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Abstract 

 

The middle ages is a time in our history that is often used as a frame when portraying fantasy 

on tv. HBOs immensely popular series Game of Thrones could easily be counted as one of 

these. But to what extent does the creators of the series approach the history of our world 

while creating their own? The aim of this essay is to analyse a number of characters from the 

tv- series out of gender- and their place in the social structure and then compare the findings 

with the image of the middle ages that is given in academic research. By analysing the two 

released seasons of Game of Thrones the study has shown that there are many similarities 

between the fictional world and the actual world but that it also differs through choices made 

by the creators of the series.  
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1. Inledning 

 

De flesta av oss har väl någon gång slagit över till en tv- kanal där riddare i skinande rustning 

slåss med svärd och lans för att rädda den hjälplösa prinsessan från jättar och onda drakar. 

Fantasygenren seglar idag över hela världens alla medier och i oändligt många fall brukar det 

ha någonting med medeltiden att göra. Författare, film- och serieskapare verkar använda sig 

av den bild vi ser framför oss när vi tänker på denna tid för att skapa ett parallellt universum 

där man förutom att bekräfta oss i vår förförståelse av medeltiden slänger in överdrivet 

storslagna hjältar, magi och fantasiväsen. 

 

År 2011 började en tv- serie att sändas på den amerikanska kanalen HBO som kom att ta 

världen med storm. Game of Thrones, en serie baserad på George R.R. Martins romanserie, 

blev snabbt en publiksuccé och kom att omtalas världen över på grund av sin rafflande 

historia och sina spännande intriger. Serien utspelar sig inte i vår värld men det går ändå att se 

massor av tecken av det många tänker på när de tänker på vår egen medeltid; onda och goda 

adelsmän som förråder varann eller stolta riddare som kämpar mot orättvisan. Men hur 

mycket är det egentligen som stämmer och faktiskt skulle kunna ha inträffat i vår värld? I den 

fiktiva världen visas kvinnor och män, starka och svaga, många med samma ämbeten och 

positioner i samhället som faktiskt en gång existerat i vår värld.  

 

När jag tittar på Game of Thrones tänker jag personligen att; ”mycket av det här skulle säkert 

kunna stämma med hur våra förfäder levde och uppförde sig under medeltiden”. Detta får mig 

att fundera över huruvida mina teorier stämmer. Jag ställer mig frågan om kvinnor och män 

faktiskt levde och agerade på det sätt som skildras i en tv- serie så som Game of Thrones och 

om de adliga verkligen levde ett så spännande liv som det man ser på tv.  
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1.1 Syftebeskrivning och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka de sociala strukturerna och de 

genusförhållanden som skildras i HBOs tv-serie Game of Thrones utifrån specifika karaktärer.  

När en analys görs över den sociala strukturen kommer varje karaktär att undersökas efter 

dennes sociala ställning. Det innefattar sådant som klass och ansvarsområden och hur 

karaktärens påverkas av de aspekterna. Genusförhållanden kommer i den empiriska 

undersökningen att utgå från karaktärernas relationer till kvinnor och män, vilket även 

innefattar relationer till kvinnlighet och manlighet.  

 

Syftet är även att göra en jämförelse över hur serien förhåller sig till den bild av dessa faktorer 

som den akademiska forskningen ger av medeltiden.    

 

För att undersöka mitt syfte kommer jag att använda mig av dessa frågeställningar: 

o Hur framställs karaktärens plats i den sociala strukturen? 

o Hur framställs karaktären i relation till kön/genus? 

o Hur väl stämmer ovanstående frågor i relation till den akademiska forskningen om 

medeltiden? 

 

2. Källor och Metod 

De källor som den här uppsatsen kommer att undersöka är den första och andra säsongen av 

tv- serien Game of Thrones som är en amerikansk tv- serie baserad på George R.R. Martins 

bokserie A Song of Ice and Fire. Serien skapades av David Benioff och D.B. Weiss och två 

säsonger har idag publicerats med en tredje på väg. Det första avsnittet sändes den 17 april 

2011 på den amerikanska tv- kanalen HBO och redan efter detta valde ledningen att förlänga 

serien med ytterligare en säsong.
1
 Denna andra säsong började att sändas den första april 

2012.  

 

Game of Thrones är en fantasyserie som mestadels utspelar sig på den fiktiva kontinenten 

Westeros; sju provinser som enväldigt styrs av den kung som sitter på ”Järntronen”.  

                                                      
1
 Hibberd, James, HBO renews ’Game of Thrones’ for second season!, 2011 
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Denna värld kan kategoriseras som dystopisk fantasy vilket är en vanlig trend bland filmer 

och tv- serier inom fantasygenren. Cecilia Trenter skriver om det i en uppsats och menar att 

denna stil ofta ses som osentimental och onostalgisk vilket innebär att den starkt skiljer sig 

från sådan fantasy som till exempel Disney förmedlar. Den skiljer sig även från sådan episk 

fantasy fylld av magi och magiska väsen som kan finnas i Tolkiens Sagan om Ringen.
2
 

 

I seriens början besitts Järntronen av kung Robert Baratheon som tillsammans med ett råd och 

en ”hand” (närmsta rådgivare) styr över Westeros sju provinser. Kung Robert är dock illa 

omtyckt av många på grund av sitt drickande och sin ofta förekommande otrohet mot sin fru, 

drottningen. Under kungen står, i hiearkin, de sju större adliga husen som alla har en specifik 

provins att styra över och som enbart står till svars inför kungen. Under dessa står mindre 

adliga hus, så som riddare, som agerar vasaller till de större husen. Längst ner finner man 

resten av befolkningen så som hantverkare och bönder.     

Kung Roberts väg till tronen var inte lätt och skedde genom ett blodigt uppror mot den 

dåvarande kungen Aerys II Targaryen. Två av Aerys barn sattes i exil i fjärran länder medan 

Robert började att skipa fred. Robert kunde snabbt legitimera sin plats på tronen men eftersom 

flera av Westeros större hus slagits på Aerys sida under upproret existerar det en 

underliggande rivalitet mellan de mäktigare adelsfamiljerna. På andra sidan havet har även 

Aerys barn vuxit upp och planerar sitt återtagande av Westeros.  

 

Serien tar sin början i Westeros nordligaste delar som styrs av den adliga familjen Stark, 

beskyddare av norden. Lord Eddard Stark, familjens överhuvud, bor i slottet Winterfell 

tillsammans med sin fru, sina fyra söner, två döttrar, en skyddsling och en stor skara tjänare. 

En dag anländer ord om att kungens hand dött under mystiska omständigheter och att Robert 

Baratheon rider mot Winterfell för att be Eddard att fylla den nu tomma positionen. Lord 

Stark accepterar, dels för chansen att undersöka vad som kan ha hänt med sin företrädare samt 

för att kungens ord är lag. 

 

Under samma stund planerar Roberts fru drottning Cersei, dotter till Westeros rikaste 

adelsman och medlem av det stora huset Lannister, att göra sig av med sin man och sätta sin 

                                                      
2
 Trenter, Cecilia, Gameplay and historical consciousness in Dragon Age: Origins and Dragon Age II (BioWare), 

Linnéuniversitetet, 2012  



 
 

 
  8 
 

son på Järntronen. Om hennes unge son sitter på tronen kan hon själv få utökat inflytande 

över politiken i Westeros.  

 

Medan dessa inre hot byggs upp håller den förre kungens barn, Viserys och Daenerys, som 

sagt på att planera en invasion mot Westeros från andra sidan havet.Viserys gifter bort sin 

syster till krigsherren Khal Drogo i utbyte mot hans militära hjälp. Freden hotas även av en 

uråldrig ras kallad ”White walkers” som håller på att vakna i norr men som de flesta fnyser åt 

som en gammal skröna.  

 

Dessa faktorer leder snart till ett maktspel mellan kungafamiljen och familjen Stark där ingen 

går att lite på och där fiender lurar där man minst anar det. De adliga familjerna samlar sina 

vasaller och spänningarna mellan dem leder till att ett fullskaligt inbördeskrig är oundvikligt.  

Dessa två familjers centrala position i handlingen för dem intressanta för min undersökning.   

 

2.1 Avgränsningar 

 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till ett urval av specifika karaktärer från tv- serien 

Game of Thrones. Detta gör jag istället för att undersöka varje scen för sig då det i vissa 

scener ofta förekommer karaktärer som inte har någon relevans för denna undersökning 

eftersom de till exempel bara förekommer under korta perioder och inte ger ett bra underlag. 

De karaktärer som i denna uppsats kommer att undersökas har valts ut på grund av att de alla 

förekommer oftare än andra karaktärer och för att de spelar en central roll i seriens handling. 

Dessa karaktärer medför alltså ett digert underlag att undersöka. 

 

Det är även viktigt att avgränsa sin undersökning med tanke på en begränsad tidsram samt att 

om varje karaktär i tv- serien undersöks löper det risk för att karaktärerna inte granskas 

grundligt. Istället har jag valt att avgränsa mig till ett urval så att mer tid kan åläggas de 

utvalda karaktärerna.  

 

Jag kommer att förhålla mig efter akademisk forskning som inriktar sig på det feodala 

England när jag svarar på min tredje frågeställning. Jag utgår från England eftersom det dels 

är en engelskspråkig tv- serie och dels för att miljöerna ofta liknar de i England eftersom stora 
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delar av serien spelats in på Irland.
3
 Jag kommer även att avgränsa min undersökning till den 

fiktiva kontinenten Westeros eftersom det är den som mest liknar just det feodala England 

samtidigt som det existerar andra kontinenter som starkt skiljer sig och som inte kommer att 

undersökas.  

 

Jag har valt att undersöka alla de 20 avsnitt av Game of Thrones som finns tillgängliga i 

nuläget och eftersom varje avsnitt varar i cirka en timme kommer mitt undersökningsområde 

att innehålla cirka 20 timmar av audiovisuella källor. Jag har valt att använda mig av båda 

säsongerna eftersom det är möjligt att missa intressanta karaktärsdrag om man endast 

förhåller sig till en. 

