
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Kandidatnivå 

Världar av vackra kvinnor och våldsamma män 
 
 
En analys av två fantasyromaner ur ett genusmedvetet 
perspektiv 

 
 

  
 

 

 

 

Författare: Felicia Täckenström 

Handledare: Hans Söderström 

Examinator: Yvonne Blomberg 

Ämne/huvudområde: Litteraturvetenskap 

Kurskod: LI2017 

Poäng: 15 

Examinationsdatum: 2016-06-08 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 

och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



Abstract: 

This essay explores whether the gender constructions in Joe Abercrombie’s Best 

Served Cold and Juliet Marillier’s Daughter of the Forest question or contribute to 

existing gender categories. The analysis is performed using Raewynn Connell’s 

gender structure model, Brian Attebery’s theory of fantasy as a “fuzzy set” and 

Maria Nikolajeva’s schedule for stereotypical gender traits.  

  Thus, both of the texts were analyzed to determine if their contents, 

structures and reader responses create opportunities or act limiting, how the main 

characters are portrayed and how the books various power-, production-, emotional- 

and symbolic relations look like.  

 The result of the analysis is that both of the books portray patriarchal worlds, 

sexual division of labor, misogyny and gender-binding statements. The characters 

in Daughter of the Forest are quite stereotypical, with some traits that exceed their 

gender, whilst the characters in Best Served Cold are all portrayed with traditionally 

manly traits (even the female main character). Therefor one can say that Best Served 

cold’s female protagonist is the only element in the books that fully questions 

prevailing gender categories.  

 
 

Nyckelord: Genus, genusordning, fantasy, könsroller, stereotyp, fuzzy set, 

Daughter of the Forest, Juliet Marillier, Best Served Cold, Joe Abercrombie.  
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1. Inledning 

Bo Eriksson skriver i Tusen år av fantasy: resan till Mordor att: ”Tänk om, två ord 

är tillräckliga för att igångsätta fantasin och frambringa en berättelse”.1 Uttrycket 

pekar på de möjligheter till nyskapande en fantasyförfattare besitter. Själva 

substantivet ”fantasy” definieras i sin tur i Longman dictionary of contemporary 

English som: ”[…]an idea or belief that is based only on imagination, not on real 

facts”.2 Om man ser till denna betydelse som grund bör därmed fantasylitteratur ha 

alla möjliga förutsättningar att ifrågasätta normer och konstruera nya sådana. 

Eriksson menar dock att fantasin alltid formas ur en ram vilken är baserad på det 

som samhället och kulturen tillåter,3 vilket då, i kombination med faktumet att den 

mesta fantasylitteraturen följer medeltiden som en slags manual, pekar på att genren 

i sig är mycket begränsad.4  

Medeltiden var männens tid, då samhället var patriarkalt. Treståndsläran 

under medeltiden ska inte ens ha räknat med kvinnor, och satte upp ideal för män, 

såsom att de skulle vara ”värdiga”. Treståndsläran som fenomen var ett kristet 

påfund vilket ordnade samhället i tre stånd: det adliga, det politiska och 

hushållsståndet.5  Eriksson menar att Bibeln ska ha utgjort och utgör, till viss del, 

fantasyns förebild, både gällande innehåll och beträffande struktur.6 Denna bok, i 

kombination med Eddan, ska ha inspirerat författaren J.R.R. Tolkien i hans arbete.7  

Tolkien är en av fantasygenrens giganter, och både Eriksson och Brian 

Attebery använder sig genomgående av författarens verk i sina teorier.8 Även i 

Annika Johanssons Världar av ljus, världar av mörker: om fantasy återkommer 

Tolkien som jämförelseobjekt, varpå hon meddelar att: ”Slutligen kommer själva 

hjärtpunkten. Hur man än vrider och vänder på saken kvarstår faktum att J.R.R. 

Tolkien är hela fantasygenrens viktigaste författare”.9 Johansson anger dock 

snarligen därefter att verket har flertalet svagheter, bland annat

                                                           
1 Bo Eriksson, Tusen år av fantasy : resan till Mordor, [Ny utg.], Historiska media, Lund, 2013, s. 11. 
2 Longman dictionary of contemporary English., 3. ed, Longman, Harlow, 1995, s. 501. 
3 Eriksson, s. 326. 
4 Ibid., s. 15. 
5 Ibid., s. 178. 
6 Ibid., s. 37. 
7 Ibid., s. 60. 
8 Brian Attebery, Strategies of fantasy, Indiana University Press, Bloomington, 1992. 
9 Annika Johansson, Världar av ljus, världar av mörker: om fantasy, 3., omarb. uppl., BTJ förlag, Lund, 

2009, s. 41. 
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kvinnoskildringarna, eller såsom Johansson uttrycker det: ”brist på sådana”.10 

Vidare lyfter Johansson fram att fantasy har haft svårt att ta sig ur det medeltida, 

feodala samhället som mall, trots att författare vilka talat om kvinnor steg fram för 

årtionden sedan.11 Det som Johansson benämner konsekvent som ”kvinnofrågan” 

bör dock inte bara behandla kvinnor – utan skildringen av män bör vara minst lika 

betydelsefull. Som tidigare nämnts innebar treståndsläran under medeltiden inte 

bara undangömning av kvinnan, utan satte även upp ett ideal för männen. Med 

medeltiden som ramverk bör således även mannen riskera att skildras stereotypiskt. 

 Enligt Raewyn Connell m.fl. är manlighet/kvinnlighet inte bara något som 

påtvingats oss genom sociala normer och myndigheter, utan människor formar även 

sig själva som maskulina/feminina. Man intar en plats i genusordningen, eller ter sig 

till den plats man blivit given genom agerande. Även om detta ofta sker frivilligt är  

genusambivalens inte ovanligt, ty det finns såväl maskulina kvinnor som feminina 

män. Resultat av psykologisk forskning visar på att majoriteten faktiskt kombinerar 

maskulina och feminina drag.12  

Fantasygenren, av sin natur, bör innebära ökade möjligheter att skildra den 

genusambivalens Connell framhåller egentligen utgör den mänskliga normen, men 

trots att genusvetenskapen idag vuxit sig stor, samt att flertalet starka, kvinnliga 

protagonister skildrats, indikerar Erikssons och Johanssons tankar om 

”kvinnofrågan” att detta inte är fallet. Undersökningen kommer granska detta 

genom analys av två romaner: Best Served Cold, av Joe Abercrombie,13 och Juliet 

Marilliers Daughter of the Forest.14    

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka genuskonstruktioner i de två utvalda 

fantasyromanerna. På detta vis ska det undersökas om den analyserade litteraturen 

bidrar till redan existerade genuskategorier, eller ifrågasätter dem. Då 

genusteoretiker ser olika på hur man ska undersöka genus, kommer analyserna 

                                                           
10 Ibid., s. 46.  
11 Ibid., s. 135.  
12 Raewyn Connell & Rebecca Pearse, Gender: in world perspective, 3. ed., Polity Press, Cambridge, UK, 

2015, s. 7. 
13 Joe Abercrombie, Best served cold, Gollancz, London, 2010. 
14 Juliet Marillier, Daughter of the Forest, Voyager, 2000. 



 

3 
 

beröra såväl karaktärers attribut som romanernas allmänna genusordning. De 

grundläggande frågeställningarna blir således:  

 Hur framställs kvinnor/flickor respektive pojkar/män i den utvalda litteraturen? 

 Hur ser verkens genusordning ut? Alltså, hur skildras makt-, produktions-, 

känslomässiga-, och symboliska relationer?  

Då fantasylitteratur hävdas utformas efter en medeltida ram ter det sig även 

väsentligt att undersöka hur verket är som fantasy. Genom en sådan granskning bör 

romanernas möjligheter/begränsningar när det kommer till ifrågasättande av 

genuskonstruktioner uppdagas.   

 

1.2  Metod 

Romanerna kommer att analyseras ur ett genusmedvetet perspektiv, genom 

närläsning. Till min hjälp använder jag mig av Maria Nikolajevas schema över vad 

som traditionellt anses kvinnligt/manligt (se teori). Då Nikolajevas modell är byggd 

på motsatser, och Connell menar att man inte kan undersöka genus genom att se till 

könens skillnader, kommer jag även att använda mig av Connells fyrdelade modell 

för att undersöka hur verkens genusordningar ser ut. Begreppen maktrelationer, 

produktionsrelationer, katexis/känslomässiga relationer och symboliska relationer 

undersöks då.  

För att skapa en (något kort) överblick över verken ifråga kommer jag även 

att använda mig av Atteberys modell om innehåll, struktur och läsarrespons, och 

därmed även Tolkiens begrepp glädje/tröst och återhämtning. Med hjälp av 

Atteberys modell bör man kunna avslöja verkens egentliga möjligheter och/eller 

begränsningar när det kommer till att ifrågasätta genuskonstruktioner. 

 

1.3  Material och avgränsningar 

Romanerna som valts som undersökningsobjekt är Juliet Marilliers Daughter of the 

Forest (2000) och Best Served Cold, av Joe Abercrombie (2010), då båda romanerna 

innefattar en stark, kvinnlig protagonist. Best Served Cold är en fristående roman, 

som utspelar sig i samma värld som Abercrombies tidigare, och mer undersökta, 

trilogi The First Law (2006). Daughter of the Forest är första delen i en serie om 

sex verk. Denna kan dock läsas fristående.   
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            För att ge skapa en viss bredd i undersökningen har jag sökt litteratur vilken 

vid första anblick tycks skiljas åt, exempelvis gällande författarnas könstillhörighet. 

Därmed undersöks ett verk av en kvinnlig författare (Juliet Marillier), och ett av en 

manlig (Joe Abercrombie). Även romanernas utgångspunkter skiljer sig åt: Sorcha 

(Daughter of the Forest) vill rädda sina bröder, medan Monza (Best Served Cold) 

vill hämnas sin. Alltså en historia byggd på kärlek, och en byggd på våld. 

           Undersökning av romanernas innehåll, struktur och läsarrespons kommer att 

ske kortfattat då utrymme inte finns för en utförligare analys, och då uppsatsens 

fokus är genus. Då verken är omfattande kommer även analys av genusordning ske 

i ett begränsat format, därmed är det de viktigaste relationerna i verken som 

undersöks. Vad gäller övriga avgränsningar sker undersökning utifrån Nikolajevas 

schema kring en huvudkaraktär av vardera kön i båda romanerna. Skälet till detta är 

att verken innehåller ett stort antal karaktärer och att utrymme därmed inte finns, 

samt då antalet bikaraktärer i sig innebär att flertalet endast blir ytligt presenterade, 

det stereotypa som kan indikeras av dessa karaktärer kan således vara missvisande. 

