulle påvisa att detta skulle vara sanning i dessa filmer. När 

de ska ge sig av berättar Théoden för Éowyn att han lämnat instruktioner om saker 

inte skulle gå som planerat. Hon är irriterad och ledsen. Enligt honom skyddar han 

henne, medan för henne känns det som att hon inte är bra nog eller stark nog. Därför 

är det inte särskilt överraskade när Éowyn utklädd till man hjälper Merry in i striden, 

även han utstött. Dold för sina närmaste slåss hon kanske t.o.m. bättre mot orcherna 

än en del av männen i Rohans-armé. Hon och Merry hamnar efter en tid öga mot öga 

mot den farlige häxmästaren och dennes drakmonster. Han slår mot Théoden och 

Éowyn kommer för att skydda sin älskade morbror. Detta är nog den enda scen i 

filmerna som faktiskt gestaltar en stark kvinnlig rollfigur som slår tillbaka och 

besegrar en ondska, som inte ens den starkaste rollfiguren (Gandalf) lyckats med. Hon 

dödar häxmästarens drakmonster och han går emot med att bryta hennes arm och 

säger: ”No man can kill me.” Höjdpunkten i scenen uppkommer då Merry sticker sitt 

svärd i häxmästaren bakifrån, vilket ger Éowyn övertaget, och då säger hon en 

mening, som kvinnor kan känna sig stolta över i filmerna, nämligen: ”I am no man!”  

Med detta lyckas hon döda honom och blir på så sätt också smittad av The black 

breath, en sjukdom som går in mot hjärtat. Hon hittas näst intill död av Éomer, som 

storgråter i tron att hans syster är död. Aragorn ses i bild, otroligt chockad, över 

hennes existens på krigsfältet och på ett vis kan man ana att de alla anklagar sig själva 

för hennes beteende. Hon helas av Aragorn och senare spelas det upp korta klipp när 

hon faller för Boromirs bror Faramir, blir frisk och därmed blir lycklig. Trots hennes 

häpnadsväckande genomförande i striden syns hon inte till då nästa slag ska planeras 
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eller när den realiseras. Ingen yttrar sig heller om henne eller hennes skicklighet. 

Publiken ser henne nu tillbakadragen igen, klädd i vita kläder och perfekt hår.  

 

Den traditionella filmhjältinnas öde är således allt annat än upplyftande. Sist 

och slutligen verkar en man vara det enda som kvinnliga karaktärer på film 

tillåts gå upp i fullständigt. Aktivitet på något annat plan förefaller leda till 

bestraffning, eller underställs slutligen mannen och kärleken, oberoende av 

vilken bild av hjältinnan som filmen i början presenterar. 40 

Även Éowyn kan identifieras som ett kärleksobjekt så som hon framstår i filmerna. 

Hon ger också sitt stöd till Aragorn, vilket därmed hjälper honom fram under hans 

prövningar, samtidigt som hon själv prövas genom att hela tiden bli nedtryckt av 

männen. T.ex. att hon är för otillräcklig för att kunna strida som en av dem. I Helms 

Deep yttrar hon orden: ” I’m to be sent with the women into the caves. To mind the 

children, to find food and bedding when the men return. What renown is there in 

that?” vilken tydligt visar att hon vill mer än vad hon borde, enligt männen i filmen.  

I tredje filmen, då de samlat Rohans armér inför det stora slaget i Gondor, erkänner 

Éowyn sin kärlek för Aragorn innan han rider iväg för att värva spökarmen till 

striden. Han svarar: ”It is but a shadow and a though you love, I have wished you joy 

since first I saw you.” Efter det lämnar han henne ensam och tårögd, deras romans är 

därmed över innan den börjat.  