 

2.2 Metod 

Utifrån studiens problemformulering fastställs en eller flera metoder för insamling av 

information och det är vad detta kapitel kommer att avhandla. Jag kommer även att redogöra 

för olika metodologiska problem som kan uppstå i en sådan här undersökning.   

 

Denna studie genomförs med hjälp av vad som kallas för kvalitativ metod. Denna metod 

används för att finna essensen och särdragen samt för att se om det finns några 

bakomliggande tendenser i källmaterialet istället för att söka efter statistiska resultat. Detta 

gör den kvalitativa metoden lämplig för just den här undersökningen. Grunden för varje 

kvalitativ analys är att redogöra för hur det empiriska materialet behandlas och tolkar sina 

resultat.
4
 Tolkningen sätts i relation till en teoretisk kontext, vilket i denna uppsatts innebär 

genusteori, och enligt en komparation med akademisk genre. Utifrån det antagandet kan man 

säga att jag kommer att bedriva en historiebruksanalys på mitt empiriska material och mina 

resultat kommer sedan att tolkas utifrån ett genusteoretiskt perspektiv som kommer att 

redogöras för i en senare del av uppsatsen.  

 

Detta arbete kommer alltså att utgå ifrån en komparativ metod i den mån att jag jämför tv- 

serien med den akademiska forskningen i ett försök att se vilka delar av Game of Thrones som 

                                                      
3
 Taggart, Maggie, Game of Thrones: On set of the hit TV show in Northern Ireland, BBC, 2012-07-17 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-18878049 (Hämtad 2013-01-29) 
4
 Florén, Anders & Ågren Henrik, Historiska undersökningar – grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, 2006, s. 55f 
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är medeltida till sin karaktär och vilka som inte är det. Som tidigare nämnt kommer jag att 

begränsa min komparation till aspekter inom social struktur samt genus.  

 

Utifrån denna metodologi har jag valt ett antal karaktärer att undersöka. Varje avsnitt kommer 

att granskas och jag kommer att söka efter information som visar på karaktärens roll inom 

klass- och genusaspekten. Det är kanske inte alltid möjligt att hitta intressant information hos 

varje karaktär utan vissa kanske visar på fler syner och aspekter än andra. Kvinnor, män och 

barn kommer att ingå i undersökningen.  

 

Efter att varje utvald karaktär granskats utifrån sina tankar och handlingar kommer jag att 

jämföra dem med den ”verkliga” bild av medeltidens klass- och genusförhållanden som går 

att finna i litteratur som behandlar området. Jag kommer att använda mig av akademiska verk 

så som Drottningar och Sköldmör som behandlar kvinnor utanför normen under medeltiden, 

Womens Roles in the Middle Ages som behandlar olika kvinnors roller mer generellt samt 

Lords and Lordship vilken handlar om adliga män och kvinnors liv under medeltiden vilket 

även boken Family and the Legitimation of Power  gör.  

 

Det är alltså viktigt att poängtera att komparationen utgår ifrån akademisk litteratur som 

genom forskning rekonstruerat medeltiden. Det finns ingen absolut sanning om hur 

medeltiden såg ut, enbart bilder givna av forskningsmaterial. Man kan alltså säga att jag 

jämför två genrer som hanterar medeltiden på ytterst skilda vis; HBO och dess serie med 

fantasy och fiktion som ram i kontrast till akademisk forskning.  

 

I dessa verk hoppas jag hitta information som kan ge exempel på och förklara förhållanden 

under medeltiden som stämmer överrens samt skiljer sig från karaktärernas förhållanden i 

Game of Thrones. Jag förväntar mig att hitta fakta om olika sorters kvinnor och män för att 

kunna skilja på karaktärerna och inte ge en generell bild av medeltidens människor. Eftersom 

jag har ett begränsat tidsschema kommer jag inte kunna gå ner djupt i alla litteratur som berör 

ämnet och får därför begränsa mig till det jag finner i den utvalda litteraturen.  
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Simon Lindgren skriver i sin bok Populärkultur att ”ett innehåll kodas av en sändare, överförs 

i form av en ’text’ för att slutligen avkodas av en mottagare”.
5
 Detta liknar på många sätt min 

metod eftersom jag hamnar i rollen som mottagare vars uppdrag är att tolka texten 

(källmaterialet).   

 

Vid bearbetning av en källa är det ytterst viktigt att tillämpa källkritik. Knut Kjeldstadli menar 

att ”källkritik är en uppsättning hantverksregler som säger hur man ska behandla källor för att 

inte förvränga den information man får ut av dem”.
6
 Det betyder dock inte att man allmänt 

kritiserar källan utan granskar den för att se vilken information som finns. Det är nödvändigt 

att komma fram till vilka källor som är representativa och vilken funktion de hade i den 

situation och miljö de kom till i, kortare sagt syftet med källan. Det är även viktigt att granska 

vilken innebörd källan har samt vilken relevans källorna har för problemställningen.
7
  

 

En tv- serie som Game of Thrones kan ses som en meddelande källa som påstår något om 

omvärlden. Meddelande källor är ofta beskrivande i ett försök att säga något om det som var. 

”En bild visar en stad; den är inte en stad”.
8
 Det är källgranskarens uppgift att undersöka om 

den berättande källan är sann och om vederbörandes skildring är korrekt. Eftersom Game of 

Thrones är en fantasyserie ligger fokus i första hand inte på att avge en korrekt 

historieskildring vilket gör att man inte bör se den som berättande om hur medeltiden faktiskt 

var. Det är istället intressant att undesöka hur serieskaparna använt sig av historien för att 

forma sina miljöer och karaktärer samt vad detta säger om den samtid som den är gjord i.  

 

Ett problem som uppstår när man undersöker en källa som Game of Thrones är om källan 

egentligen gör mer än att beskriva upphovspersonen- eller situationen. När kan vi veta om 

meddelandet faktiskt hänvisar till en verklighet?
9
 Det är även viktigt att ha i åtanke att det är 

betraktaren av kvarlevan som drar slutsatser om hur någonting var. Jag som tolkare av tv- 

serien är påverkad av mina egna erfarenheter och synsätt vilket gör att min tolkning kan skilja 

sig från någon annans. Detta är svårt att undkomma eftersom de allra flesta tolkare är färgade 

av sina värderingar men är ändå viktigt att uppmärksamma så att läsaren av denna uppsats kan 

                                                      
5
 Lindgren, Simon, Populärkultur – teorier, metoder och analyser, 2009, s. 14 

6
 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det än gång var, 1998, s.163 

7
 Kjeldstadli, 1998, s.163f 

8
 Kjeldstadli, 1998, s.166 

9
 Kjeldstadli, 1998, s.167 
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ha det i åtanke. Den franske sociologen Roland Barthes menar att det inte finns någon ”ren 

eller okodad upplevelse av en verklig eller objektiv värld”.
10

 Alla tolkningar av världen är en 

representation av personen i frågas enskilda föreställningar.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 Lindgren, 2009, s. 78 
11

 Lindgren, 2009, s. 77f 
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3.  Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer här nedan att redogöra för olika teoretiska utgångspunkter som jag ansett 

relevanta för min undersökning. 

 

3.1 Genusteori 

Att förklara genusbegreppet är centralt för detta arbete eftersom det är utifrån de teoretiska 

ramarna som jag kommer att tolka mina resultat.  

 

Inom historieämnet uppkommer ofta nya fält på grund av olika intellektuella och 

institutionella förhållanden ute i samhället. Kvinnohistoria och i synnerhet genusbegreppet är 

ett utmärkt exempel på detta i och med den växande kvinnorörelsen under 1970- talet. 

Forskare ville synliggöra kvinnornas roll i historien och lyfta fram dem som aktörer i den 

redan etablerade allmäna historien samtidigt som de ville skriva om historien utifrån ett 

kvinnoperspektiv med en egen forskningsmetod.  

 

Med tiden kom man att intressera sig mer för begreppet kön än kvinna. Man skiljde även på 

det biologiska könet och det sociala könet där man med det sociala könet menade hur kön  

skapas genom historiska och sociala förhållanden och hur kvinnlighet formas i samhället i 

förhållande till manlighet.  

Genusteoretiker hävdar även att det existerar ett ”genussystem” och menar att hur olika 

samhällen än ser ut så finns det en skillnad mellan könen. Enligt detta antagande blir 

uppgiften för genusteoretiker att få en förståelse över vad det är som skapar, upprätthåller och 

förändrar genussystemet.
12

 

 

Enligt genusteoretiker ses kvinnor idag inte längre som en social enhet utan skillnader. 

Aspekter som ras och klass har ändrat synen på kvinnan och forskningen inriktar sig mer och 

mer på särskilda grupper med kvinnor istället för kvinnor i allmänhet. Kvinnohistorian har 

även mer och mer inriktat sig på män och deras förhållande till kvinnor vilket fört med sig 

namnändringen till genushistoria. Det är även viktigt att förstå att män inte ses som mindre 

formade av sociala förhållanden än kvinnor.  

 
                                                      
12

 Kjeldstadli, 1998, s. 98f 
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Som sagt hävdar genusteoretiker att de flesta biologiska och naturliga könskillnader är socialt 

konstruerade och ett reslutat av historien. Fokus ligger oftast inte på ett köns situation utan på 

förhållandet mellan de olika könen som sträcker sig mellan sådant som äktenskap och 

politiska institutioner.
13

  

 

Lindgren tar upp genusperspektivet inom det populärkulturella forskningen men väljer att 

kalla den för feministisk. Inom populärkultur har det kritiserats hur kvinnor stereotypiseras 

och hur forskningen har uteslutit kvinnor som en social kategori. Lindgren menar alltså att 

populärkulturella medier ofta framställer kvinnan på ett stereotypsikt vis. Kvinnan visas som 

hemmafruar och sexobjekt medan mannen visas som dominerande och överordnad kvinnan. 

Med dramaserier som undantag så har männen starkt dominerat utrymmet på TV under en 

stor del av 1900- talet medan kvinnan haft en biroll som en inkompetent individ.  