 

1.4  Teori och bakgrund 

1.4.1 Genusteori 

I Paul Tenngarts Litteraturteori lyfter författaren fram att en väsentlig bok 

för ”denna tredje vågens feminism” (alltså genusteori) är Judith Butlers Gender 

Trouble (1990), och att Butler i detta verk framhåller att det som betraktas som 

manligt respektive kvinnligt enbart är kulturella och diskursiva konstruktioner.15 

Butler menar att genus är performativt, och att de skapelser av genus vi tillverkat 

fortskrider genom upprepning av handlingar.16 Det är i upprepningen vi har 

möjlighet att nå förändring.17 Butlers tankar riskerar dock lätt att missuppfattas, ty 

att mena att ett genus är performed är inte detsamma som att hävda att det är 

performativt. Hon menar att för att ett genus ska kallas performativt måste det 

producera effekter, medan ett genus som är performed (spelat) anspelar på ett 

skådespel, en roll vilken är av vikt för genuset vi har och visar världen.18 

                                                           
15 Paul Tenngart, Litteraturteori, 2. uppdaterade uppl., Gleerup, Malmö, 2010, s. 123. 
16 Judith Butler, Gender trouble: feminism and the subversion of identity, Routledge, New York, 1990, s. xv. 
17 Ibid.  
18 Judith Butler. Big think – Your behavior creates your gender. (Video) http://bigthink.com/videos/your-

behavior-creates-your-gender. 
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Connell m.fl. tar argumentet om ett, av oss själva, konstruerat genus ett steg 

längre, och menar att genus är en sorts social struktur, mönster inom sociala 

relationer.19 Författarna framhäver att man ofta inriktat sig på att se över 

skillnader/olikheter hos genus, och genom en förflyttning av fokus till relationer kan 

de problem som uppstår vid en sådan utgångspunkt undkommas. Olikheter hos 

genus är då ofta kopplat till de faktiska fysiska skillnaderna.20 Författarna menar att 

de fysiska skillnader som finns mellan könen inte är så stora – och att de ibland går 

omlott. Ett exempel på detta är hur ett stort antal kvinnor kan vara längre än ett stort 

antal män. Fysiska attribut är även föränderliga, ty som barn kan ytterst få skillnader 

könen emellan ses.21 De fåtaliga olikheter som än tycks finnas är dock utifrån 

Connells synpunkt tämligen obetydliga, då det för genus som social process inte 

finns någon tydlig biologisk bas. Det finns då istället vad hon kallar för reproduktiv 

arena; där används kropparna i sociala processer, och det är det sociala beteendet 

som agerar med de fysiska olikheterna.22  

De relationer man bör fokusera på läggs i Masculinities fram som en modell 

om tre kategorier, nämligen: maktrelationer, produktionsrelationer och katexis.23 I 

Gender: in world perspective handlar det om fyra typer, då även gällande 

symboliska relationer. En beskrivning av de olika relationerna, i tur och ordning, 

följer nedan. 

Maktrelationer kan sägas ha varit centralt för skapandet av begreppet 

”patriarkatet”, vilket då kortfattat innebär att kvinnan är underordnad mannen.24 

Makt kan utövas såväl indirekt som direkt. Ett exempel på hur indirekt makt utförs 

är Catherine MacKinnons redogörelse för hur rättegångar gällande våldtäktsmål 

ordnats (våldtäkter i sig ska vara ett hävdande av mannens makt över kvinnan). I 

dessa rättegångar ska det ha varit den målsägande som i princip ställts inför rätta 

istället för den åtalade. Då detta gäller inbyggda fördomar har reformeringsförsök 

visat sig svåra.25  

                                                           
19 Connell & Pearse, s. 11.  
20 Ibid.  
21 Ibid., s. 35. 
22 Ibid., s. 11. 
23 Raewyn Connell, Masculinities, 2. ed., Polity Press, Cambridge, 2005 s. 73. 
24 Connell & Pearse, s. 75. 
25 Ibid., s. 76. 
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Direkta maktrelationer kan ses i exempelvis byråkratin, exemplifierat av 

Connell m. fl. genom Clare Burtons tankar om mobilisering av den manliga 

partiskheten, när det kommer till att välja och befordra anställda. Vanligtvis föredrar 

organisationer dominerade av just män kriterier vilka lämpar sig bättre för män. Ett 

exempel på denna företeelse är arméer.26 Utöver den indirekta och den direkta 

makten framhålls av författarna även det diffusa, intima maktutövandet vara del av 

maktrelationerna. Ett exempel på en diffus maktrelation är mode/skönhet. Detta gör 

kvinnor till konsumenter, varpå de underkastas kränkande prövningar, trots att de 

inte är under någon form av tvång.27  

Produktionsrelationer innefattar den könsbaserade arbetsfördelningen. 

Varierande typer av arbetsfördelning sker i olika kulturer och tid. 

Arbetsfördelningen är alltså föränderlig, men ändå ett vanligt förekommande 

fenomen.28  Fördelningen i sig sker både i det uppenbara, betalda arbetet, och även 

i det obetalda arbetet. Hemmet är en sådan plats, och denna är ofta relaterad till 

kvinnan. Arbetet utanför hemmet och hemmagörat är utförda i olika sociala 

relationer, och även strukturerade olika. Det betalda arbetet är givetvis betalt, medan 

arbete kopplat till hemmet utförs utifrån kärlek och skyldighet.29 Idag tar även en 

majoritet av kvinnor del av den ekonomiska kretsen, och ingår således i den 

ekonomiska tillväxtprocessen. Kvinnor och män tar dock olika plats i processen, 

något Connell m.fl. framhåller kan ses i inkomststatistik. Detta kallas för en 

genusstrukturerad ackumulationsprocess. Idag är ackumulationen organiserad 

genom storföretag och globala marknader. Genusregimerna (mönster inom 

organisationernas genusarrangemang, vilka oftast överensstämmer med allmänt 

rådande genusordning, men lokala avvikelser kan förekomma)30 hos dessa 

institutioner ska göra det möjligt att använda produkter av båda könens arbete på ett 

genusstrukturerat vis.31  

Den tredje typen av relationer är de känslomässiga, katexis. Connell m.fl. 

utgår här från Freuds tankegångar, och de menar att Freud ska ha visat just hur 

viktigt känslomässigt engagemang är. Känslomässiga engagemang kan vara 

                                                           
26 Ibid. 
27 Ibid., s. 77. 
28 Ibid., s. 78. 
29 Ibid., s. 79. 
30 Ibid., s. 73. 
31 Ibid., s. 80. 
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negativa, positiva eller ambivalenta. Misogyni samt homofobi utgör exempel på 

negativa sådana. Känslomässiga engagemang ska oftast vara ambivalenta.32 

Sexualiteten utgör en viktig del hos känslomässiga engagemang. Det 

hegemoniska mönstret (i de globalt nordliga delarna) ska vara att attraktion går över 

genus. Distinktionen i sig är av vikt för samhället då det ligger som grund för 

definiering av människotyp, nämligen heterosexuella respektive homosexuella. En 

distinktion som må framstå som naturlig – men undersökningar har visat att det 

hegemoniska mönstret ser annorlunda ut i andra samhällen, såsom det antika 

Grekland.33 I det moderna samhället är hushållsidealet kopplat till det heterosexuella 

mönstret, baserat på en stark, romantisk kärlek mellan två personer. Ett ideal som 

ses i populärkultur. Ytterligare en känslomässig relation i hushåll är den mellan 

förälder (framförallt moder) och barn. Connell m.fl. framhåller även att emotionella 

kontakter kan ses på arbetsplatser, där visst känslomässigt engagemang är ett krav. 

De emotionella kontakterna är då oftast tydligt genusstrukturerade.34 

De sista benämnda relationerna i genusstrukturen är de symboliska. Connell 

m.fl. menar att dess vikt ligger i att alla sociala praktiker innebär tolkning. Ett 

exempel på detta uttrycks av författarna är när en fotbollsinstruktör kallar sina 

spelare för ”a bunch of women”.35 Connell bygger på bland annat Jacques Lacans 

tankar om att språket är fallocentriskt, gynnar män, en tankegång vilken ska ha legat 

till grund för såväl feminism som queerteori. Men även om språk, tal och skrift är 

det välkänt undersökta ses genussymbolism likaså inom andra områden såsom 

klädsel, makeup, fotografi etcetera.36 

Connells modell är strukturerad på så vis att trots att det ambivalenta, 

föränderliga tycks utgöra genus, bibehåller modellen sin aktualitet. Som tidigare 

nämnts anser Connell m. fl. att undersökningar av olikheterna hos genus är 

otillräckliga. Deras argument gällande hur forskning inom psykologin visar på att 

majoriteten av människor innehar både manliga och kvinnliga drag, gör dock 

betydelsen av att undersöka genusstereotyper inom litteratur desto större.37   

                                                           
32 Ibid., s. 81. 
33 Ibid. 
34 Ibid., s. 82. 
35 Ibid. 
36 Ibid., s. 83. 
37 Ibid., s. 7. 
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Maria Nikolajeva förklarar hur man talar om genusstereotyper när 

flickor/kvinnor och män/pojkar beter sig så som de förväntas utifrån existerande 

normer. Dessa egenskaper bygger då ofta på motsatser, vilket Nikolajeva utvecklat 

ett schema för:38  

Kvinnor/flickor Män/pojkar 

Vackra  

aggressionshämmande 

emotionella/milda  

lydiga  

självuppoffrande 

omtänksamma/omsorgsfulla  

sårbara  

beroende  

passiva  

syntetiserande 

tänker kvalitativt 

intuitiva 

Starka 

våldsamma 

känslokalla/hårda 

aggressiva 

tävlande 

rovgiriga 

skyddande 

självständiga 

aktiva 

analyserande 

tänker kvantitativt 

rationella 

 

          Nikolajeva betonar att detta inte innebär att alla manliga respektive kvinnliga 

karaktärer följer schemat ifråga, men uttrycker att det underlättar vid undersökning 

av hur stereotypa karaktärer skildras.39  

 