Eftersom det finns två kärleksobjekt i Lord of the Rings- filmerna är det logiskt att 

en av dem inte får messiasgestalten, men här ser man mer liknelsen vid det som sägs i 

boken Femme Fatalities, eftersom Éowyn är en hjältinna: ”There is always suffering 

in romance. The traditional position of all heroines is one of suffering, yet it is only 

the fatale who seems to deserve her treatment.”41  

Aragorn skulle kunna kallas hjälten i Lord of the Rings-filmerna eller protagonisten 

genom det hela. Aragorn uppfostrades av Elrond i Rivendell och genom detta kan han 

därför prata alviska och har en stark relation till alverna. I början lär publiken känna 

honom som Strider, en ensam, hård och sliten man. Han har mörka kläder, som nästan 

smälter in i mörkret på puben The Prancing Pony i första filmen, och verkar väldigt 
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vild och farlig. Han beskrivs, som den man som ska föra Frodo och hans kamrater 

säkert till Rivendell med ringen, innan The Nazgûls hinner i fatt. Att han har en stark 

vänskap och respekt för Gandalf märks tidigt. Han visar även en kunnighet i att spåra, 

fäktas och rida. Aragorn har svårt för att acceptera sin roll i den kommande historien 

som den framtida ledaren och kung av det mänskliga släktet. ”Peter jackson’s 

Aragorn is not at all that confident of who he is and what he is meant to be. Jackson 

provides him with plentiful disappointments.” 42  

Genom alla tre filmerna upplever han olika prövningar samtidigt som han hela 

tiden uppmuntras till att ta ansvar. Han känner en stor rädsla för att, precis som 

Isildur, inte kunna motstå ringen. Under hans långa resa syns det dock att han inte 

kommer gå samma väg. Aragorn visar stort mod under striderna men han är även en 

av de få som vågar säga emot Théoden och Boromir under hans möten med dessa.  

Aragorn ingår i brödraskapet om ringen och är den, som efter Gandalfs död, leder 

gruppen och tar de viktiga besluten. Det är även han som tillslut släpper iväg Frodo 

till att gå sin egen väg tillsammans med kamraten Sam. Detta, då han inser, att detta är 

det enda sättet för ringen att komma osedd in i Mordor till Mount Doom. När 

brödraskapet splittras mer och mer blir det till sist bara den återuppstådde Gandalf, 

Legolas, Gimli och Aragorn som rider för att hjälpa Théoden i sin nöd. Här möter han 

för första gången Éowyn och som jag nämnde tidigare är det här de finner varandra 

och publiken ser början till deras så kallade romans. Trots att Éowyn verkar känna 

den större delen av denna kärlek kan man ana, genom hans beteende, att även han 

känner någon för henne. Under resan till Helms Deep skadas Aragorn och tros vara 

död. När nyheterna når Éowyn syns starka känslor av sorg i hennes ögon. Théoden ser 

henne, men tröstar henne inte, trots deras släktskap verkar Éowyn inte få någon 

sympati av honom. Däremot visar han senare sin glädje över hennes val av man.  

Ironiskt nog väcks Aragorn till liv, igen efter slaget, med en drömsekvens av 

Arwen och när han kommer tillbaka är han redo för striden i Helms Deep, som de 

vinner. I tredje filmen kan man tydligt se att Aragorn har utvecklats och som namnet 

The Return of The King visar ser publiken det, i förtid, att han har bestämt sig för sin 

framtid. Han är redo att ta sin plats som kung av Gondor och den sista kampen närmar 

sig. Av Elrond får han sedan Isildurs svärd och med det åkallar han spökarméns hjälp, 
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som i sin tur hjälper till att besegra orcherna i Gondor, och det är bara då han äntligen 

intar sin roll som ledare. När Frodo äntligen lyckas med att förstöra ringen och den 

goda sidan segrar återförenas han med den oförstörda Arwen och han tar då namnet 

Elessar Elfstone och gestaltas inte längre vild och sliten utan ståtlig, vis och älskad av 

sitt folk. 