 

Filmer där kvinnor har en central roll brukar ses som ifrågasättande och uttrycker feministiska 

tankegångar. Lindgren menar dock att det är viktigt att man inte uppfattar dessa filmer som en  

motpol till patriarkatets diskurser. Han hävdar även att det verkar som att de flesta filmer är 

anpassade efter männens ögon. Männen betraktar medan kvinnorna betraktas.
14

   

 

3.2 Historiebruk 

Eftersom historiebruk är en central del i detta  arbete kommer jag här nedan att förklara 

begreppet.  

 

Historiska berättelser är lika i den bemärkelse att de skapar en förhistoria för människor 

samtidigt som de talar om vilka de skapande och betydelsefulla händelserna är. Dessa 

berättelser tillför med att berätta för oss hur vi blivit som vi är. Aronsson ställer även frågan;  

”kan vi tänka oss att gemenskaper kan bildas utan denna typ av meningsbärande 

berättelser?”
15

 

 

För att förstå vad som menas med  historiebruk är det relevant att ge en förklaring till 

begreppet och de begrepp som sätter det i en bredare kontext. Idag skrivs och gestaltas 

                                                      
13

 Tosh, John, Historisk teori och metod, 2011, s.286ff 
14

 Lindgren, 2009, s. 170ff 
15

 Aronsson, Peter, Historiebruk – att använda det förflutna, 2004, s. 13 
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historia av fler människor och av fler olika syften än tidigare vilket betyder att begrepp som 

historieanvändning behöver vidgas i sin betydelse. Detta för att förstå hur vår syn på den plats 

vi har i historien tar sin form.
16

   

 

Historiekultur innefattar sådant som källor, artefakter och seder med referenser till förfluten 

tid som möjliggör en sammanbindning mellan dåtiden, nutiden och framtiden. Man skulle 

kortfattat kunna säga att det innefattar olika former av historiebruk i allmänheten. När delar av 

historiekulturen blir aktiva för att skapa mening och handlingsorienterade helheter tillkommer 

det som kallas för historiebruk. De uppfattningar av relationen mellan dåtid, nutid och framtid 

som skapas och reproduceras i historiebruket kallas för historiemedvetande.
17

 ”Ett visst urval 

av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett historiemedvetande” 
18

 skriver 

Peter Aronsson i sin bok Historiebruk – att använda det förflutna. Han skriver även att 

”historiemedvetande och historiebruk dyker upp i nästan alla kulturvetenskapliga kontexter 

och är i den meningen inte ett avgränsat forskningsfält utan ett perspektiv som är relevant för 

alla former av kulturstudier”.
19

 

 

Inom begreppet historia hamnar, enligt Aronsson, gestaltningsformer som förhåller sig till 

historien där filmer och tv- series således hamnar.
20

 Berättelser som skildras på film har en 

särskild upphovsperson och den berättelse som visas kan tolka en sedan tidigare känd historia. 

 

Cecilia Trenter talar om historiebruk i populärkultur i boken Det förflutna som film och vice 

versa – om medierande historiebruk. Hon menar att den historia som skildras i 

populärkulturen skiljer sig från den som framställs i akademisk forskning. Akademikers 

forskning inriktar sig ofta mot politisk historia vilket resulterar i att studiet om samhällets 

historiebruk ofta utgår från just det området. Historiebruket i populärkultur (så som filmer) 

blir ofta mindre värt eftersom när historien används i underhållningssyfte så får den ”sanna” 

historien ofta mindre utrymme för att tillfredställa konsumentens behov. Vår historiska 

kunskap formar ofta rollfigurerna och berättelsen eftersom det anpassar sig väl till vår 

historiska kunskapsram.  

                                                      
16

 Aronsson, 2004,  s.13 
17

 Aronsson, 2004,  s.17 
18

 Aronsson, 2004,  s.18 
19

 Aronsson, 2004, s. 275 
20
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Även om populärkulturen inte alltid skildrar en historisk sanning är det ändå strävan efter 

trovärdighet som styr. Den som berättar historien använder sig av den historiekultur som finns 

i samhället och skapar en relation mellan de berättelser och bilder om historien som 

överrensstämmer med kravet för den genren för att skapa trovärdighet. Även om 

historieskildringen i till exempel en film är korrekt eller inte så ska den skapa en stämning av 

den skildrade tiden. Det är alltså den visuella upplevelsen som står i centrum.
21

 Om 

trovärdighet har en plats även i fiktiva skildringar är det därmed intressant att ställa sig frågan 

om vilken roll trovärdigheten spelar i Game of Thrones vilket jag undersöker i det här arbetet. 

 

Ulf Zander skriver i sin bok Clio på Bio att ”filmen är den mest inflytelserika förmedlaren av 

historia”.
22

 Han hävdar även film har setts som en historisk källa som visar hur det faktiskt var 

medan andra ser det som att filmerna är bundna till sin samtid som kan återspeglas i till 

exempel synen på genus och klass. Det senare synsättet har under de senaste decennierna 

blivit allt vanligare.  

 

Yrkeshistoriker hävdar ofta att när de som tagig sig konstnärliga friheter inom skildringar av 

det förflutna bidrar till att sprida mytiska och felaktiga uppfattningar av historien. Vissa 

menar att historien alltid blir felaktigt återgiven på film medan andra tycker att filmatisering 

inte handlar om att återge eller tolka en sann bild av det förflutna. Det finns även de som anser 

att historia är en konstruktion som uppstått när artefakter, rådande genrekonventioner och 

dagens tolkningar möts. Det betyder att historia som återges på tv står nära 

historiemedvetandet i den mån att våra tolkningar av det förflutna skapas i samarbete med de 

behov vi har i nuet och våra hopp om framtiden.
23

 

 

”Klagomål över att filmer upplevs som overkliga beror sällan på att de inte är övertygande, 

utan snarare på att de är alldeles för övertygande”
24

 skriver Zander och menar på att den 

historia som skildras på film ofta setts som sann på grund av att den överrensstämmer med 

rådande ideal inom vetenskap och ideologiska tankegångar.
25

  

                                                      
21

 Trenter, Cecilia, Det förflutna som film och vice versa – om medierade historiebruk, 2004, s. 99f 
22

 Zander, Ulf, Clio på Bio – om amerikansk film, historia och identitet, 2006, s. 14 
23

 Zander, 2006, s. 14f 
24
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25
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4. Tidigare forskning 

 

I denna del ämnar jag redogöra för tidigare forskning om medeltidsbruk på olika sätt. Ett 

exempel på sådan forskning är Cecialia Trenters artikel om historiemedvetande i tv- spelet 

Dragon Age: Origins och Dragon Age II, ett spel som starkt förhåller sig till fantasygenren 

samt till stor del använder sig av uppfattnignar om medeltiden som ram.  

 

Trenter menar att det finns spel som skildrar vår världs historia, som till exempel utspelar sig 

under något av världskrigen. Sådana spel kan hjälpa de som spelar att förstå vår världs 

förflutna. Men eftersom vi behöver prostetiska minnen i fiktion för att förstå det förflutna 

behöver vi även ett fiktionellt förflutet i vår fantasi för att göra fantasifulla världar verkliga. 

Många spel utspelar sig i en historisk miljö medan andra inspireras av historien för att skapa 

egna världar. Detta gör inte spelen historiska men de använder sig ofta av historien som ett 

ramverk när de skapar sin egna värld.  

 

Fantasy ses som en stark faktor när det kommer till förståelse av den riktiga världen på grund 

av sin förmåga att till exempel göra förändringar i den sociala ordningen. Sagor, likväl tv- 

spel, kan tänja på gränserna för verkligheten samt sådant som sociala och kulturella normer. 

Fantasyskapare kan förhålla sig till verkligheten men vill ofta ändra på verkligheten på grund 

av sådant som egna visioner, metaforiska bilder eller kanske enbart tristess. För att uppnå en 

viss grad av trovärdighet blandas ofta episka och fantasifulla berättelser med 

verklighetstrogna element- att skapa ett fiktionellt förflutet som uppbådar historiemedvetande. 

 

Trenter tar även upp Game of Thrones  och menar att vissa av karaktärerna återspeglar 

karaktärer ur en opera av Wagner vilket är ett exempel på hur fantasyförfattare använder sig 

av redan kända historier för att skapa ett historiemedvetande.
26

 

 

I boken Prosthetic memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of 

Mass Culture redogör Alison Landsberg för hur en sorts offentligt kulturellt minne kan uppstå 

genom moderna förmedlingsformer. Bilder av hur en svunnen tid sett ut uppstår mellan en 

                                                      
26

 Trenter, Cecilia, Gameplay and historical consciousness in Dragon Age: Origins and Dragon Age II (Bioware), 
Linnéuniversitetet, 2012, s. 5ff 
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person och en historisk berättelse på platser som till exempel biosalonger och/eller museum 

och placerar en sorts erfarenhet om den gångna tiden och ansluter den personen till en större 

historia. Dessa minnen tillhör inte en speciell grupp människor utan kan nå ut till den större 

massan genom moderna förmedlingsformer.
27

 Prostetiska minnen om till exempel korsriddare 

eller det feodala England är idag inte enbart åtkomligt för européer, istället kan hela världen 

ha en uppfattning om hur det kan ha sett ut genom skildringar på biografer och 

teaterföreställningar. USA upplevde till exempel aldrig dessa företeelser men ändå kan till 

exempel skaparna bakom en serie som Game of Thrones skildra sin tolkning av medeltiden 

feodala system och genusförhållanden genom de uppfattningar de tagit del av genom 

prostetiska minnen.  