1.4.2 Fantasygenren 

Flertalet teoretiker talar kring de möjligheter fantasygenren medför vad gäller 

ifrågasättande av föreliggande, oskrivna regler. Anne Cranny-Francis uttrycker att 

detta beror på att handlingen sker i en annan typ av värld, där verklighetens normer 

inte råder.40 Bredden i fantastiken tycks emellertid ha förorsakat en viss svårighet 

beträffande att definiera fantasy som genre, något som kan ses i det något diffusa 

meddelandet av Eriksson: ”Allt är inte fantasy, men mycket har med fantasy att 

                                                           
38 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 

129. 
39 Ibid., s. 129. 
40 Anne Cranny-Francis, Feminist fiction: feminist uses of generic fiction, Polity, Cambridge, 1990, s. 77. 
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göra”.41 Somliga konkreta drag benämns dock återkommande av flertalet teoretiker, 

varav flera av dragen tyder på fantasylitteraturens lämplighet som objekt för en 

genusteoretisk tillämpning. Johansson uttrycker bland annat att ett tema som går att 

finna i nästan alla verk inom genren är makt, i alla dess former.42 

 I inledningen nämndes att fantasin enbart tar sig an skepnader vilka tillåts 

av samhälle och kultur, och att det har svårt att ta sig ur det medeltida ramverk det 

hamnat i. Johansson framhåller i denna linje att mannen i det feodala samhället var 

normen, medan kvinnan endast tog plats vad gäller äktenskap, mat, kläder och 

barn.43 Under medeltiden rådde således en manlig världsbild, men detta innebar inte 

att kvinnor aldrig framställdes. Eriksson beskriver hur kvinnor bland annat 

gestaltades som amasoner redan i det antika Grekland. De var genusöverskridande 

som de krigare de var, men amasonerna blev likväl alltid besegrade av de manliga 

hjältarna i slutändan.44 Tema gällande kvinnlig samhällsordning är därmed tidigt 

uttalat i litteraturen. Under lågmedeltiden framställdes den mänskliga kroppen 

könlöst, under medeltiden skedde dock en utveckling vilken innebar att kroppen 

återfick form och att Eva blev en slags symbol för synden.45 Bibeln utgör för övrigt 

inte bara förebild för fantasy gällande struktur, utan även när det kommer till 

innehåll, såsom i fall där änglar och Gud, det goda, bekämpar djävulen och därmed 

det onda.46 Utöver det medeltida utgör även vikingarna (som förvisso agerade under 

kontinentens medeltid) en källa för fantastiken.47  

Eriksson beskriver även resan som ett tämligen vanligt förekommande tema 

inom fantasylitteraturen. Den fantastiska resan ska innehålla ett sökande likaså en 

mental resa, och ofta påträffas där det omöjliga.48 Det omöjliga är en av de givna 

delarna av fantasylitteraturen. Eriksson uttrycker att magins självklara existens i 

berättelser är det som formar det fantastiska.49  

Johansson delar in fantasygenren i historisk fantasy, ”vanlig” traditionell 

                                                           
41 Eriksson, s. 11. 
42 Johansson, s. 124. 
43 Ibid., s. 135. 
44 Eriksson, s. 88. 
45 Ibid., s. 40. 
46 Ibid., s. 37. 
47 Ibid., s. 26. 
48 Ibid., s. 65. 
49 Ibid., s. 279. 
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fantasy, mytologisk fantasy och nutidsfantasy.50 Historisk fantasy går ut på att 

involvera ett inslag av omöjlighet i det vi vet, en typ av fantasy som av sin natur 

medför restriktioner.51 Traditionell fantasy kallas även för ”high fantasy” och 

innefattar berättelser om grandiosa äventyr. High fantasy handlar även ofta om 

strider mellan det goda och det onda.52 Den mytiska fiktionen behandlar redan kända 

mytologiska motiv och figurer i fantasyfiktionen.53 Nutidsfantasy ska vara nära 

besläktad den historiska, men givetvis också helt olik densamma. Dit räknar 

Johansson bland annat vampyr-romantik.54  

Brian Attebery har utvecklat en modell vilken ska se över det svårdefinierade 

hos fantasy. Attebery skriver att fantasy definieras som både formel och modus, och 

att båda definitionerna har belägg. Som formel menar han fantasy som kommersiellt 

ting, vars karriär är beroende av konsekvens och förutsägbarhet. Fantasy som modus 

är större, och innefattar all litteratur vilken tar form ur vår inbillningsförmåga. 

Utifrån detta menar Atterbery att genre ska beteckna ett nödvändigt lagom, och 

alltså vara definitionen vilken går att tillämpa på litteraturen.55 Han uttrycker vidare 

att formelfantasy innebär regleringar som gör det lättare för nya författare, men 

svårare för experter och konstnärer att tillföra något nytt.56  

Det finns en mängd definitionsförslag rörande det fantastiska, men då 

definitionerna ofta är beskrivna utifrån gemensamma drag i efterhand blir de enligt 

Attebery svåra att tillämpa. Författaren presenterar därmed sin modell, vilken går ut 

på att genren ses utifrån ”fuzzy sets”. Modellen har utvecklats utifrån vad han 

kallar ”an unscientific experiment”, vilket gick ut på att Attebery lät personer 

rangordna olika fantasytitlar. Tolkiens The Lord of the Rings (1954-1955) var det 

verk som blev betraktat som renodlat fantasy, och därpå fick agera modellens 

kärna.57 Attebery har funnit tre beröringspunkter där alla fantasytexter liknar verket 

ifråga, nämligen innehåll, struktur och läsarrespons.58  

                                                           
50 Johansson, s. 83-102. 
51 Ibid., s. 93. 
52 Ibid., s. 82. 
53 Ibid., s. 98. 
54 Ibid., s. 96. 
55 Attebery s. 2. 
56 Ibid., s. 10. 
57 Ibid., s. 12-13. 
58 Ibid., s.14. 
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Innehållet berör det omöjliga, såsom magi, alltså tämligen okomplicerat. 

Strukturen beskrivs dock utifrån mer konkreta regleringar: hos all fantasy är 

strukturen komisk. Ett problem uppdagas, och det nås en upplösning i slutet. 

Emellertid tenderar upplösningen att i många fall efterfråga ett pris. Attebery 

kopplar strukturen till Vladimir Propps morfologi gällande den traditionella sagan 

och det innefattar således: resa tur och retur till det osannolika, prövning av hjälten, 

korsande av tröskel, övernaturlig hjälp, konfrontation och flykt samt ny ordning där 

hemma.59  

När det kommer till läsarresponsen talar Attebery kring fenomen vilka liknar 

främmandegöring. Han exemplifierar flertalet olika begrepp såsom tidigare nämnda 

främmandegöring (Sjklovskis ostranenie och Brechts verfremdung), förundran 

(Manlowe) och glädje/tröst (Tolkien). De sistnämna begreppen glädje/tröst (joy, 

consolation) är det känslomässiga resultat upplösningen i fantasylitteratur kan inge. 

Läsaren når inte samma känsloläge som vid möte med annan litteratur, då strukturen 

innebär att upplösningen i fantasy efterlyser ett pris.60 Tolkien beskriver i likhet med 

Sjklovski och Brecht en illusion som behöver brytas. Illusionen han menar finnas är 

dock att världen har blivit tråkig, och därmed existerar illusionen som en konsekvens 

av bland annat vana och tristess. För att bryta illusionen krävs en process vilken 

Tolkien benämner ”recovery” (återhämtning): att få det välkända att återigen bli 

livfullt genom det omöjliga.61 Tolkiens begrepp är något av en påbyggnad av det 

välkända begreppet främmandegöring. De begränsningar främmandegöringen i sig 

innebär bör därmed även gälla glädje/tröst och återhämtning. Ty främmandegöring 

är något som sker genom en viss berättarteknik, och kan därför vara svårt att spåra i 

somliga verk. 

Atteberys modell innebär att de verk vilka överensstämmer som mest med 

kärnan The Lord of the Rings, är de som är som mest ”fantasy”. Utifrån Cranny-

Francis tidigare nämnda yttrande om att fantasy är lämpligt att använda som medel 

för att rucka på rådande normer, bör ett verk som är renodlad fantasy ha goda 

möjligheter att ifrågasätta redan existerade genuskategorier. Det bör dock betonas 

att Tolkiens kvinnoskildringar kritiserats av många, något som gör att en mall 

                                                           
59 Ibid, s. 15. 
60 Ibid. 
61 Attebery, s. 16. 
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utformad efter The Lord of the Rings kan riskera att begränsa de möjligheter genren 

skall ha när det kommer till att ifrågasätta genuskategorier. Johansson belyser 

exempelvis bristen på kvinnogestaltningar i Tolkiens verk, och hur flertalet moderna 

(framförallt manliga) författare tecknat upp rent kvinnofientliga världar, såsom i 

George R.R Martins romaner.62 Trots detta menar Johansson ändå att: ”man kan ju 

skapa och bygga Fantasyland precis som man vill”.63 Hon beskriver även olika 

metoder för kvinnor att vara hjältar, varav hjältinnan vilken gör stora ting trots att 

hon är en kvinna är vanligt förekommande. Hjältinnor kan även sägas utföra stordåd 

då de är kvinnor: detta exemplifieras av författaren med hjälp av Sorcha, 

(protagonisten i Daughter of the Forest). De traditionellt kvinnliga egenskaperna 

såsom att väva, vara tyst och sy, är de som gör att Sorcha kan vara en hjälte.64 

 

1.5  Tidigare forskning 

Genus i fantasylitteratur är något som undersöks frekvent, vad gäller ovan nämnda 

romaner ter sig dessa dock vara relativt orörda. Johansson lyfter fram både Juliet 

Marillier och Joe Abercrombie i Världar av ljus, världar av mörker: om fantasy. Joe 

Abercrombies trilogi The First Law (2006) har fått gott om uppmärksamhet, och det 

tycks vara detta verk av författaren som främst fått genomgå undersökningar. Det 

enda Johansson uttrycker gällande Best Served Cold är: ”Abercrombie har för övrigt 

också utgett en fristående roman i samma fiktiva värld, Best Served Cold, och har 

avtalat att skriva en till”.65 Johansson menar att The First Law är en episk 

fantasytrilogi ”byggd av alldeles traditionella byggstenar som filats till på 

otraditionellt vis”.66 Hon lyfter även fram att alla i romanen ljuger, och att ont och 

gott inte kan användas som begrepp beträffande verket. Kvinnorna är förtryckta, 

samtidigt som sociala klyftor är stora och girigheten likaså. Karaktärerna utvecklas 

inte heller i verket – något som ska vara ett medvetet drag från författarens sida då 

detta inte är något som generellt sker i verkligheten.67 Johansson framhåller vidare 

att ”alla Abercrombies centralfigurer är skarpt utmejslade och mycket trovärdiga”,68 

                                                           
62 Ibid., s. 137. 
63 Ibid., s. 138. 
64 Ibid., s. 139. 
65 Ibid., s. 167. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid., s. 169. 
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ett uttryck vilket tycks motsägelsefullt i kontrast mot att kvinnorna är förtryckta.  