Anledningen till att jag valt att jämföra Aragorn och Éowyn är att de båda är 

hjälte/hjältinna för sitt kön. Hon är den enda kvinnliga rollfiguren i filmerna som 

visas stark och som på så sätt det kvinnliga könet kan se upp till både i  och utanför 

filmerna. Aragorn gestaltas först som en vanlig man men upphöjs sedan till skyarna, 

medan Éowyn inte får någon vidare respekt trots att hon lyckas intrigera sig med 

männen i striden och döda häxmästaren, som absolut inte var väntat. Trots att de båda 

borde ha samma status i filmerna är Éowyn väldigt nedtryckt och skyddad av männen, 

nästan okapabel att ta sina egna beslut eller på något vis rädda sig själv från fienden. 

Kanske är det så att Éowyn accepteras mera bland männen eftersom hon är vacker 

och behjälplig, samtidigt som hon på ett vis är kontrollerad av sin kärlek och 

beundran av Aragorn.  

Männen i Lord of the Ring- filmerna kan ses som traditionellt manliga med sina 

vapen och det vardagliga stridandet. De ser oftast hårda och slitna ut, med smuts och 

blod om vartannat, men även mörka kläder. Èowyn har alltid nya klänningar på sig 

som oftast är i ett ljust material, men alltid rena, medan männen sällan byter kläder 

alls. Detta skulle kunna visa att kvinnorna ska se oskyldiga och oförstörda ut i 

filmerna.  

Precis, som de rollfigurer jag tidigare jämfört, kan man här se en liknelse av att 

Aragorn och Éowyn båda är av det mänskliga släktet och det kan även antyds till att 

de är lika i sitt sätt och kanske är det därför de blivit filmens romantiska par. Skulle 

inte Éowyn vara kärleksfull mot någon i filmerna, skulle berättelsen då blivit lika 

populär som den blev? Om hon framställts som självständig och saknat kvinnliga 

drag, vilket därmed hade gjort henne mer maskulin och kanske därmed lutat, som 

Gjelsvik och Schubart tog upp tidigare, mer åt det lesbiska hållet. Frågan är om den 

omvända uppbyggnaden av den klassiska kärleksfilmen hade mottagits lika lätt av de 

miljontals fans som läst Lord of the Rings-böckerna. Skulle filmerna haft samma 

dragelse om en maskulin homosexuell kvinna i en denna förgångna tid hade stridit 

ensam bland männen? Kanske om filmen infattat fler kvinnor i strid som också var 
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lika så kallat feminina med drag jag beskrivit hos kvinnorollerna tidigare i uppsatsen. 

Däremot film där kvinna hade fått vara sig själv, delaktig i striderna och respekterad 

av männen, det skulle vara en Lord of the rings- film jag gärna sett.   

 

Kvinnor i allmänhet 

De kvinnliga rollfigurer, som jag tagit upp i denna uppsats, är de som syns mest i 

filmerna men det finns så klart flera kvinnor bakom all berättelse om ringen och 

ondska. Bland alverna ser vi namnlösa kvinnor vandra förbi kameran då och då, men 

de har ingen större roll att tala om. Dvärgen Gimli talar om dvärgkvinnor under resan 

till Helms Deep i andra filmen och Aragorn skrattar åt att även de har skägg eftersom 

de är väldigt lika männen. De magiska träden, The Ents, talar även de om Entfruar 

som de länge letat efter och i The Shire ses glada små hobflickor dansa på Bildos fest 

i början av första filmen. Här ser publiken även en av de få äldre kvinnorna som syns 

i bild, nämligen en gammal hobkvinna. I detta rike finns dock en kvinna som omtalas 

en del under filmernas gång, Sams kärlek Rosie. Rosie är mullig, vacker och blond. I 

början ser åskådaren henne ur Sams ögon, som den ouppnåeliga kärleken, men då 

Sam kommit tillbaka efter en långa resa har han mod nog att fråga henne om hon vill 

gifta sig med honom. Detta är en av de många av de småslut som visas i tredje filmen.  