 

Erika Sandström hävdar i sin bok På den tiden, i dessa dagar att även om till exempel JRR 

Tolkiens böcker i Sagan om Ringen- serien inte medvetet utspelar sig under medeltiden så 

uppfattades de ändå som en typisk medeltida värld. När Tolkiens verk sedan filmatiserades 

uppstod till och med diskussioner om Sagan om Ringen kunde ses som medeltid på riktigt i 

och med autenciteten i dräkter och vapen. Magiska väsen ses som en del i en fiktiv värld som 

dock är konstruerad såpass trovärdig att dessa väsen lika gärna kunnat var inslag i den riktiga 

medeltiden. Sandström menar att även världar som har få likheter med vår egen kan ofta 

innehålla många företeelser som går att känna igen. ”Vi känner igen, och står främmande 

inför på en och samma gång. Medeltiden är både det ena och det andra”.
28

  

 

Victoria Simonsson skriver om genus i filmer som behandlar medeltiden och undersöker 

förhållanden i filmer som behandlar myten om Robin Hood. Hon kommer fram till att 

ramarna för de medeltida genuskontrakten är intakta när det kommer till sådant som männens 

överhet i samhället etc. men att det går att hitta många spår efter nutidens värderingar. 

Kvinnor ses som intellektuella men oftast fysiskt underlägsna och behöver ofta räddas av 

männen. Män som visar på feminina drag porträtteras oftast som skurkar. Simonsson drar 

slutsaten att det går att finna en hel del tecken på nutida värderingar de genusförhållanden 

som skildras i filmer om Robin Hood.
29
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5. Bakgrund 

 

5.1 Medeltiden 

Eftersom min undersökning kommer att kopplas till medeltiden kommer jag här nedan att 

göra en kort redogörelse av tiden med anknytning till mitt ämne. Det är den här delen som 

under uppsatsen ses som bilden av medeltiden utifrån akademisk forskning.  

 

Under 1400- talet började tänkare i norra Italien att se sig själva som medborgare i en ny 

tidsålder där all den prakt som funnits i antikens Grekland och Rom pånyttfötts. Alla de år 

som låg emellan dem och den glorifierade antiken sågs som fyllda av mörker och barbarism 

och kom senare att bli kända som medeltiden.  

 

Under 800- talet led Europa av invasioner från alla möjliga håll. Vikingar från Skandinavien, 

Magyarer från Centraleuropa och muslimer från Nordafrika kom att lägga stora delar av 

Europa under sig. Dessa invasioner ledde till ökat våld, förvirring och kaos. Inbördeskrig bröt 

ut som minskade kungens makt eftersom han inte kunde hålla regionalt våld i skick. 

Invasionerna utifrån minskade också monarkins inflytande vilket resulterade i att den lokala 

adeln blev folkets beskyddare. De adliga familjerna blev alltså allt starkare i sina lokala 

territorium medan kungar som befann sig långt därifrån inte kunde lägga sig i adelns affärer. 

Dessa nya förhållanden resulterade i att ”vanligt” folk  vände sig till de lokala adelsmännen 

för beskydd mot de rådande hoten.  

 

Trycket från vikingarnas invasioner gjorde att de sju kungadömena i Anglo-Saxiska England 

enades under en kung. Samtidigt delades England in i olika grevskap som styrdes var för sig 

av en, av kungen utsedd, sheriff.  

 

De mäktigaste adelsmännen var de som allierade sig med krigare. Dessa krigare, eller riddare, 

svor sin trohet till den adlige herren och kom att tjäna honom som en vassal. I utbyte fick 

riddaren beskydd och materiellt stöd. Detta stöd kunde innebära en plats i adelsmannens 

hushåll men brukade oftast ta formen av en egen bit land som riddaren hade förfogande över. 

Landet kunde innehålla allt från skogar till städer och tillhörde fortfarande adelsmannen, 

riddaren hade som sagt enbart förfogande över det. Detta system kom att kallas för feudalism 
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och grundade sig i personliga lojaliteter genom utlovande av mark istället för en allians till en 

stat. 

 

Adelsherrens rikedomar kom från att bönder arbetade på hans mark. Fria bönder gav sitt land 

till adeln i utbyte mot deras beskydd. De fick tillbaka sin mark men var nu tvungna att betala 

olika avgifter till den lokala adeln. Bonden blev livegen, vilket betyder att han blev en del av 

adelsmannens permanenta arbetsstyrka. De var fria men fick inte lämna marken utan 

adelsmannens tillstånd. Kring år 1000 var majoriteten av Västeuropas invånare livegna.  

 

Under 1000- talet minskade attackerna utifrån och Västeuropa började att uppleva politisk 

stabilitet. Adeln började i vissa delar att få ännu mer kraft och blev kungar över egna 

centraliserade stater. När dessa nya härskare expanderade sina marker växte även deras 

arméer och byråkratiska institutioner (så som skattesystem) vilket gjorde att de kunde 

upprätthålla kontroll över sitt område. Många viktiga politiska allianser knöts även mellan till 

exempel England och Frankrike genom arrangerade giftermål. 

 

Under den tidiga medeltiden kategoriserade de intellektuella befolkningen inom tre klasser; de 

som ber, de som slåss och de som arbetar vilket innebar präster, adelsmän och bönder. De 

som arbetade tog upp cirka 90 procent av befolkningen under medeltiden. Under krigstider 

hände det att bönder sök skydd i de lokala slotten, annars brydde de sig knapp om vad som 

hände politiskt inom slottets murar. Eftersom bönder inte uppförde sig ”nobelt” skrevs det 

inte mycket om dem och det är mest information om aristokratin som går att finna. Man 

föddes till livegen och skulle antagligen dö som en också.  

 

Trots sina ringa antal var det ändå adeln som kom att forma den medeltida kulturen och kom 

att hålla den politiska makten ända in på 1800- talet. Den adliga statusen var, under den tidiga 

medeltiden, begränsad till enbart ett fåtal familjer men kom senare att utökas till riddare för 

sin tjänst till konungen. Adelsmännen höll ordning i sitt område och skyddade sina undersåtar 

från yttre hot. De var även tvungna att svara på kungens kallelser när det vankades giftermål 

och liknande. Likt de livegna så föddes de adliga männen och kvinnorna in i sin klass och 

deras privilegier berodde mer på sin ätt än sina rikedomar.
30
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6. Undersökning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de, enligt mig, relevanta fakta jag faställt när jag analyserat 

Game of Thrones. Varje vald karaktär kommer att presenteras utifrån deras sociala ställning samt deras 

relation till kvinnor och män vilket även innefattar kvinnlighet och manlighet (genus). Därefter 

kommer jag att redgöra för det jag funnit i den akademiska forskningen och som kan kopplas till 

informationen funnen i tv- serien.  

 

6.1 Robert Baratheon 

”I’m the king, I get what I want”
31

 

 

Robert Baratheon är kung över Westeros och blev så genom ett blodigt uppror ett antal år 

innan seriens handling tar sin början. Han är en stormagad och rödnäsad man som föredrar att 

inta stora mängder mat och alkohol samt tillbringa tid med andra kvinnor än sin fru istället för 

att ta tag i sitt rikes problem. Han deltar knappt i några politiska rådslag och tillbringar ytterst 

lite tid med sin familj men hans plats som kung gör att ingen vågar säga emot hans livsval.  

 

Social ställning 

Kung Robert rider med en ofantlig skara soldater och tjänare norrut för att be sin 

barndomsvän Eddard Stark att inta positionen som hans närmsta rådgivare eller ”hand”.  Vid 

hans ankomst visar alla i Eddard Starks hushåll sin vördnad genom att buga djupt och det är 

inte förrän kungen viftar med handen som de får ställa sig upp – ett tydligt tecken på hans 

överhet inför alla, adliga eller inte.Anledningen till att Robert sökt upp Eddard är att han vill 

att någon ska styra över riket medan han ”eat, drink and whore myself to an early grave”
32

, 

men han ger även förslaget att eftersom han har en son och Eddard har en dotter så kan de slå 

ihop sina två adliga hus genom ett arrangerat giftermål.
33

 

 

Roberts position som kung och därmed högst upp i hiearkin ger honom mycket fördelar. Han 

säger till exempel att Eddard skulle ha slagit till honom för längesedan om han inte vore 

kung
34

, han avråds från att delta i tornerspel eftersom alla bara hade låtit honom vinna
35

 och 
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när hans egen bror höjer rösten mot honom i protest svarar han enbart ”you might be my 

brother but you’re speaking to the king”.
36

 

 

Roberts position som kung betyder alltså inte att han tar tag i allt ansvar som hans auktoritet 

för med sig. Istället överlåter han sina egentliga uppgifter som den absolut bestämmande 

makten på olika råd och lojala män och njuter av en position där han kan göra vad han vill och 

där ingen kan ifrågasätta honom. Även om han själv inte arbetar för landets välmående är han 

väldigt mån om att det är han som ska ha sista ordet eftersom hans titel ger honom den rätten. 

 

 Relation till kvinnor/män 

Man får även veta att Robert hade planerat att gifta sig med en annan kvinna än sin nuvarande 

fru. Hon blev dock mördad och det är inte svårt att se att Robert helt klart fortfarande älskar 

sin bortgångna kärlek.
37

 Robert var ändå tvungen att gifta sig med sin fru Cersei eftersom hon 

kommer från ett adligt hus med mycket pengar och ett bröllop mellan de två skulle stärka 

kronans ekonomi. Han visar dock inte några tecken på kärlek inför sin nya fru.
38

  

 

Robert har ingen vidare respekt för kvinnor och tystar sin fru både verbalt och genom att slå 

henne. Han ångrar sig dock efteråt och menar att en kung inte bete sig på detta vis.
39

 Han talar 

även ofta och högt om hur det bästa som finns är att gå till sängs med så många kvinnor som 

möjligt. När han preseteras för familjen Stark tar han männen i hand medan döttrarna bara får 

en nick eller ”You’re a pretty one”.
40

  

 

Som sagt lägger Robert lite tid åt sin egen familj och på sin dödsbädd säger han till sin son 

och arvinge; ”I should have spent more time with you, shown you how to be a man” vilket 

antyder på att det är hans roll som man att uppfostra pojken i de banor som anses manliga.
41

 

 

Robert verkar alltså inte se på kvinnor som jämlikar och kanske till och med ser dem mer som 

en börda än en tillgång. Detta kan man tänka sig bero på att hans kärlek tagits ifrån honom 
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och att han blivit ärrad för livet. Han omringar sig gärna av manliga kamrater som han i de 

flesta fall uppför sig hurtigt och trevligt omkring medan han aldrig ens lyssnar på sin frus, 

eller någon annan kvinnas, råd eller åsikter.  