Johansson talar upprepade gånger i verket om Juliet Marilliers Daughter of 

the Forest, och använder Sorcha (protagonisten) som exempel på fantasylitteratur 

där den kvinnliga hjälten kan nå sina mål baserat på sina kvinnliga egenskaper. 

Sorcha måste väva i tystnad, alltså vad Johansson menar vara egenskaper som av 

tradition förknippas med kvinnan.69 Daughter of the Forest har även nämnts i ett par 

avhandlingar. Undersökningarna är då kopplade till den, i verket, utförligt beskrivna 

våldtäktsscenen.70 Dessa avhandlingar är Carrie Nishihiras Fantasies and 

Subversions: Reworkings of Fantasy in Young Adult Literature (2005) och Tamara 

Paxton Copleys Fairy tale into fantasy: Writing toward the healing of a woman’s 

soul (2005). Avhandlingarna kan dock inte direkt sägas undersöka genus som 

sådant; Nishihira undersöker våldtäktskonstruktioner och våld i avsnittet som berör 

romanen ifråga,71 medan Paxton Copley undersöker mytisk fantasyfiktion i relation 

till våldtäkt och läkande. Hon visar hur de undersökta författarna väver samman det 

mytologiska med fiktion för att skapa en typ av ”fantasy guidebook to surviving 

rape and healing”.72  

 

1.6 Daughter of the Forest, resumé 

Sorcha är det sjunde barnet i irländska Lord Colum of Sevenwaters hushåll. I och 

med födseln dör Sorchas moder, vilket resulterar i att flickan uppfostras av hennes 

sex bröder, medan fadern är i väg och krigar mot fiender (britter och vikingar). 

Under uppväxten tar Sorcha del av skogens hemligheter, vilka hon använder i sin 

läkekonst. Då Sorcha fort erhåller ett stort medicinskt kunnande, får protagonisten i 

tidig ålder hjälpa befolkningen i Sevenwaters när de behöver sjukvård. Sorcha ges  

i linje med detta tillfälle att hjälpa en av sin faders fiender, tonåringen Simon. 

Karaktärerna kommer att bli vänner, men vänskapen avbryts av att ondska, i form 

av Lord Colums nya fästmö, häxan Lady Oonagh anländer till Sevenwaters. 

Syskonen får i och med hennes ankomst utstå prövningar, och i ett slutligt försök, 

                                                           
69 Ibid., s. 139. 
70 Marillier, s. 196- 198. 
71 Carrie Nishihira, Fantasies and Subversions: Reworkings of Fantasy in Young Adult Literature. Diss., New York 

university, 2005. 
72Tamara Paxton Copley, Fairy tale into fantasy: Writing toward the healing of a woman’s soul. Lic. -avh., Utah State 

University, 2005 s. 1. 
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från Lady Oonaghs sida, att förstöra familjen förvandlar häxan bröderna till svanar, 

varpå Sorcha är den enda som kan häva förbannelsen.  

            Sorcha måste därmed gömma sig i skogen, och väva tyg av den 

smärtingivande växten starwort, samt sy ihop sex skjortor till bröderna (vilka bara 

återfår sin mänskliga form en gång i halvåret). Under uppdragets gång får Sorcha 

inte tala, och erhåller även en roll som våldtäktsoffer. Så snart våldtäkten är över 

måste Sorcha fly för att inteupptäcktas av Lady Oonagh. Det är under denna flykt 

Sorcha påträffas och räddas undan drunkning av den andra britten hon stöter på i 

livet: Simons broder Lord Hugh of Harrowfield, även kallad Red. Red är ute och 

söker Simon, och då han ser att Sorcha har en ägodel från brodern i sitt förvar, tar 

han med sig den tysta flickan, i hopp om att hon någon gång ska kunna dela med sig 

av sin kunskap gällande Simon. Således hamnar Sorcha i England, hos fienden, och 

återtar där sitt arbete i den mån det går. Med ett nytt namn, Jenny, möter hon nu 

både vänner och den mer fientligt inställda släkten; Simons och Reds moder Lady 

Anne och hennes bror Lord Richard. Under vistelsen i Harrowfield får Sorcha möta 

mord, hot och trakasserier. Red gifter sig då med den unga kvinnan för att kunna 

skydda henne. Giftermålet visar sig dock vara otillräckligt, ty Sorcha hamnar så 

småningom på bålet som ett resultat av hennes senaste möte med den enda brodern 

vilken kunnat ta sig an resan mellan Irland och England i svanform, Conor. Sorcha 

lyckas dock rädda sina bröder och återvända till sitt hemland, samt även spendera 

sitt liv med sin make Lord Hugh.  

 

1.7  Best Served Cold, resumé 

I Best Served Cold får vi följa Monza Murcatto under hennes resa i hämndens spår. 

Duke Orso, Monzas före detta arbetsgivare, såg till att hennes broder Benna 

mördades, och försökte även mörda protagonisten. I och med att en okänd man 

(Schenkt) räddar Monza, och i princip använder protagonisten som försöksdjur, 

återfår Monza så sakteligen livet. Hon är emellertid i konstant smärta, och Bennas 

död har gjort henne förtvivlad, ett känsloläge som snart skiftar till ilska. 

 Monza beger sig således ut på ett hämnduppdrag, och anställer, med hjälp 

av sin förmögenhet och skönhet, de hon finner behövliga i de sju mord som står 

framför henne. De första att anställas är Shivers och Friendly, varav Shivers följer 

Monza genom hela berättelsen. Resan innefattar krig, politik, mord, sex och tortyr. 
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I slutskedet av romanen har protagonisten den kortlivade Kung Rogont som 

medhjälpare, och kan därmed möta Duke Orso i en slutlig uppgörelse. Med hjälp av 

hennes ursprungliga räddare Schenkt, vilken nu visar sig vara en speciell man med 

flertalet olika kvalitéer (såsom att han är en mycket god lönnmördare), och Friendly 

besegrar hon först Shivers, som förråder henne, och därefter Duke Orso. Monza 

övertar tronen, och avsäger sig även hjälp från de som hållit i makten bakom Orso, 

nämligen banken Valint and Balk. I upplösningen sitter Monza således vid makten, 

samtidigt som hon inser att hon är gravid med antingen förrädaren Shivers, eller 

Kung Rogont.  

 

2. Undersökning 

2.1  Daughter of the Forest: innehåll, struktur och läsarrespons 

Det övernaturliga innehållet är särskilt framträdande i Daughter of the Forest, ty 

hela berättelsen baseras magi. Det är trolldom som förvandlar bröderna, och 

därmed magi som måste till för att återförena familjen igen, helt i linje med 

Atteberys modell. Romanen uppfyller likväl den struktur som Attebery beskriver 

ska utgöra fantasyfiktionens kärna. En tur- och returresa utförs regelrätt då Sorcha 

reser från Irland till England och tillbaka igen.73 En tröskel måste korsas, i detta 

fall  förvandlingen, och det utförs med hjälp av övernaturliga krafter.  

Upplösningen efterfrågar sitt pris; familjen splittras trots att Sorcha kämpat 

i flertalet år för en återförening, Sevenwaters kräver återuppbyggnad då fadern i sin 

sorg över de försvunna barnen låtit det förfalla.74 Simon, som sökt Sorcha i många 

år, får ta över tronen, då brodern Red ger upp sitt rike för ett liv med Sorcha.75 

Upplösningen kostar mycket för alla. Marillier använder sig inte av specifika 

magiska bilder för att uppnå någon form av återhämtning, trolldom har en så pass 

självklar plats i berättelsen. Då mycket av det magiska är skogen i sig, kan man dock 

hävda att skogen med hjälp av den magi den besitter, återfår sin livfullhet. Skogen 

talar exempelvis till Sorcha efter våldtäkten.76 Även förvandlingen i sig kan ses som 

en återhämtningsprocess, ty Finbar skapade en familj – och lärde sig älska som svan. 

                                                           
73 Marillier, s. 250, s. 492. 
74 Ibid., s. 497. 
75 Ibid., s.538. 
76 Ibid., s. 198. 
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Han söker därefter att förenas med sina närmaste åter.77 Den tröst/glädje man kan se 

är att etablerandet av ny ordning skedde, ty Sorcha och Red är de som stannar kvar 

på Sevenwaters.  

Trots att verket är både mytologiskt och historiskt inspirerat, ligger alltså 

romanen nära kärnan Tolkien. Johansson skriver att den historiska genrens författare 

erfar restriktioner, något som inte kan ses i den genomgående fantasyanda verket 

upprätthåller. Men, då Tolkien är en författare som fått erfara kritik för sina 

kvinnoskildringar kan en närhet till detta verk innebära ytterligare begränsningar för 

romanen ifråga.   

 

2.2  Sorcha 

Sorcha är under romanens initierande skede ett barn och växer under historiens gång 

upp till en ung kvinna som räddar sina bröder, och finner kärleken. Utifrån 

Nikolajevas schema kan ses att Sorcha innehar betydligt fler kvinnliga karaktärsdrag 

än manliga.  

Tidigt betonas hennes beroende av de skyddande bröderna. Då Sorcha, som 

handlar och tänker intuitivt (i somliga fall rentav impulsivt) snarare än rationellt, 

plockar den skadliga växten starwort (vidare definieras inte i verket) trots varning 

från bröderna, rusar flertalet till hjälp och behandlar henne.78 Sorchas intuitiva sida 

leder henne genom hela berättelsen – när hon väljer att studera läkekonsten är detta 

då ”my heart told me this would be my true work”.79  

Protagonisten skildras även som emotionell, men däremot enbart vid ett fåtal 

tillfällen som mild. Karaktärens emotioner driver henne, och hindrar ett rationellt 

tänkande ytterligare; när Sorcha får reda på att hennes äldsta broder, Liam, ska ingå 

ett giftermål reagerar hon starkt med avundsjuka, själviskhet och sorg.80 Även den 

något äldre Sorcha, vid romanens slut, handlar utefter sina emotioner. Detta syns då 

hon utropar en varning åt sin (vid detta lag) make, utan hänsyn till att brytandet av 

tystnaden hon då bibehållit i tre år innebär slutet för hennes sex bröder.81   

                                                           
77 Ibid., s. 533. 
78 Ibid., s. 3. 
79 Ibid., s. 6. 
80 Ibid., s. 26. 
81 Ibid., s. 457. 
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Tystnaden är det mest uppenbara beviset på hennes självuppoffrande drag, 

ty trots att hon vid sina bröders förvandling uttrycker en hopplöshet och önskan om 

att få gömma sig (något som ytterligare belyser hennes beroende av bröderna och 

en sårbarhet), 82 tar hon sig an det plågsamma uppdraget att väva tröjor åt dem av 

starwortväxten. Sorcha vet inte hur hon ska göra, och har inte redskap för arbetet, 

men påbörjar uppgiften utan att närmare eftertanke krävs.83 Detta innebär även att 

Sorcha visar prov på styrka, ett drag som enligt Nikolajevas schema är manligt. 