Kvinnorna i Rohan och Gondor syns även de ibland i bild men sällan med några 

större centreringar. De som ses i Rohan beskrivs som ljushåriga och har oftast 

bondekläder på sig, medan de som ses i Gondor visas för det mesta med mörkt hår 

med mörka kläder som ser enkla men mindre slitna ut. Men, som jag tidigare talat om, 

är de namnlösa kvinnorna i Middle-Earth inte särskilt detaljerat beskrivna i filmerna 

eftersom det helt enkelt inte krävs för att berättelsen ska fungera i det hela.  

 

Slutdiskussion   

Mitt intresse för de kvinnliga rollfigurerna har, som jag nämnde i inledning, varit 

någonting som fått mig att tänka efter då jag tittat på Lord of the Rings-filmerna. Jag, 

som de flesta andra, har nog inte lagt så mycket vikt på att gå igenom deras betydelser 

i tankarna då jag sett dem men efter olika konversationer med andra fans insåg jag 

snabbt att detta var någonting intressant att lägga vikt på. Därför fångade det min 

uppmärksamhet och fick mig att fundera. I dagens samhälle är kvinnans plats något 

som hela tiden diskuteras, inte bara när det gäller lön, hem och hus, utan även när man 
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talar om förebilderna, som skapas av dagens avklädda kvinnor i media och deras 

inverkan på kvinnor och barn i samhället varje dag. Många tidningar har konstanta 

uppslag med bantningstips och sätt att tillfredställa din man samtidigt som saker som 

våld mot kvinnor och våldtäkter blir allt vanligare i nyheterna. Så varför skulle detta 

då inte ha någon påverkan på en modern fantasytrilogi som The Lord of the Rings? 

Kanske har det inte riktigt lika mycket effekt på en sådan här trilogi i filmvärlden, 

som är baserad på litteratur skapat för länge sedan, men även här där Peter Jackson 

lagt ner stor vikt på att kvinnorna ska få större roller än Tolkien ursprungligen hade 

menat, kritiseras det att de starka kvinnorna saknas. Under uppsatsens gång har jag 

jämfört de rollfigurer jag tycker har spelat mest roll i filmerna och här syns det tydligt 

att de har en påverkan. Men kanske inte som man hade trott. Böckerna är skrivna 

under en helt annan tid, där kvinnans roll i samhället knappt var märkbar, och kanske 

är det därför Tolkien valde att gömma undan kvinnans roll även här. I dagens 

samhälle får kvinnan större roll än tidigare och detta syns även i filmerna då Peter 

Jackson verkligen gjort sitt yttersta för att kvinnorollerna ska få en större roll i dess 

gestaltning. Detta kan sägas vara ett framsteg, att ett litteraturverk görs om för att 

kvinnan ska få sin rättfärdiga plats i dem.  

Men har verkligen en fantasyfilm samma värderingar och uppbyggnad på samma 

sätt som en vanlig film? Troligen har den sina olikheter i struktur och inte bara för att 

det oftast är en magisk så kallad medeltid värld, utan även för att den innefattar andra 

reglersystem än de i vårt universum. Dock får man inte glömma likheten mellan vår 

och fanstasyfilmens värld och man får inte glömma att trots kvinnornas passiva roll så 

pratas de aldrig ner utan de syns helt enkelt inte och därför är det endast när Éowyn 

går emot reglerna för kvinnor i strid som det talas om att de inte gör samma saker som 

männen.  

I början av uppsatsen ställde jag frågan om vilken roll kvinnorna hade jämfört med 

männen i Lord of the Rings-filmerna och efter den forskning jag gjort syns det tydligt 

att kvinnornas roll är mindre än männens: De har inte alls samma roll när det gäller 

visningstid i bild under filmerna och de får inte alls samma behandling som männen. 