 

6.2 Cersei Lannister 

”I should have been born a man”
42

 

 

Cersei är  kung Roberts fru och Westeros drottning. Som ung blev hon bortlovad till Robert 

av sin far. Hennes relation till sin man är dock dålig och hon väljer istället att spendera sin tid 

med sina barn medan han håller sig med andra kvinnor. Hennes barn är hennes allt och hon 

gör allt för att de ska vara säkra.
43

 En gång i tiden älskade hon sin man men med åren ser hon 

mer och mer på honom med avsmak. Ändå håller hon sig vid sitt äktenskap eftersom det är 

deras äktenskap som håller landet samman.
44

 

 

Relation till kvinnor/män 

Hon gör vid flera tillfällen det klart att hon hellre fötts som en man eftersom det är så mycket 

som förväntas av henne som kvinna. När männen krigar sitter hon inlåst tillsammans med de 

andra kvinnorna; ”I should have been born a man. I’d rather face a thousand swords than be 

shut up inside with this frightened flock of hens”.
45

 Samtidigt tycker hon att män inte är 

gjorda för att styra eftersom de tänker alldeles för mycket med det de har mellan benen.
46

  

 

Cersei Lannister verkar därmed tycka att en kvinna bör ses som jämlik mannen. Hade hon fått 

bestämma så hade hon antagligen gjort sig av med alla män vid maktpositioner, men det 

betyder inte att hon vill att det är kvinnor som ska styra. Cerseis utopi är antagligen en värld 

där hon har all makt och där män inte kan säga åt henne vad hon ska göra. Hon verkar inte bry 

sig om vilken kön en människa har utan det är kompetens som räknas, något hon anser att hon 

har mest av. Hon ingår även i ett incestuöst förhållande med sin tvillingbror eftersom hon 

anser honom mer värdig än alla andra män i Westeros.  
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Social ställning 

Som barn såg Cersei exakt likadan ut som sin tvillingbror, inte ens deras far kunde se skillnad 

på dem. Ändå fick hennes bror lära sig att slåss med svärd och lans medan hon fick lära sig att 

le, sjunga och behaga. Han var arvinge till deras fars ägor medan hon giftes bort till en man 

hon aldrig träffat.
47

 

 

Hon vet mycket väl att hennes son måste gifta sig med Eddard Starks dotter eftersom kungen 

bestämt det, men hon gör det klart för honom att om han hellre vill ha sex med prostituerade 

så kan han det eftersom de kan göra som de vill på grund av sin position i den kungliga 

familjen.
48

 

 

När kung Robert dör sätter Cersei sin son på tronen och utmärker sig själv till regent (på 

grund av hans ringa ålder). Det är nu Cersei som sitter i maktpositionen vid alla politiska 

rådslag och har befogenhet att styra och ställa som hon vill över till exempel den kungliga 

vakten och alla hovets beslut.
49

 Hennes son må sitta på tronen men det är hon som har den 

reella makten.  

 

Cersie anser alltså att hennes position i den sociala strukturen är oerhört begränsad av det kön 

hon fötts till. Lagar och normer säger att hennes man har den högsta positionen och det är inte 

förrän han är ute ur bilden som hon har möjlighet att själv visa på sin maktutövan. När Robert 

dött är det fritt fram för Cersei att ta över makten, vilket hon alltid velat. Det är dock inte 

säkert att det är på grund av hennes egen kompetens som hon lyckas med detta, snarare är det 

nog så att hennes far har sådan ekonomisk makt över Westeros att ingen vågar ifrågasätta en 

medlem av familjen Lannisters beslut. I fruktan att bringa hennes mäktiga fars vrede över 

landet väljer männen vid hovet att låta henne hållas.  
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6.3 Eddard Stark 

”War is easier than daughters”
50

 

 

Lord Eddard Stark är herre över Winterfell och styr över Westeros nordligaste provins. Han är 

en gammal vän till kung Robert Baratheon som han även växte upp tillsammans med vilket så 

småningom gör att Robert väljer just honom till att agera som kungens ”hand”. Hans familj 

består av hans fru, hans fyra söner (varav en är en oäkting), två döttrar och en skyddsling.  

Eddard är en lugn och sansad person som väljer att hålla sig till sina domäner och spendera tid 

med sin familj istället för att ge sig in i det politiska maktspelet som utspelarar sig längre 

söderut.  

 

Relation till kvinnor/män 

Eddard tar stort ansvar över främst sina söners uppfostran och när till exempel en förrädare 

fångats tar han med sin tioårige son för att se på när denne skall avrättas. Han menar att det är 

dags för pojken att bli en man. Eftersom Eddard är regionens herre är det han som måste ge 

straffet men en hel skara av män är närvarande, inklusive hans söner och hans närmsta 

manliga tjänare. 

 

Eddard har god hand med sina söner men det samma kan inte sägas om hans relation med sina 

döttrar. Vid ett tillfälle ger han, i present, en docka till sin äldsta dotter som blir besviken och 

menar att hon inte lekt med dockor på flera år. Eddard uttrycker sina svårigheter med att ta 

hand om sina flickor och menar att; ”War is easier than daughters”.
51

 

 

En slutsats kan alltså dras om att Eddard, likt Robert Baratheon, ser det som sin uppgift som 

man att uppfostra sina söner så att de också kan växa upp till män. När hans fru inte är 

närvarande ingår även hans döttrar i hans ansvar som uppfostrare, dessa är han dock ganska 

obekväm omkring och vet inte hur han ska hantera. 

 

Eddard älskar sin fru, även om deras giftermål var arrangerat, och ses ofta i hennes sällskap. 
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Han lyssnar på hennes råd och åsikter och håller inga politiska hemligheter ifrån henne. 

Eddard kan alltså ses som en sorts motpol till Robert Baratheon i den mening att han 

respekterar kvinnor som intelligenta individer och att de bör ges en plats där deras röst blir 

hörd. Han har dock en oäkting med en annan kvinna som han tog med sig hem efter ett 

fälttåg. Vid den här tiden hade han dock bara precis träffat sin nya fru Catelyn vilket delvis 

kan förklara hans beteende. Man kan också tänka sig att det är en del av den dystopiska 

fantasyn där ingen är helt igenom god.  

 

Social ställning 

När konungen anländer till Winterfell ställer Eddard upp hela den adliga familjen för att möta 

honom. Hans oäkta son och hans skyddsling får stå en rad bakom tillsammans med de högst 

uppsatta tjänarna. Kung Robert utnämner Eddard till kungens hand och Eddard vet att han inte 

kan neka. Han vill stanna hos sin familj och leva ett lugnt liv men eftersom kungens ord är lag 

har han inte mycket att välja mellan; ”He’s the king, he takes what he wants”.
52

 

 

Man märker snabbt att det är Eddard som har den absolut högsta auktoriteten inom sin familj 

när till exempel hans skyddsling konstaterar att ”I take orders from your father, not you” då en 

av sönerna försöker ge honom en order.
53

 

 

Vid ett tillfälle trotsar Eddard kungen beslut vilket förargar honom och gör att Eddard förlorar 

sitt ämbete och blir utnämnd som förrädare.
54

 De lugnar dock ner sig efter ett tag och 

vänskapen återställs. Istället för att vara ovänner får Eddard sitta på tronen och sköta hela 

kungens arbete medan denna är iväg och jagar.
55

 

 

Eddard vet sin position i hiearkin och lyder kungen även om han ofta tvekar. På grund av sin 

lojalitet har han en stark röst bland hovet och hans auktoritet överträffas enbart av kungen 

själv.  
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6.4 Catelyn Stark 

”I’m the widow of your liege lord”
56

 

 

Catelyn är Eddards fru och har blivit så genom ett arrangerat bröllop när de var unga och inte 

kände varandra.
57

 Hon älskar dock sin man och älskar deras barn nästan ännu mer. Hon är en 

stark kvinna som inte är rädd för att göra sin röst hörd och står oftast i samma position som 

männen omkring henne.   

 

Social ställning 

När ord når familjen Stark om att kungen är på väg är det hon som bär ansvaret över 

hushållets förberedelser. Hon samtalar med tjänare om vad som behöver ordnas, var ljus 

behöver tändas och hur mycket dricka som behöver tas fram inför festligheter. Hon vill inte 

att Eddard ska fara iväg med konungen men vet samtidigt att det är hans plikt att lyda och att 

hon inte kan få honom att stanna.
58

  

 

När hennes son far illa och hamnar i koma är hon den enda som visas sitta vid hans sida, 

vilken hon inte lämnar för något
59

 och när hon misstänker att någon med flit orsakats hennes 

sons skada har hon auktoriteten att samla edsvurna riddare kring om sig, på grund av sina 

adliga överhet, för att arrestera den misstänkte.
60

 

 

Hon deltar i många krigsråd och får ofta sin röst hörd vilket säkert snarare beror på hennes 

adlighet än hennes kön. Efter hennes mans död  trotsas hon, vid ett tillfälle, av en adelsman 

som står under henne i hiearkin. Det enda hon behöver säga för att visa på sin överhet är; ”I 

am the widow of your liege lord”
61

 vilket genast gör att han minns sin plats i den sociala 

strukturen och väljer att lyda.  

 

Likt sin man vet Catelyn sin sociala position och att kungen inte går att ifrågasättas. Hon är 

samtidigt väl medveten om sin egen makt och vilka fördelar som adlighet för med sig. Hon 
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kan kommendera män som står under henne och vet att hennes mans vasaller är skyldiga att 

lyssna på henne.  

 

Relation till kvinnor/män 

Catelyn älskar hela sin familj och till skillnad från kungens och drottningens relation delar 

hon säng med sin man och visar tecken på uppriktig kärlek mot honom. Hon tar del i alla sina 

barns uppfostran och rådger dem alla i många olika situationer.  