Sorcha uttrycker själv att hon ”never been prone to the weaker characteristics of a 

woman”, och att hon trots sin blyga storlek var en stark person.84 Detta är emellertid 

något som direkt motbevisas handlingen igenom; sitt senare namn, Jenny, får Sorcha 

nämligen då hon påminner om en liten fågel.85 Hon kvider även av smärta när Red 

(maken) rör vid hennes skadade händer, och finner dem totalt omslutna av 

motsatsens stora, starka händer.86 Alla våldshandlingar utförda mot henne försiggår 

oftast utan lyckade försök till försvar, och hennes främsta önskan i sin ensamhet 

efter brödernas avfärd är att få omfamnas av starka armar, och således känna sig 

trygg igen.87  

Ytterligare kvinnliga egenskaper Sorcha besitter utifrån Nikolajevas schema 

är skönhet, aggressionshämmande, omsorgsfull/omtänksam och passiv. Den mest 

utmärkande av dessa egenskaper visar sig vara Sorchas omtänksamhet. Sorcha 

påbörjar tidigt sitt arbete som byns läkekvinna. Utöver detta hjälper hon tillsammans 

med ett par av sina bröder sin fars gisslan, unge Simon, att både rymma och läka.88 

Även under sitt långa uppdrag under tystnad tar hon hand om sin egen 

gisslantagares, och framtida makes, sår.89 

De resterande tre nämnda egenskaperna är inte lika framträdande som 

övriga. Sorchas skönhet är inte något hon själv inser, och antyds under romanens 

gång främst i rent fientliga situationer (situationer som även visar hennes sårbarhet). 

Ett givet exempel på detta är den utförligt beskrivna våldtäkten där uttryck såsom 

                                                           
82 Ibid., s. 149. 
83 Ibid., s. 158. 
84 Ibid., s. 68. 
85 Ibid., s. 257. 
86 Ibid., s. 276. 
87 Ibid., s. 163. 
88 Ibid., s. 53. 
89 Ibid., s. 237. 
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”a nice ripe little piece” vittnar om att Sorcha, trots sina vid detta lag förstörda 

händer, tidigt besitter attraktionskraft.90 Även i Harrowfield, under romanens något 

senare del, erfar Sorcha sexuella trakasserier, då av Lord Richard.91 Det är först 

under berättelsens absolut sista del som protagonistens skönhet förtydligas då hon 

talar till sin tidigare uppdragsgivare, the Lady of the Forest, som undrar: ”Have you 

looked in the mirror?” som svar på Sorchas sorg och kärlekstvivel.92  Vad gäller 

protagonistens aggressionshämmande karaktärsdrag kommer det som tydligast till 

uttryck när hon tar hand om Simon. Den rädda, arga Simon tycks endast bevekas av 

Sorcha.93  

Det mest ambivalenta kvinnliga karaktärsdrag Sorcha besitter är hennes 

passivitet. Vid brödernas diskussioner gällande henne, hennes framtid och 

nuvarande situation, sitter hon alltför ofta tyst, passiv. Sorcha är dock medveten om 

rollen, och tänker vid ett tillfälle att det talas om henne likt en pjäs i brödernas 

strategispel.94 Sorcha försätts framförallt i en passiv roll när det talas om hennes 

beskydd, ty hon ska alltid ha en beskyddare. Detta kommer tydligt till uttryck när 

den annars rationella brodern Conor meddelar Red att: ”Our sister has no further 

need of your protection”.95  

Flickan motsätter sig dock relativt ofta de olika beslutsfattanden, och intar 

således en mer aktiv roll. Tidigt ifrågasätter hon exempelvis Conor som 

beslutsfattare beträffande hennes behandling av Simon.96 

 Karaktärens manliga karaktärsdrag är inte lika framträdande som de 

kvinnliga. I somliga fall, såsom vid hennes tålmodiga överläggande med Simon, kan 

drag av rationalitet anas. Till följd av Sorchas emellanåt aktiva roll följer även 

självständighet som manlig egenskap. Denna självständighet kan ses sökas 

uttryckas i tidigare nämnda händelser såsom starwort-incidenten, och i hennes tidiga 

sökande efter kunskap utanför hemmet.97 Självständigheten är likväl ambivalent – 

detta då, såsom nämnts, Sorcha ofta finner sig i sin passiva roll.  
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I delar av verket uttrycker protagonisten tankegångar vilka kan sägas utgöra 

en önskan om jämställdhet, såsom att hon eventuellt inte vill gifta sig.98 

Jämställdheten kan tänkas ha nåtts i och med giftermålet med Red, ty han påpekar i 

verkets slutskede att hans hustru tar sina egna beslut, och är fri att lämna Harrowfield 

när hon vill.99 Dock kan detta påpekande verka i direkt motsatt syfte, då det 

ytterligare belyser Sorchas ursprungliga passivitet och underordning. 

 

2.2.1 Lord Hugh of Harrowfield (Red) 

Lord Hugh (Red) utgör en av de framträdande manliga karaktärerna i romanen. Han 

är Sorchas motsats på flera plan, varav det mest grundläggande är ursprunget som 

britt mot hennes irländska härstamning. I grund finns alltså en motsättning i form av 

egentligt fiendskap. Under berättelsens gång möts emellertid deras vägar, och 

karaktärernas inneboende egenskaper kompletterar varandra. Utifrån Nikolajevas 

schema innehar Red följande stereotypiskt manliga egenskaper: stark, våldsam, 

aggressiv, tävlande, skyddande, självständig, aktiv, rationell. Vidare skildras enbart 

ett fåtal typiskt kvinnliga drag, varav omtänksam är det enda som inte kan sägas vara 

ambivalent.  

Med tanke på Reds position som ledare kan självständighet tyckas vara 

tämligen självklart – men utifrån Sorchas synsätt utgör denna typ av ledare inte 

något hon är van vid. Vid jämförelse med Liams mer demokratiska tillvägagångssätt 

ses Reds beslut som löjliga och nyckfulla.100 Trots de nyckfulla besluten följs 

resolutionerna av alla utan större tvivel. Besluten som tas av Red belyser därmed en 

självständig, och intuitiv, sida hos karaktären.  

De intuitiva drag han besitter (såsom kan ses vid det hastiga beslutet att 

medföra den tysta Sorcha till Harrowfield) balanseras dock upp av karaktärens 

rationella förmåga.101 Det är detta attribut som understöder karaktärens auktoritet, 

och medför en möjlighet till total självständighet. Rationaliteten visas när Red leder 

en samling för offentlig diskussion, där han får agera domare i mindre tvister. Reds 
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rättvisa och auktoritet noteras av Sorcha i detta fall, samt även det hårda 

karaktärsdraget.102  

Red skildras inte bara som stark i form av vilja utan även rent fysiskt. Hans 

styrka i förhållande till kvinnans redovisas då karaktären vid flertalet tillfällen 

slänger Sorcha över axeln. En handling vars olika beskrivningar inte bara belyser 

Reds fysik, utan även kvinnans vekhet i förhållande till mannen: ”like some prize of 

the hunt”, ”like a small child”, och ”like a sack of vegetables” utgör exempel.103 

Reds hårda, våldsamma och aggressiva drag representeras lika dramatiskt 

som hans fysiska styrka. Det är till exempel tidigt förstått att man inte vill se Red 

som sin fiende.104 Det hårda, känslokalla i hans beslut att inte låta henne gå förrän 

hon delat med sig av den information han tror att hon besitter, uttrycks hotfullt: ”I 

will have this answer from you before ever I let you go”.105 I en slagscen framträder 

våldsamheten ytterligare, och karaktärens kvalitéer inom krigföring belyses 

genomgående under hans medverkan i romanen.106 

 De våldsamma och aggressiva dragen övergår dock tidigt till att bli rent 

beskyddande handlingar. Detta drag kan emellertid anas redan under 

huvudkaraktärernas första möte, då Red räddar Sorcha från att drunkna, och ger 

henne mat och vatten.107 Den skyddande egenskapen är således ett av Reds starkaste 

attribut, och tycks vara det som ger uttryck för Reds emotionella sida.  

Rollerna som sårbar och skyddande blir ombytta i en scen där Sorcha ska 

brännas på bål, och istället räddar Red i ett ögonblick av såväl själviskhet som 

självuppoffrande.108 Mot romanens slut låter Red sina emotionella och intuitiva drag 

vinna mot de annars så framträdande rationella och hårda. Sorcha uttrycker att hans 

folk behöver honom, men att hon måste resa hem. Något som slutligen resulterar i 

att britten ger upp sitt rike åt sin broder, Simon, för att åtminstone få samtala med 

sin hustru igen.109 Red återtar dock snabbt sin manlighet, då han tillsammans med 
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Sorchas bröder håller duster i lek- och tävlingsanda dagen efter makarnas 

återförening.110 

 

2.3  Best Served Cold: innehåll, struktur och läsarrespons     

Innehållet i Best Served Cold kan generellt sätt ses som ”osannolikt”. Magi, eller 

andra övernaturliga fenomen, är inte självklart förekommande. När Shivers berättar 

att han sett magi förlöjligas detta av den mer vetenskapliga förgiftaren Morveer, och 

det är tydligt att magi inte är något man fått erfara i riket.111 Det enda konkret 

omöjliga fenomenet i romanen sker när den flyktigt närvarande Ishri framkallar 

magi, intressant nog framför den skeptiska Morveer.112 Situationen är dock något av 

en engångsföreteelse, och kan tänkas vara inkluderad endast för att betona verkets 

hemhörighet i genren.  

Strukturen behandlar en resa, på sätt och vis tur och retur, då slutscenen 

utspelar sig där mordet på Benna, i berättelsens inledande fas, sker. Då 

konfrontationen sker på hemmaplan kan den traditionella strukturen inte sägas gälla.  