Männen skyddar kvinnorna konstant och det är endast Éowyn som motsätter sig detta 

bemötande genom att bryta mot strömmen och göra någonting som de aldrig skulle 

förväntat sig, klä ut sig som en man och slåss som en jämlik. Detta är även någonting 

som används mycket inom filmvärlden i filmer som Victor/Victoria (Matthew 
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Diamond, Blake Edwards och Goro Kobayashi, 1995) och She´s the Man (Andy 

Fickman, 2006) som visar, på ett roligt sätt, hur kvinnor ska klä ut sig som män för att 

få det de vill ha.  

Kvinnorna i Lord of the Rings-filmerna är väldigt vackra och oftast blåögda, till 

skillnad mot männen som sällan ses för sin skönhet utan mer för sin råhet eller sin 

skicklighet med vapen. Därför behandlas även kvinnorna, precis som jag nämner 

ovan, mer försiktigt.  

I uppsatsen har jag gått igenom de tre rubrikerna Sidekick och kärleksobjekt, 

Alvernas härskare och härskarinna, Aragorn och Éowyns prövningar och Kvinnor i 

allmänhet. Dessa har berört de olika kvinnliga rollfigurerna, så väl som de som jag 

anser är deras motpart. Här ser man skiljaktigheten tydligt, då männen oftast nämns 

tillsammans med strid och vapen, och kvinnorna oftast placeras i facket kärlek och 

skönhet. I enkla drag är det detta berättelsens flöde går ut på, alltså att kvinnan har sin 

roll och mannen har sin eller så här verkar det vara i dessa filmer. Könen är väldigt 

enkelt identifierade och använder sig en del av det Sjö nämner, manligt och kvinnligt. 

Men det finns mer bakom detta hölje. Om publiken tittar noga ser de gömda starka 

kvinnor bakom de kvinnliga huvudrollfigurerna och männen har även de en tendens 

att visa lite mer känslor än vad Sjö anser är traditionellt manligt. Alltså inte bara ilska 

utan rädsla och sorg, vilket får mig mer och mer att se likheten mellan hur 

rollfigurerna är lika. Männen visas inte som känslokalla och aggresiva hjältar, utan 

kan precis som kvinnorna i filmen gestaltas på ett mer bräckligt sätt. Kanske blir det 

lite av en kompromiss i slutändan då kvinnor och män inte längre behöver ta sina 

könsfördelade roller utan kan vandra ur ramarna och bli jämlika. Tittar man närmare 

på Arwen, Galadriel och Éowyn kan man se att de alla har stort inflytande i filmen. 

Arwen stödjer Aragorn till att bli kung och är den som i det sista får Elrond att 

återsmida svärdet, som är en stor anledning till att de vinner kampen mot orcherna i 

Gondor.  Galadriel är en stark häxa med mycket makt som inte bara övertalar Elrond 

att sända in trupper till striden i Helms Deep, som gör att de segrar, utan även ger 

brödraskapet flera gåvor, som under resans gång visas som otroligt nödvändiga t.ex. 

hade Frodo inte överlevt monstret Shelob om inte Sam och han använt sig av dess 

gåva. Sist men absolut inte minst roll har Éowyn som även i boken är hon den som 

segrar då hon tar upp kampen mot häxmästaren i Gondor. Hon visas förhållandevis 

mycket jämfört med de andra kvinnorna och trots att hon inte får strida lika mycket 
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som hon vill har männen runt omkring ett stort förtroende för henne. Hon får leda 

folket till Helms Deep, är den som om allt går snett ska försvara Rohan och särskilt 

Aragorn talar flera gånger om hennes skicklighet. I sista striden hamnar Éowyn i 

centrum och hade hon inte lyckats med att döda häxmästaren hade kanske inte heller 

det slaget blivit en seger. Härmed skulle jag vilja säga att även kvinnorna i filmerna 

ingår i den så kallade cirkeln. Alltså det flöde som gör att allting i slutet slutar lyckligt 

och därför krävs allas handlingar för att få en fullständig filmtrilogi. Slutsatsen kan då 

vara att även om kvinnorna har en mer undangömda och passiva roller så behövs de 

för att berättelsen ska fungera i det hela och därmed är deras roller lika viktiga som 

männens.  
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