 

Catelyn visar inga direkta teckan på värderingar när det gäller män och kvinnors olikheter. 

Hon vet dock att männen har en högre position och att detta skall respekteras. I samtal, 

oberoende av motpartens kön, är hon alltid hövlig och visar på gott föredöme. Som nämt 

tidigare har hon dock inga problem med att höja rösten inför män av lägre rang, men detta 

beror säkerligen på hennes position, inte vilket kön hon själv eller den hon talar meds kön.  

 

I krigstider skickas hon ofta för att förhandla med andra adliga på grund av sin position som 

adlig fru. I ett av dessa möten uttrycker hon en värdering av en kvinnas roll när hon tittar på 

en herres väsentligt yngre fru och säger ”I’m sure she’ll give you many sons”.
62

 För Catelyn 

verkar barn alltså vara ett av det viktigaste för en kvinna och hennes liv.  

 

6.5 Robb Stark 

”It means death to bear steel against your liege lord”.
63

 

 

Robb är Eddard Starks äldste son vilket även gör honom till hans arvinge. Hans ålder nämns 

inte men man kan tänka sig att han är runt 20 år gammal utifrån hans utseende.  

 

Social ställning 

När hans far är i huvudstaden för att tjäna konungen är det Robb som agerar herre över 

Winterfell. Hans mor blir tillfrågad av tjänare att se över kostnaderna för kungens besök, men 

hon är för sorgsen över sin skadade son och vägrar. Istället erbjuder Robb sig att ta över 
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bestyren.
64

 Robb vet vad som förväntas av honom som adlesherre och tar sin uppgift på stort 

allvar.  

 

Efter hans far Eddards död blir Robb herre över den nordliga provinsen i egen rätt och samlar 

alla sina vasaller omkring sig inför ett stundande krig. Vissa ifrågasätter hans auktoritet på 

grund av hans låga ålder men han sätter de på plats och påminner dem att; ”It means death to 

bear steel against your liege lord”.
65

 När hans mor släpper lös en krigsfånge visar Robb på sin 

auktoritet över henne genom att arrestera henne och hålla henne under bevakning dag ut och 

dag in.
66

 

 

Relation till kvinnor/män 

När Robb och hans armé marscherar ut i krig stöter de på ett problem. Enda sättet för dem att 

korsa en bred flod är över en bro som vaktas av en adelsman som ännu inte svurti allians till 

familjen Stark. Denne adelsman säger att Robb enbart får passera om han lovar att gifta sig 

med en av hans döttrar, vilket Robb går med på. Adelsmannen ansluter även sina styrkor till 

Robbs och ännu en allians har knutits genom ett arrangerat giftermål.
67

 Helt utan att ha sett sin 

trolovade går Robb alltså med på att gifta sig med henne. Att få välja sin egen maka verkar 

alltså, i detta skedet, inte spela så stor roll. 

 

Efter en tid överväger Robb dock att bryta sitt löfte om att gifta sig och ta en annan kvinna till 

fru vilket hans mor starkt rekommenderar att inte göra. Hon påminner honom om att han ärvt 

sin fars ansvar och borde hålla sina löften.
68

 Han väljer till slut att gå emot sina nya allierade 

och följa sitt hjärta genom att bryta sitt löfte och gifta sig med den kvinna han förälskat sig i.
69

 

 

Till skillnad från till exempel Robert Baratheon är Robb väldigt artig mot kvinnor och 

behandlar dem med stor respekt. Han har dock inga problem mot att vara otrevlig mot män för 

att stärka sin auktoritet över dem. Det är tänkbart att han, på grund av sin låga ålder, inte än 
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insett hur viktigt det är med till exempel arrangerade giftermål för politisk stabilitet och därför 

väljer han att göra som han vill.  

 

6.6 Sansa Stark 

”I’m supposed to be his queen and have his babies”.
70

 

 

Sansa är Eddard Starks äldsta dotter och är 13 år gammal. Sansa vill helst av allt bli en proper 

adlig dam och när hon får veta att kung Robert vill att hon ska gifta sig med hans son säger 

hon att; ”It’s the only thing I ever wanted”.
71

 Hon och hennes yngre syster får följa med sin 

far till hovet där han skall tjäna. 

 

Social ställning 

Medan pojkarna är ute på gården och lär sig att slåss med svärd och skjuta pilbåge sitter hon 

inne med andra flickor och lär sig att brodera och får beröm för sitt fina arbete. Hon är väl 

medveten om vad som förväntas av en adlig dam och anser det väsentligt att uppnå till dessa 

förväntnignar.  

 

Även Sansa känner till vilka fördelar hon kan ta del av som adlig och vad hon kan vänta av 

lägre stående. Hon skäller vid ett tillfälle ut en av sina tjänarinnor och menar att; 

”Handmaidens wait on ladies, not the other way around”.
72

 

 

Relation till kvinnor/män 

Drottningen frågar Sansa om hon blödit än vilket Sansa skäms över att hon inte gjort då hon 

nästan mer än allt vill föda prins Joffreys barn.
73

 Hon är även väldigt rädd för att enbart föda 

flickor eftersom hon tror att alla kommer hata henne om hon gör det.
74

 När Eddard visar sig 

skeptisk till Sansas giftermål blir hon stött och menar på att ”I’m supposed to be his queen 
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and have his babies”.
75

 För Sansta Stark verkar det viktigaste för en kvinna alltså vara att gifta 

sig med en bra man och få hans barn.  

 

Eddard förklarar för sin andra dotter att ”Sansa will be married to Joffrey someday. She can 

not betray him, even when his wrong” vilket visar på mannes auktoritära ställning i 

äktenskapet.
76

 Sansa själv verkar dock inte ha några problem med detta.  

 

När Eddard senare blir avrättad på order av hennes trolovade fortsätter hon att vara lojal och 

gifta sig, även om hon helt klart inte vill det längre, och räknar dagarna till den dag då hon får 

ingå i äktenskap med prinsen. Även när drottning Cersei får frågan om Joffrey kommer att 

avrätta Sansas bror Robb svarar hon; ”Even if he does, Sansa will do her duty”.
77

 Hur mycket 

ont Sansas ”nya” familj gjort mot familjen Stark är det fortfarande hennes plikt att gifta sig 

med prinsen och föda hans barn. Sansas planerade giftermål bryts dock efter ett tag då 

drottningen hittar en mer passande maka åt sin son.
78

 

 

6.7 Arya Stark 

”I don’t want to be a lady”
79

 

 

Arya är Eddard Starks yngsta dotter och är förmodligen runt tio år gammal. Hon föredrar att 

busa och slåss med träsvärd med pojkar än att umgås med andra flickor och kommer ofta hem 

smutsig och med skrapsår.   

 

Relation till kvinnor/män 

Till skillnad från sin äldre syster Sansa så avskyr Arya allting som förväntas av en som adlig 

dam. När flickorna sitter och broderar smiter hon iväg för att skjuta pilbåge tillsammans med 

pojkarna och skjuter till och med bättre än en av sina bröder. Ändå blir hon bortskickad för att 

det inte är meningen att flickor ska lära sig pil och båge.
80
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Arya får även ett svärd av en av sina bröder vilket hon håller hemligt. Men när hennes far 

hittar det i hennes rum säger han till henne att damer inte leker med svärd. Hon svarar enbart 

med ”I don’t want to be a lady”.
81

 När hon senare frågar hennes far om hon någonsin kan bli 

herre över en borg svarar han; ”You will marry a high lord and rule his castle and your sons 

shall be knights and princes and lords”.
82

 Även om Arya alltså inte vill bli en fin adlig dam är 

det förväntat av henne.  

 

Social ställning 

Arya är ofta ute och leker och smutsar därmed ner sig. När hon en dag kommer tillbaka med 

slitna kläder och smuts i hela ansiktet försöker vakterna schasa iväg henne eftersom de tror att 

hon är en tiggare. Så fort hon uppger sitt namn och att hennes far är herre över Winterfell rätar 

de istället på ryggarna och låter henne gå som hon vill.
83

 Hur hon än ser ut är det alltså hennes 

ställning som ger henne fördelar.  

 

Efter hennes fars död  tar Arya beslutet att fly  från hovet och förklä sig som pojke och hålla 

sin bakgrund hemlig för att lättare kunna resa. Hennes nya karaktär gör direkt att några pojkar 

anser att hon måste ha stulit svärdet hon bär, ingen fattig liten pojke skulle någonsin ha råd 

med sådana dyrbarheter.
84

  

 

När en pojke senare får veta att hon är adlig ändrar han helt och hållet sitt beteende och ångrar 

mycket som han sagt till henne. Han menar även att han bör ha kallat henne för ”my lady”.
85

 

Ens position i hierakin spelar alltså stor roll när det kommer till hur folk behandlar varandra i 

Game of Thrones. 
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6.8 Akademiska forskningen 

 

I denna del kommer jag att redogöra för de fakta i den utvalda akademiska forskningen som 

stämmer överrens eller skiljer sig från de genus- och sociala förhållanden som skildras i Game 

of Thrones.  

 

Rees Davies skriver i sin bok Lords & Lordship att när högadligt folk skulle resa förde det 

med sig stora logistiska problem eftersom de skulle ha med sig ett stort följe av olika tjänare 

och soldater, samt en enorm mängd av till exempel olika möblemang. Sådana resor undertogs 

ofta eftersom det var förväntat av herrar att hälsa på sina undersåtar.
86

 För att kungen skulle 

kunna behålla sin makt var det viktigt att han hade lojala följeslagare bland adelsmännen och 

fick således ofta söka ställa sig in hos sina undersåtar. Kungen hade även befogenheten att 

helt själv välja vilka av sina undersåtars stöd som han begärde mest vilket även påverkade den 

undersåtens auktoritet.
87

  

 

Kung Roberts resa till Eddard Stark följs som sagt av en väldigt stor skara soldater och tjänare 

och målet med hans resa är att hälsa på sin vasall och be om hjälp. Robert har alltså använt sin 

auktoritet som kung och valt ut en man han kan lite på vilket stämmer väl överrens med den 

bild som ges av den akademiska forskningen.  