Etablering av ny ordning sker i och med mordet på Duke Orso, men 

etableringen fullbordas genom assistans av övernaturliga krafter (även om Schenkts 

kvalitéer i sig är nära det omöjliga). I den värld som skildras tar man sig över hinder 

med hjälp av ekonomi, och mycket i verket är rentav politiskt. Upplösningen i sig 

tycks därmed inte vara slutgiltig, ty makt antyds vara något alla i riket eftersträvar, 

och således är härskaren aldrig säker på tronen. Ordningen är ombytlig, och 

girigheten, såsom Johansson noterar angående The First Law, är det som styr både 

män och kvinnor. Den enda tröst/glädje man kan finna i upplösningen är att Monza 

ska få en ny, egen, familj i form av ett barn.113 När det kommer till läsarrespons och 

återhämtningsprocess återställs livfullheten på somliga områden. Såsom när 

Schenkt använder sig av guldmynt (då de inte rostar) för att laga Monzas krossade 

skalle.114 Berättelsen består nästintill enbart av dialog och handling, och därmed 

lämnas inte mycket utrymme kvar till miljöbeskrivningar. I brist på 

miljöbeskrivningar ter sig illusionsbrytande fenomen vara relativt svåra att finna.  
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Trots att Best Served Cold är vad Johansson benämner en ”traditionell 

fantasy”, ligger verket utifrån innehåll, struktur och läsarrespons relativt långt från 

fantasygenrens kärna. Avsaknaden av magiskt innehåll kan därmed sägas medföra 

att verkets möjligheter gällande ifrågasättande av genuskonstruktioner är 

begränsade. Samtidigt innebär avsaknaden av likheter med Tolkiens verk att The 

Lord of the Rings inte kan menas ha använts som direkt modell, vilket ökar 

romanens möjligheter till bättre kvinnoskildringar.  

 

2.4  Monza 

Monza Murcatto beger sig efter mordet på sin broder, Benna Murcatto, ut på ett 

farligt uppdrag i vedergällningssyfte. Hon finner under resans gång oväntade vänner 

och svek, samt vid uppdragets upplösning även en ny mening med livet då hon 

väntar barn och har ett kungarike att härska över.  

Monza skildras främst som en typiskt manlig karaktär, och det enda givna 

karaktärsdrag vilket följer ett kvinnligt mönster är hennes skönhet. Redan i 

berättelsens inledande stycke berömmer Benna Monzas yttre attribut, och det vackra 

hos karaktären blir således den första beskrivning som läsaren möter. Monza är 

medveten om sina vackra drag, och har i inledningen sett till att hon för dagen ser 

bra ut.115 I princip var karaktär av det manliga könet betonar hennes skönhet, 

berättelsen ut. I somliga fall i mer eller mindre sexistiska utlåtanden, såsom när prins 

Ario formulerar en önskan om att fått närvara när protagonisten bytte om.116 Ett 

uttalande som sker då strax innan prinsen deltar i mordet/mordförsöket. De 

sexistiska uttrycken tycks inte beröra Monza, och hon talar på likadant vis som de 

manliga karaktärerna. Monzas talesätt framstår tidigt som direkt aggressivt, även i 

de mest kärleksfulla och vardagliga situationerna. Hon kallar bland annat Benna för 

”pomptous cock”, och spottar på honom som svar på hans otillräckliga 

komplimanger.117 Monzas vackra dag beskrivs ofta i kombination med hennes 

hårdhet, ett utseendedrag vilket betonar den känslokalla egenskap karaktären 

besitter. 118 
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Det känslokalla, aggressiva, våldsamma och självständiga utgör utöver 

skönheten de mest grundläggande dragen hos karaktären, något hennes olika 

smeknamn/öknamn tydligt vittnar om: ”the Butcher of Caprile” och ”the Serpent of 

Talins”.119 

Vid det första dådet i hämnden, mot Duke Orsos livvakt Gobba, bönar 

livvakten om nåd för sina barns skull. Trots bönandet utför Monza mordet, i hopp 

om att få erfara någon form av lättnad. Hon upptäcker dock att hon inte finner 

mycket nöje i brottet, vilket resulterar i att Monza blir ännu argare.120  

Monza visar vid ett fåtal tillfällen känslor, och vid andra medvetenhet om att 

hon borde känna på ett visst vis. Protagonisten inser sitt hämndbehov när hon bryter 

ihop över sin manglade kropp och Bennas död. I denna scen görs det klart att hon 

aldrig gråtit förr, då det alltid utfördes av brodern istället.121 Gråten kommer även 

fram när Monza och Shivers utsätts för tortyr som resultat av ett missförstånd. 

Gråten beskrivs då vara summan av terror, smärta och lättnad.122 Det hårda hos 

Monza är således inget obrytbart.  

Protagonisten tar sig även an den skyddande rollen gentemot sin broder, en 

roll hon själv menar sig vara trött på.123 Monza har alltså fått vara den starka av dem 

båda, och hon fick tidigt redovisa styrkan då fadern dog. Vid återblickar engageras 

läsaren i hur Monza som barn fått sköta dumpandet av faderns lik, såväl som att ta 

hand om den gråtande, rädda brodern.124 Även andra karaktärer såsom Cosca får 

spela mottagare av Monzas beskydd. Exempel på detta är att protagonisten, vid 

arbete under Cosca, beskrivs ha fått söka generalen i olika pubar, horhus etcetera.125 

Det kan tänkas att Monza därmed visar omtänksamhet, men det antyds tidigt att hon 

inte känner känslor utöver ilska, skräck och smärta; när hon som barn mördade för 

första gången, och stal offrens pengar, inväntade Monza länge en ånger vilken aldrig 

kom.126  
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Tankarna om hur hon bör känna, gentemot hur hon faktiskt känner, 

återkommer konsekvent under berättelsens gång. När Shivers under tortyr förlorar 

sitt öga, vet Monza om att hon istället för det äckel och den avsky hon förnimmer, 

borde känna skuld och sympati.127 Således kan hennes styrka i förhållande till det 

ytliga omhändertagandet och skyddandet menas grundas i en stark arbetsmoral.  

Det framhålls konsekvent under berättelsens gång att Monza inte känner 

sorg över att mörda, men detta innebär inte att hon tycker om krigföringen. I själva 

verket vill hon egentligen inte föra krig längre, något som uttrycks redan före mordet 

på brodern; Monza menar då på att hon kommer att le först när kriget är över.128 När 

hämndaktionen väl utförts, och romanen når sin upplösning, återgår Monza till detta 

synsätt, och tycks ha nått sin önskan då hon befriar sin före detta älskare, följeslagare 

och bödel Shivers. Befrielsen av fången betonas ha utförts för hennes egen skull, då 

hon är färdig med hämnd.129  

Trots hög moral, besitter Monza inte kvalitativt tänkande, utan agerar ofta 

utifrån vad som ger mest utdelning för stunden. Hämnden som aktion i sig redovisar 

detta kvantitativa tänkande, ty Monza beger sig ut på vad som tycks vara ett omöjligt 

uppdrag. Det kvantitativa tänkandet kan även ses i uttalanden gjorda av 

protagonisten, såsom under mordförsöket då hon utbrister ”Lick my arse, 

cocksucker”, som svar på frågan vart hon gömt sin förmögenhet.130 Monza ska, 

oavsett hennes stunder av kvantitativt tänkande, vara relativt intelligent och beskrivs 

kunna allt från taktik, strategi och logistik till att läsa. Hon påvisar med detta en 

förmåga till analytiskt tänkande.131 

Monza framställs generellt som både vacker och skräckinjagande, och alla 

män som får äran att möta henne tycks vid något tillfälle erfara båda känslor. Shivers 

första möte med Monza resulterar i att han fasade henne, vilket för honom är en 

otänkbar reaktion då hon är en kvinna.132 Styrkan hos Monza tycks vara något inlärt, 

och karaktären intalar sig själv att hon inte kan låta sig ses som svag.133 Mycket av 

det Monza skildras som kan alltså sägas grundas i faktumet att hon är en kvinna, och 
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är tvungen att överbevisa sitt kön. I linje med detta, och givetvis det valda yrket, klär 

sig Monza ”som en man”.134 Monza blir även vid otaliga tillfällen räddad av olika 

män såsom Shivers, Cosca och Schenkt. Att hon så ofta hjälps av männen gör 

karaktären något motsägelsefull då mycket av det känslokalla, aggressiva, 

våldsamma, och även det självständiga, grundas i hennes misstänksamhet mot 

människor överlag.   

 

2.4.1 Shivers 

Shivers utgör en av verkets många män, och är en av de få karaktärer man får följa 

regelbundet och enskilt verket igenom. Han har en komplex relation till verkets 

kvinnliga protagonist, Monza Murcatto. Relationen dem emellan resulterar i att 

Shivers grundläggande syn på både sig själv och andra förändras. 

Utifrån Nikolajevas schema gestaltas Shivers karaktärskonstruktion ur 

enbart stereotypiskt manliga egenskaper. Hela Shivers fysik utstrålar just styrka, 

utifrån betraktelser gjorda av andra karaktärer, såsom Friendly.135 Shivers beskrivs 

även som ”primitiv” av giftmördaren Morveer, vilket indikerar att han inte är 

speciellt intelligent.136 Karaktärens lutning åt det kvantitativa tänkandets håll 

understryks verket igenom av andra bikaraktärer såsom tidigare nämnda Morveer 

och Monza. Monza uttrycker flertalet gånger att Shivers är en dumbom/dåre och 

idiot, något han inte förnekar.137 

Shivers fysiska styrka vill han själv se återspeglas i sin mentalitet, ty 

karaktären har tidigt bestämt sig för att vara en ”bättre man”.138 Han försöker hastigt 

sig på denna nya levnadsstil genom att ge bort en bit bröd åt en annan hungrig 

man.139 Den något ytliga handlingen av godhet är dock en av de faktiska få av detta 

slag som karaktären utför (trots att han intalar sig själv att han handlar korrekt i alla 

lägen).  

Shivers aggressiva och våldsamma natur belyses då han, strax efter sina egna 

tankar om att göra det rätta, reagerar med hot och våld som resultat av att någon 
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råkat nudda honom.140 Hot och våld utförda av Shivers i ren reflex är något som 

återkommer genom berättelsen, men är ändå något motsägelsefullt om man ser till 

hans reservation mot att hjälpa Monza i hennes hämndaktion. Först vid 

förhandlingar om priser väljer dock karaktären att gång på gång stanna vid Monzas 

sida, och hjälpa henne utföra våldsbrotten.141 

Det inledande skedet av karaktärens inre förändring mot en ny form av 

rovgirighet sker i och med mötet med Monza. Faktumet att hon, som kvinna, 

skrämmer honom är förlöjligande. Dock finner han sig själv attraherad av henne, 

och således intresserad nog att stanna vid hennes sida. Händelser därefter, såsom när 

Monza vill betala honom för deras sexuella aktiviteter, resulterar i att Shivers 

successivt känner en avsky i kombination med en vilja att äga henne.142 Att kunna 

häva sig själv inför Monza förenat med hans inbillade lojalitet och önskan om att få 

förfoga över henne, ligger som egentlig grund för hans skyddande 

personlighetsdrag, varpå han vid flertalet tillfällen räddar Monza – även efter han 

insett att han vill mörda henne.143 Ett av de slutliga slagen mot Shivers ”manlighet” 

äger rum när han torteras tillsammans med Monza. Hans inbillade styrka och 

lojalitet sviker honom i detta läge, varpå han i och med sitt förlorade öga förråder 

henne.144 Den avgörande stöten kommer när Monza är lite väl vänligt inställd till 

deras senare allierade, Kung Rogont. Shivers aggressivitet, kvantitativa tänkande 

och tävlande personlighetsdrag framkommer när han konfronterar Monza om att 

hon ”lämnat honom” för att sitta vid kungens bord.145 

 Då Shivers har sin stolthet, är han alltså tvungen att mörda Monza, enligt 

honom själv. Han kan inte låta en kvinna förlöjliga honom, vilket han använder som 

berättigande för hans rovgirighet och känslokyla.146 Trots att Shivers inser att han 

skall mörda Monza ”pretty much just for fucking somebody else”, menar han i 

samma anda att han inte är något monster.147 När den tillfångatagna Shivers vid 

berättelsens slut släpps fri, uttrycker han vidare att han funnit sig själv, och att han 
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blivit en bättre man då han inte är sin egen största fiende längre – utan alla andras 

istället.148 

 

2.5  Genusordning, Daughter of the Forest  

Enligt Connell är den viktigaste maktaxeln patriarkal, alltså underordning av 

kvinnan, och därmed mannens dominans. Daughter of the Forest skildrar 

genomgående, och konsekvent verket igenom, patriarkala relationer. Sorchas 

barndomshem är styrt av Lord Colum, och när fadern är iväg på fälttåg tar istället 

hennes sex bröder över föräldrarollen.149 Conor är då den broder som framförallt tar 

ansvar över hushållet. Conors ledarposition ifrågasätts emellertid av Sorcha, men 

hennes självständighet sträcker sig inte längre än så. 150 Även när Lord Colum för in 

Lady Oonagh i familjens liv (den enda kvinnliga karaktären i verket med fler 

normerade manliga drag än kvinnliga),  är det tydligt att hon söker hålla sig väl med 

herren i huset, då det är hans ord som gäller.151 Den manliga makten över kvinnan 

ses till och med när Sorcha bor för sig själv i en grotta, och bröderna genomgått 

förvandlingen. Såväl våldtäkten som brödernas diskussion efter händelsen vittnar 

manlig dominans.152  

Under Sorchas vistelse hos Hugh i Harrowfield utgör Red den styrande, i 

såväl hem som samhälle (likt Conors och Lord Colums roller). När han är bortrest 

placeras Lady Anne som ledare av hushållet, med det är uppenbart att hennes bror, 

Lord Richard, egentligen styr. Detta framträder särskilt tydligt när Sorcha trots sitt 

giftermål med Red, fängslas av Richard.153 Vad som bör tilläggas är att Sorcha i 

fängslandet, och även efter våldtäkten, inte står offer för någon indirekt 

maktutövning. I rättegången är det förvisso Sorcha som är den åtalade, men 

fördomar tycks inte ligga som grund för någon otillbörlig utfrågning, vilket även 

gäller diskussionen efter våldtäkten.  

I produktionsrelationerna kan man också se en tydlig genusbaserad 

fördelning: alla bröder utför vid något tillfälle träning inför krig, varav Diarmid, 
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Liam och Cormack finner detta givande nog att fortsätta med.154 Conor håller i 

hushållets administrativa sysslor, och avses bli druid, något som uttrycks bara är 

ämnat för männen i familjen.155 Finbar och Padriac är de vars sysslor kan jämföras 

med kvinnors; Finbar, då han egentligen inte sägs göra mycket i form av arbete, och 

Padriac, då han har bra hand om djur. Båda två lär sig dock som unga att kriga väl, 

och Padriac sysslar mestadels med att laga ting.156 Resterande män nämnda i verket 

är främst krigare, såsom Red/Hugh, och även eremiten Fader Brien, vilken är en lärd 

man som delat med sig av sin kunskap till Sorcha och andra syskon, uttrycks ha varit 

en mycket god krigare med ”[…]more than a few Viking skulls to his credit”.157 

Trots att Sorchas valda väg inom läkekonsten uttrycks vara något som skiljer 

sig från andra kvinnors sysslor, är arbetet genusstrukturerat, och närmare ett 

normerat kvinnligt yrke då det baseras på vård och omtanke. Andra framträdande 

kvinnors positioner tycks främst vara passiva, och de ses ofta helt utan arbetsroll, 

och deltar således inte ens i den ekonomiska tillväxtprocessen (om man nu kan kalla 

det för detta i en historisk fantasy).  Arbetsfördelningen innebär även att de som 

utför de normerat manliga yrkena, såsom krigarna, får ta del av faderns 

uppskattning, medan karaktärerna Sorcha och Finbar endast får erfara 

missnöjeskänslor från Lord Colum.158  

Hushållsidealet som framförs i verket är byggt på en romantisk kärlek, alltså 

vad Connell beskriver som en stark individuell bindning mellan två personer. De 

förhållanden som porträtteras är heterosexuella. Någon egentlig åtrå från Sorchas 

håll kan dock inte utläsas, eller någon form av fysisk attraktion mot endera kön. Hon 

gifter sig likväl med Hugh, och älskar uppenbarligen honom nog för att bilda familj 

vid berättelsens slutskede.159 Åtrån hos männen som utför våldtäkten beskrivs 

emellertid desto utförligare: ”[…]almost drooling with excitement” och den hatfulla 

handlingen i sig i visar på ett starkt negativt känslomässigt engagemang i form av 

misogyni.160 Den emotionella kontakten mellan förälder och barn ska enligt Connell 

m.fl. vara starkt genusstrukturerad, något som kan ses i hur modern är kärleksfull 

                                                           
154 Ibid., s. 8. 
155 Ibid., s. 74. 
156 Ibid., s. 7. 
157 Ibid., s. 37. 
158 Ibid., s. 13. 
159 Ibid., s. 538. 
160 Ibid., s. 196. 
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enda in i döden, medan Colum har svårigheter även vid hennes dödsbädd gällande 

att visa sina känslor.161 

Yttranden såsom att Sorcha “never been prone to the weaker characteristics 

of a woman” och att hon inte är som ”andra flickor”, betonar att kvinnan överlag 

anses inneha egenskaper vilka är underordnade mannens.162 Allmänna uttalanden 

gällande män, såsom när den objektiva varelsen The Lady of the Forest säger att 

ingen man är ond, men att de ljuger, alternativt talar halvsanningar för att passa dem 

själva, agerar i sin tur också generaliserande, och belyser därav vad som anses vara 

konkret manligt.163   

 

2.6  Genusordning, Best Served Cold 

Maktrelationerna i Best Served Cold utmärks allmänt av manlig dominans. Detta 

gäller såväl Monzas ursprungliga position som anställd av först Cosca, och därefter 

general under Orso, som den generella ordningen. Alla ledare är män. Kvinnor i 

samhället är passiva, och ses således inte till i jämförelse med de dominerande 

männen.  

Monzas tankegångar visar att hon sedan länge lämnat det diplomatiska och 

det sociala åt sin broder, Benna. Detta baseras på att en ledare, och framförallt en 

kvinnlig sådan, inte kan tillåtas bli omtyckt. Var gång Monza låter sig själv framstå 

som svag ångrar hon det.164 Det beskrivs i återblickar vara Benna som under 

vuxenlivet skött planering, medan Monza i sin tur tog hand om den annars 

mansdominerade krigföringen. Att Benna är den som bestämt i familjen är tydligt 

då alltfler beslut (av en natur systern annars inte accepterar) uppdagas under resans 

gång, varav kulmen nås när Monza möter sitt sista offer i hämndaktionen, Duke 

Orso. Han beskriver hur brodern mött med förrädare, och planerat att omkullkasta 

honom.165Även relationen mellan Morveer och hans assistent Day visar på ett 

patriarkat. Giftmördaren är den som besitter makten i den speciella relation 

karaktärerna utgörs ha.166  

                                                           
161 Ibid., s. 20. 
162 Ibid., s. 68. 
163 Ibid., s. 58. 
164 Abercrombie, s. 172. 
165 Ibid., s. 636. 
166 Ibid., s. 78. 
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I och med broderns död och Monzas frihet från arbetsgivare sker dock en 

motvilligt accepterad lokal omkastning. Monza väljer att framstå som en känslokall 

och manlig arbetsgivare, då en kvinnlig ledare inte kan tillåtas att bli omtyckt. 

Protagonisten anställer alla sina följeslagare med hjälp av sin förmögenhet och sin 

skönhet, ty alla män har sitt pris.167 Trots att Monza är den karaktär som besitter en 

maktposition, uttrycks motsättningar hos hennes anställda. Shivers förnimmer ett 

behov av att ha henne för sig själv, och känner sig förlöjligad när hon inte stannar 

vid hans sida. Det andra planerade mordet, på bankmannen Mauthis, leder till ett 

massmord på banken vilket direkt strider mot hennes order.168  

Den slutliga, totala omkastningen sker i och med mordet på Duke Orso.  

Monza tar då sig an tronen, och protagonisten avsäger sig dessutom, med hjälp av 

sin ursprungliga och slutliga räddare Schenkt, hjälp från banken, Valint and Balk, 

där Mauthis arbetat. Denna institution har länge arbetat bakom makten, och var de 

som styrde kungen.169 I och med att hon avstår hjälp från banken intar Monza rollen 

som den absoluta maktutövaren.  