 

Sandy Bardsley skriver i sin bok Women’s Roles in the Middle Ages att många forskare 

tidigare trott att mödrar visade lite kärlek för sina barn. Senare forskning har dock hittat bevis 

på att mödrar ofta brydde sig mycket om sina barn och deras säkerhet. Det har till och med 

funnits tecken på mödrar som dött av röken de andats in medan de räddat sina barn från 

eldar.
88

 En moder som värnar om sin barns säkerhet och värnar om dem högt under 

medeltiden skulle alltså kunna liknas vid både Cersei Lannister och Catelyn Stark som 

spenderar mycket tid med sina barn, friska som sjuka.  
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Kvinnor med makt var inget ovanligt under medeltiden, men det var kvinnor med auktoritet. 

Makt innebär, enligt Bardsley förmågan att kunna påverka ett beslut eller att få någon att göra 

något de annars inte skulle. Auktoritet var dock legitimerad makt som väldigt sällan fanns 

bland medeltidens kvinnor. Kvinnor hölls utanför rådslag eller positioner inom lag och 

ordning. Bland adliga kvinnor och drottningar berodde på deras män men det hände ibland att 

dessa kvinnor fick ta sin mans eller sons (om mannen var död) plats inom vissa affärer men 

var oftast temporära. Bardsley argumenterar även för att drottningar kunde stå näst efter 

kungen i hiearkin.    

 

Adliga söner tog ofta sin moders råd när de kom till en maktposition. Många mödrar kunde 

mer eller mindre styra sina söner medan vissa inte hade någon som helst kontroll över dem. 

Detta berodde dock på relationen mellan sonen och modern. Det var heller inte ovanligt att 

kvinnor fick styra som regenter medan deras söner var minderåriga. Deras maktposition var 

dock högre granskad och kritiserad än männens men deras makt var ändå legitim. I de flesta 

fall ville de kvinnliga regenterna säkra sina söners plats på tronen och kunde använda alla 

möjliga knep för att möjliggöra detta.
89

   

 

När adliga män dog var det heller inte ovanligt att deras fru, nu nybliven änka, kunde behålla 

mycket av sin auktoriter. Det finns många exempel på änkor i historien som fortsatte att 

bestämma mycket inom sitt hushåll efter sin mans död och vissa kunde till och med hålla 

familjens manliga medlemmar utanför arvsrätten.
90

 

 

Davies skriver att det var väldigt vanligt att de manliga adelsmännen reste hemifrån, både på 

militära kampanjer men framförallt på diplomatiska uppdrag eller uppdrag vid hovet. Det var 

dock till sina egna residens som de gärna återvände för det var deras naturliga livsmiljö.
91

  

När männen var borta från sin hemvist av olika anledningar var det ofta deras fruar som 

bestämde. Deras auktoritet brukade inte ifrågasättas av vasaller och de kunde till och med 

samla riddare runt och på egen hand arrangera bröllop för sina barn.
92
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Davies skriver att när folk av högre adlig rang kom för att hälsa på var det viktigt att den 

adlige värdens slott var i god form och såg respektabelt ut. Adliga värdar fick oftast 

förvarning om olika besök och förberedde ofta stora fester och måltider.
93

 
94

 Kvinnor spelade 

en högst viktig roll i sådana här situationer. De skulle ta hand om hushållets ekonomi vilket 

innefattade sådant som matlagning och omhändertagandet av djur. När adelsherren var iväg 

på längre resor var det hon som bestämde och hon fick ofta hela ansvaret om hennes man 

dog.
95

 Catelyn Stark tar som sagt hand om hushållet och styr över tjänarnas bestyr när kungen 

väntas och när Eddard rest bort förfrågas Catelyn om att se över de ekonomsika utgifterna 

besöket fört med sig.  

 

Under medeltiden förlorade kvinnor rätten över sina ägodelar men fick i utbyte en del av sin 

mans sociala auktoritet. Ibland kunde kvinnor till och med utnyttja sin mans position och ge 

order och löften till undersåtar men stod fortfarande under sina män enligt lag.
96

 Catelyn 

använder sin mans position och beordrar hans vasaller eftersom hon uppger att hon är änka till 

deras herre.  

 

Bardsley menar att medeltida barn skiljdes från varanda på grund av sitt kön redan under späd 

ålder och att ens roll i samhället ärvdes beroende på vilket kön man föddes till. Eftersom det 

var pojkar som kunde ärva sin faders titlar och land var pojkar ofta mer välkomnade än 

flickor. Flickor skulle nästan säkert lämna hushållet och gifta sig så fort de var i åldern för det 

eftersom de i flesta fall betydde en utgift på grund av att de inte arbetade. Adliga barn började 

istället för att arbeta, att få en formell träning kring sju års ålder. Flickorna fick lära sig att sy 

och sköta ett hushåll medan pojkar fick lära sig att slåss med olika vapen. Flickor fick även 

lära sig att lyda sin man i alla lägen.
97

 Sansa är ett bra exempel på dessa förhållanden eftersom 

hon tidigt lär sig att sy och accepterar att  bli bortgift eftersom det är hennes roll som kvinna. 

Hennes far gör det även klart att kvinnor bör lyda sin man, även när han har fel. 

 

Under medeltiden var det vanligt att kvinnor gifte sig redan vid 12 års ålder och det var inte 

ovanligt att de födde barn strax därefter. Sådana giftermål var dock vanligast bland adeln som 
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använde äktenskapet för att säkra politiska allianser.
98

  Sansa Stark är 13 år när hon trolovas 

till prins Joffrey och kan inte vänta på att få bära hans barn.  

 

När det kom till att gifta bort döttrar brukade processen vara lång och vädligt komplicerad.  

Frågor om hur land och rikedomar skulle delas upp var tvungna att tas itu med och just 

giftermålet mellan arvingar var ett av adligt folks mest känsliga akter. Äktenskapen öppnade 

upp för politiska allianser och arrangera för upprätthållandet av territorium. De som 

arrangerade bröllop var väl medvetna om vilka äktenskap som skulle vara mest lönsamma och 

de kunde sitta och planera mellan varandra över en väldigt lång tid. Kungen hade stor makt 

när det kom till att planera bröllop och kunde välja och vraka för att det skulle passa hans 

smak och politik. Detta skiljer sig ganska markant från tv- serien i den mån att de äktenskap 

som planeras för Sansa och Robb knappt tar en minut att fastställa.  

 

Problem med att gifta bort barn kunde dock uppstå om barnen inte ansågs gamla nog och inte 

hade fastställt sitt äktenskap genom sex. Sansa Starks bröllop bryts som sagt vilket kan bero 

på att hon varken haft sex med sin make och att hon fortfarande är relativt ung.  

 

Agneta Ney skriver i sin bok Drottningar och Sköldmör att det var ytterst ovanligt med 

kvinnor som klädde sig i manskläder under medeltiden. Dessa kvinnor sågs som ett hot mot 

könens hiearki. Det finns historier om en kvinna som lät klippa sitt hår kort och antog en 

mans utstyrsel för att lättare kunna fly iväg med den man hon älskade. Kvinnan blev dock 

ertappad och kom att brännas på bål, men troligtvis var det av andra anledningar än sin 

klädsel. Kläderna var dock ofta det som identifierade de olika könen och kvinnor i manskläder 

var  oacceptabelt.
99

 Att personer som avslöjar Arya Starks identitet skulle vara så obemärkta 

av det verkar då högst otroligt. Mer sannolikt skulle nog vara att de skulle avslöja henne för 

den större massan eftersom kvinnor i manskläder som sagt var ett hot mot hiearkin bland 

könen.  
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7. Diskussion och Resultat 

 

I syfte att dra paralleller mellan den information jag tagit åt mig genom att analysera Game of 

Thrones och den fakta jag funnit i den akademiska forskningen kan jag dra vissa slutsatser. En 

iakttagelse som uppstått under min undersökning är att den sociala strukturen i Game of 

Thrones väl stämmer överrens med bilden vi har av medeltiden medan kopplingen till genus 

inte är lika självklar. Varför har serieskaparna valt att förhålla sig till historien när det 

kommer till den sociala strukturen medan genusaspekten skulle kunna se likadan ut i vilken 

tv- serie som helst? 

 

Den sociala struktur som skildras i Game of Thrones stämmer väl överrens med den bild som 

ges av medeltiden i den akademiska forskningen. Man ser klara tecken på hur viktig en 

karaktärs position i hiearkin påverkar dens agerande och hur det för med sig enorma fördelar. 

Kung Robert Baratheon visar tydligt på den absoluta överhet som kungar faktiskt hade genom 

att han på grund av sin titel kan leva och bestämma precis så som han behagar. Han står, utan 

tvekan, över alla andra människor även om hans kompetens som härksare kan verka 

bristfällig. Precis som en riktigt medeltida kung väljer Robert vilka av sina vasaller som går 

att lita på och hör ingen protest från varken den utvalde eller någon annan.  

 

Något jag tycker är värt att diskutera är hur man förhåller sig till vissa stereotyper när man 

skapar en fantasy- serie som Game of Thrones. I serien möter vi typiska hjältar så som, i stort 

sätt, hela familjen Stark. De lever ett nästan idylliskt liv tillsammans, även om de skiljer 

markant i sina värderingar och aktioner i vissa situationer. Dessa karaktärer är nästan formade 

för att bli omtyckta av publiken medan andra karaktärer, så som Cersei Lannister, är tänkt att 

se på med avsky. Tag till exempel Robb Stark, den typiska hjälten.  Robb är den unge mannen 

som ger sig ut i krig med nästan enbart motivet att försvara det goda och där han, till skillnad 

från de andra karaktärerna, väljer att gifta sig utav kärlek, inte plikt. Den akademiska 

forskningen verkar mena att kärlek knappt existerade när det kom till adliga giftermål vilket 

tyder på att serieskaparna mer förhållt sig till den stereotypiska myten av en ädel hjälte som 

vinner kärleken och väljer att riskera allt för den.    
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Game of Thrones är även fylld av starka kvinnliga karaktärer. Både Cersei Lannister och 

Catelyn Stark visar på sin styrka genom utövning av auktoritet. Mycket av denna auktoritet 

uppstår genom deras äktenskap med mäktiga män vilket stämmer väl överrens med den 

akademiska forskningen som menar att kvinnor ofta kunde ha makt, men att den oftast 

berodde på att de var gifta med en man vid en maktposition.  

 

Den akademiska forskningen verkar dock mena att det var ovanligt med kvinnor med reell 

makt. Både Cersei och Catelyns auktoritet härstammar mycket från deras män och söners 

positioner men de visar ändå på stor maktutövning i sin egen rätt genom att delta i rådslag och 

politiska beslut, något som var ytterst ovanligt enligt den akademiska forskningen. Det kan 

tänkas att serieskaparna ville göra serien mindre monoton genom att ge både mäktiga män och 

kvinnor plats. Det är även tänkbart att man velat att serien ska nå ut till tittare av både könen 

genom att göra de manliga och kvinnliga karaktärerna mer jämlika.  

 

Att Catelyn till exempel ser över hushållet och dess ekonomi stämmer med den roll som 

adliga kvinnor ofta hade under medeltiden. Även det faktum att Cersei styr som regent då 

hennes son är för ung för att styra i sin egen rätt går även att hitta belägg för i forskningen. En 

slutsats kan alltså dras om att dessa två kvinnors roller mycket väl hade kunnat vara de samma 

som i vår världs medeltid men att serieskaparna givit dem större plats inom det politiska 

maktspelet för att göra deras karaktärer mer intressanta.  

 

Serieskaparna går även förbi den klassiska fantasy- stereotypen där kvinnor mer skall, till 

exempel, räddas från drakar av den ädle manlige protagonisten och där de istället ges en 

mäktig roll där de kan resa sig över männen, så som Cersei Lannister gör. Dessa kvinnor 

jobbar dock mer i bakgrunden och deltar inte aktivt i till exempel krig vilket ger en relativt 

realistisk bild av en medeltida kvinna.  

 

Något som är intressant att diskutera och som var en ytterst viktig del av det adliga livet under 

medeltiden är frågan om äktenskapet. Att politiska allianser ofta knöts genom arrangerade 

giftermål är något som starkt skildras i Game of Thrones. Det som skiljer tv- seriens 

arrangerade giftermål från de som återges i den akademiska forskningen är dock att det läggs 

ner märkbart mindre tid för att arrangera dem än vad de troligtvis gjort under medeltiden. Den 

akademiska forskningen visar på att äktenskap tog väldigt lång tid att sätta i spel medan till 
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exempel Sansas och Robbs olika giftermål bestäms på mindre än en minut. Det är troligt att 

serieskaparna kännt att dessa karaktärers historia inte skulle kunna gå framåt lika snabbt om 

man behövt lägga ner en massa tid på att diskutera fram termer för äktenskapet och att de 

därför valt att skära ner på processen för att få serien att gå framåt. 

 

Bortsett från den korta och odiskuterade processen inom de olika äktenskapen så är det 

mycket som stämmer överrens med den akademiska forskningen. Det faktum att Sansa Stark 

trolovas vid 13 års ålder skulle mycket väl kunna ha hänt under medeltiden eftersom de flesta 

flickor lovades till en man redan när de var 12. Att både Sansa och Arya förväntas gifta sig 

med en man de inte valt själva är rimligt eftesom det är vad som förväntades av adliga 

kvinnor under medeltiden.  

 

Att kvinnor i manskläder var något oacceptabelt under medeltiden visas det inga spår av i 

Game of Thrones eftersom Arya Stark till och med får hjälp med att ”förvandlas” till man. Att 

män som känner till hennes egentliga identitet är så oberörda av det verkar otroligt med tanke 

på den bild som ges av fenomenet i forskningen. Även här är det tänkbart att Aryas tid som 

pojke var så viktigt för hennes karaktär att serieskaparna valt att bortse från den riktiga 

medeltiden.  

 

Det återges även en stark delning mellan de olika könen i Game of Thrones när det kommer 

till genus. Karaktärerna sätts starkt in i sina könsroller då till exempel de adliga pojkarna får 

lära sig att slåss med svärd och lans medan flickorna får lära sig att sy och att lyda sin man i 

alla lägen. Allt detta går att förankra i den akademiska forskningen som återger just dessa 

förhållanden.  

 

Den slutsats jag drar utifrån min undersökning är att de utvalda karaktärerna i Game of 

Thrones förhåller sig väl till den bild som ges av medeltiden i akademisk forskning. Även om 

det förekommer drakar och andra övernaturliga väsen likt i så många andra fantasy- serier och 

filmer skulle de karaktärer jag valt att undersöka mycket väl kunna förekomma i en tv- serie 

som valt att skildra vår egen medeltid. Detta särskilt inom den sociala struktur som skildras.  

 

Det är inte relevant att se på Game of Thrones som en skildring av den riktiga medeltiden 

eftersom serien är av genren fantasy. Det intressanta är istället att se till hur skaparna förhållt 



 
 

 
  40 
 

sig till en bild av denna tid i vår egen historia. Utifrån alla de exempel jag tagit upp i denna 

del anser jag att de karaktärer jag valt att undersöka ger en realistisk bild av 

medeltidsmänniskor, även om de är fiktiva. Vissa av karaktärerna lutar, som sagt, sig mycket 

åt vissa stereotyper inom fantasygenren, men eftersom den akademiska forskningen visar på 

exempel av till exempel gränsöverskridande kvinnor är det egentligen inte så märkligt att 

karaktärerna i Game of Thrones också skulle kunna skilja sig från normen om de levt under 

vår medeltid.  

 

Det är, som tidigare nämnt, viktigt att försöka förstå vad syftet med en källa är; vad den säger 

om sin samtid. Det är tänkbart att serieskaparna anpassat sig efter dagens ökade intresse för 

genus och därmed gett män och kvinnor en mer jämlik roll inom det politiska maktspelet i 

Game of Thrones. Även om de utvalda karaktärerna är jämlika inom vissa aspekter anser jag 

inte att det skulle vara orealistiskt på grund av att det finns mycket belägg för till exempel 

kvinnor med makt i den akademiska forskningen, som jag nämnt tidigare.  
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8. Sammanfattning 

 

Hur väl överrens stämmer egentligen de historiska skildringar vi ser på tv med vår egen 

historia och hur använder sig film- och serieskapare av det förflutna när de skapar sina 

världar? Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka ett urval av karaktärer ur den 

amerikanska tv- serien Game of Thrones som är en serie av fantasygenren, Karaktärerna har 

undesökts utifrån deras sociala ställning och ur ett genusperspektiv för att sedan jämföra dessa 

förhållanden med de som redogörs för i akademisk forskning om medeltiden.  

 

Med hjälp av en kvalitativ metod har sju karaktärer undersökts genom 20 avsnitt utifrån hur 

de påverkas av sin sociala ställning vilket sedan jämförts med bilden av ett medeltida, feodalt 

England som återges i utvald akademisk forskning. Dessa karaktärer har även undersökts 

utifrån ett genusperspektiv vilket innebär att de analyserats utifrån hur de påverkas av sitt kön 

och deras syn på män/kvinnor samt manlighet/kvinnlighet.  

 

Game of Thrones visar på en rad olika karaktärer och det är inte sällan som de förhåller sig till 

vissa ofta förekommande stereotyper inom fantasygenren. Det går att se ädla hjältar som 

kämpar för kärleken eller kungar som lever lyxliv i ett hav av vin och kvinnor. Det som gör 

serien till ett intressant område för just den här undersökningen borde nog dock ändå vara alla 

de starka kvinnor som existerar i denna fiktiva värld.  

 

Resultatet av undersökningen visar att karaktärernas sociala ställning stämmer väl överrens 

med den bild av medeltiden som återges i forskningen. Till exempel hiearkier, kungen- och 

adelns privlegier och förväntningar skulle mycket väl kunna skildra en realistisk medeltid. 

När det kommer till genusförhållanden har undersökningen visat på att de i de flesta fall ger 

en verklighetstrogen bild av medeltida genusrelationer men att serieskaparna ibland gått 

utanför den bild av medeltiden som ges i forskningen för att, högst troligt, göra karaktärerna 

mer spännande. Det är även tänkbart att de påverkats av sin samtid och försökt att ge kvinnan 

en roll mer jämlik mannens.   
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10. Bilagor 

 
Didaktisk reflektion 

 

Som en del av denna uppsats har jag fått i uppgift att redogöra för hur vi skulle kunna 

applicera vårt ämne i undervisningssyfte. Detta eftersom jag studerar till gymnasielärare.  

Genom att använda sig av film som läromedel i historieundervisningen kan elever få en mer 

levande bild av hur en epok som medeltiden kan ha sett ut. Filmer och tv- serier ger inte bara 

en bild av hur fenomen i historien kan ha sett ut, utan öppnar även upp för diskussion om vad 

filmen säger om den tid den skapades i.  

 

En tv- serie som Game of Thrones kan användas i undervisning för att visa elever hur 

fantasygenren använder sig av vår egen historia när de bygger upp sina fiktiva universum. 

Likt jag har gjort i denna uppsats kan läraren låta eleverna se på bitar av Game of Thrones 

och/eller andra liknande tv- serier för att sedan diskutera vad de tycker stämmer med deras 

bild av medeltiden och vad de tror stämmer eller skiljer sig från den bild som akademiker 

tagit fram genom forskning. Detta kan vara nyttigt för att visa att alla de filmer som eleverna 

ser om medeltiden inte alltid förhåller sig särskilt väl till en realistisk bild av denna tid. Det 

kan även bli en övning som visar på att elevernas syn på historien påverkas mycket av vad de 

ser på tv.  

  