Trots att Monza onekligen utför ett traditionellt manligt yrke, råder i den 

allmänna manliga hierarkin en tydlig könsbaserad arbetsfördelning. De kvinnor som 

nämns utöver de anställda under Monza är prostituerade, och syns i samband med 

de högt uppsatta männen. Vid mordet på prins Ario förklär sig Vitari och Monza till 

just prostituerade för att kunna få tillfälle att vara ensamma med prinsen.170  

De lokala omkastningarna man kan finna i romanen är fåtaliga, men 

avgörande. Monza är ett givet exempel: arbetet som krigare strider direkt mot det 

normerade. När Monza söker arbetet får hon till svar från Cosca att de behöver män 

med erfarenhet, inte kvinnor och pojkar, varpå en åskådande bonde menar att han 

har arbete åt henne i form av sexuella handlingar.171 En annan kvinnlig karaktär med 

ett tämligen manligt yrke är Vitari, torteraren. Hon är för övrigt ensamstående 

mamma likaså, medan barnens fader Schenkts besök sker med flera års 

mellanrum.172  
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Vad gäller de känslomässiga relationerna uttrycks inget ideal gällande ett 

familjeliv baserat på kärlek eller åtrå till det motsatta könet. När Monza får reda på 

att hon är gravid är barnet ”hennes”, och det var det viktiga, samtidigt som hon 

förstår det praktiska i att få ett barn vilket kunde vara den då avlidna Kung Rogonts 

tronföljare. Således är, för henne, idealet endast en familj – vilken typ tycks inte 

vara av särskild betydelse. Det allmänna känslomässiga engagemanget från det 

manliga könet, likaså det kvinnliga, mot kvinnor är det av misogyni. Innan Monza 

kastas nedför berget uttrycker Gobba: ”Seems a waste of decent flesh, though. Why 

not give me a moment with her?”173, vilket  belyser den allmänna inställningen om 

sexuella relationer som något av ensidig njutning, och vid behov tvångsmässig.  

De som följer Monza tycks uttrycker ambivalens, då de visar på både 

kärleksfulla och fientliga engagemang. Ett givet exempel på detta är Shivers, hans 

hat mot Monza blir särskilt tydligt allteftersom berättelsen fortskrider och resulterar 

i ett mordförsök. Ambivalensen implicerar även inneboende fördomar i samhället 

som helhet mot kvinnor, och det kan därmed tänkas att myndigheter söker utöva 

indirekt makt över kvinnor om tillfälle ges. 

De flesta sexuella relationer Monza ingår i är baserade på hennes egna 

sexuella behov; det är hon som bestämmer med vem, hur och när. Shivers, som får 

dela säng med protagonisten ett flertal gånger, uttrycker hon sig inte tycka om, vilket 

innebär att åtrån inte grundas på kärlek.174 Världen som beskrivs skildrar både 

heterosexuella som homosexuella relationer; Terez, drottning över Unionen, är 

intresserad av Monza, medan General Ganmarck beskrivs som homosexuell.175 En 

viss homofobi kan anas hos männen mot honom, Duke Orso uttrycker bland annat 

att: ”Ganmark can lead soldiers well enough, but for a man who sucks cocks he 

hasn't the slightest sense of humour”.176 

      I Best Served Cold skildras enbart ett fåtal kvinnor. Dessa kvinnor är 

oftast så pass passiva att de bara benämns finnas, därmed skildras inte deras 

egenskaper överhuvudtaget. Under romanens inledande hundra sidor gestaltas, 

utöver de hastigt omtalade prostituerade och Monza, endast en kvinnlig karaktär, 

nämligen Day. Karaktären arbetar under giftmördaren Morveer, och sägs ha anställts 
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på grund av hennes söta ansikte och den passivitet detta utstrålar.177 Kvinnan i 

samhället syns således inte, och uttalanden likt det om Day tyder på en önskan om 

att kvinnan inte ska synas. Monza, som undantag, uttrycker vid tillfällen behov av 

att agera på ett visst vis, utifrån sitt kön.178 En observation vilken stärker den 

allmänna genusordningen. Generellt sett ses mannen i romanen som kvinnans 

motsats, och den som ska vara den starka. Såväl män som kvinnor är medvetna om 

kvinnans köns ”otillräcklighet” i jämförelse. Detta kan ses i hur Shivers finner sig 

själv förlöjligad av Monzas existens, då hon, som kvinna, skrämmer honom.179 

Monza beskrivs även vara klädd ”som en man”, en beskrivning som i sig direkt 

motverkar vad Monzas klädval kunnat göra för genuskonstruktionen.180  

 

3. Diskussion  

Utifrån undersökning av verkens innehåll, struktur och läsarrespons kan båda 

undersökningsobjekt sägas ha möjlighet att teckna nya världar, och därmed 

ifrågasätta existerande genuskategorier. Detta är dock baserat på olika iakttagelser:  

Daughter of the Forest följer tydligt Atteberys modell, men då modellen i sig är 

baserad på The Lord of the Rings, och detta verk specifikt kritiseras på grund av dess 

kvinnoskildringar, bör även de verk vilka slaviskt följer modellen ifråga riskera att 

lida brist på goda sådana. Att verket i sig är en historisk fantasy innebär, enligt 

Johansson, restriktioner i sig, i detta fall ses dock inte dessa restriktioner, då världen 

som tecknats upp är rent igenom magisk/mytologisk. Således tycks författarinnan 

ha haft ett relativt löst ramverk. Best Served Cold saknar emellertid det 

övernaturliga, och därmed kan verklighetens begränsningar gälla även här, 

framförallt då författaren själv uttalat att han inte vill teckna karaktärer som 

utvecklas, då det inte fungerar så i verkligheten. Dock kan tänkas att avståndet från 

Tolkien medför en ytterligare möjlighet att gestalta genuskonstruktioner på ett nytt 

vis, även om de då faller inom verklighetens begränsningar. Att Atteberys modell 

utgår från Tolkien som kärna kan därav orsaka en viss ambivalens, om man ser till 

genus.  
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Kvinnan (Sorcha) i Daughter of the Forest följer Nikolajevas schema för 

traditionell kvinnlighet. Dock finns överträdelser, men i kontrast mot Monza, i Best 

Served Cold, ser Sorchas karaktär tämligen stereotypisk ut. Schemat i sig kan 

således tyckas vara aningen diffust, ty att bestämma huruvida få, ambivalenta 

överträdelser skapar en genusöverskridande karaktär är svårt utan generella 

riktlinjer. Men, såsom Johansson framhållit, då de kvinnliga egenskaper Sorcha har 

är de vilka utgör hjältinnan i sig, och de som leder till verkets upplösning, kan man 

se en tydlig skillnad mot männen, deras kvalitéer och arbeten. Att se över 

genusstrukturen i den gestaltade världen har därmed fungerat väl som komplement, 

ty Sorcha blir desto mer stereotypisk av faktumet att hon är den enda som kan utföra 

arbetet. Det är inte en av bröderna som lyckades fly, och därmed får sätta sig och sy 

i tystnad – utan den annars så passiva Sorcha.  

Mannen i Daughter of the Forest är än mer stereotypisk än kvinnan, och de 

få drag av kvinnlighet författarinnan tillåter Red att ha, tycks finnas där för att kunna 

skapa en romans. När Red väl får visa sina mer feminina sidor gestaltas han dagen 

efter återigen i färd med krigsgöra. Han skildras även genomgående som stark och 

våldsam, i kontrast mot den lilla Sorcha; en motsatsställning vilken i sig talar för en 

tydlig genusstrukturering. I komplement till verkets generella genuskonstruktioner 

ses därmed en bild av en patriarkal samhällsordning, där kvinnan är underordnad 

överallt, i såväl makt- och produktionsrelationer, som de känslomässiga. 

Motsatsställningen syns även symboliskt i diverse uttryck. Modellen utarbetad av 

Connell m.fl. kan även sägas ha förmåga att visa en mer generell bild av hur 

könsroller skapas. Dock tycks den vara aningen klumpig; det krävs en omfattande 

undersökning för att se över alla relationer.  

Kvinnan i Best Served Cold är framställd på i princip samma vis som 

mannen. Hon är även vacker, ett karaktärsdrag man för övrigt kan se hos kvinnorna 

i båda verken. Det gränsöverskridande hos Monza är så till den grad att hon nästan 

tycks vara stereotypiskt manlig. Beröringspunkterna med de traditionellt manliga 

gestaltningarna är många, och skönheten tycks vara den enda tydliga avvikelsen. 

Mannen som undersökts i verket innehar ingen konkret kvinnlig egenskap, och om 

man ser detta utifrån den patriarkala värld Abercrombie skapat, kan man säga att de 

stereotyper som gestaltas är de manliga. Männen är framförallt våldsamma. Den 

slutliga omkastningen innebär dock att maktrelationerna kan skifta, framförallt då 
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Monza utgör en myndighet i sig vid detta lag. Det skapas alltså en förutsättning och 

möjlighet för en jämnare maktfördelning, vilket i sin tur innebär att övriga 

genusrelaterade relationer kan komma att förändras likaså.  

Övrigt som kan tilläggas är att Juliet Marillier skrev Daughter of the Forest 

redan 1999, alltså något över ett decennium före Best Served Cold utgavs. Att 

genusordningen än ser ut på liknande vis i de båda verken står om än klart, men 

Monza som karaktär skiljer sig onekligen från den passiva Sorcha. Intressant att 

belysa är att Juliet Marillier är kvinna, Joe Abercrombie man. Men på grund av 

uppsatsens omfattning har inte någon vidare undersökning kunnat ske för att se 

huruvida detta spelat in i genuskonstruktionerna, det är dock tänkvärt att (nästintill) 

alla aktiva karaktärer i Best Served Cold är traditionellt manligt gestaltade, medan 

båda huvudkaraktärer i Daughter of the Forest är relativt litet genusöverskridande.  

 

3.1 Slutsats 

Verkens möjligheter att ifrågasätta existerande genuskategorier ser olika ut 

beroende på hur man tolkar Atteberys modell, dock ska de båda inneha någon form 

av förutsättning att skapa det osannolika, och därmed även gällande genus.  

Kvinnan i Daughter of the Forest är mestadels kvinnligt gestaltad, och kan i 

kombination med resultat utifrån undersökning med hjälp av Connells modell om 

genusordning bestämmas vara traditionellt framställd. Verkets maktrelationer är 

rent igenom patriarkala, och det kan ses en tydlig könsfördelning gällande alla 

övriga relationer i verkets allmänna genusordning. Monza i Best Served Cold är 

däremot framställd som nästintill helt manlig, med sin skönhet som enda avvikande 

faktum. Skönheten, vilket är något som ses hos båda protagonisterna i de skilda 

verken, är således ett drag kvinnan inte tycks kunna undgå. Mannen i verken är i 

båda fallen än mer traditionellt framställd än kvinnorna, något som kan sägas gå 

hand i hand med den rådande genusordningen. Den slutliga omkastning som sker i 

Best Served Cold innebär dock att författaren skapar möjlighet till en skiftande 

genusordning. Således kan man mena att Best Served Cold är det verk som 

framförallt ifrågasätter genuskategorier, trots att handlingen utspelar sig i en tydligt 

genusstrukturerad värld. I Daughter of the Forest kan en genusambivalens anas 

gällande protagonisten, men i helhet bidrar verket till rådande genuskategorier.  
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4. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida Daughter of the Forest av Juliet Marillier 

och Best Served Cold av Joe Abercrombie bidrar till eller ifrågasätter existerande 

genuskategorier. Undersökningen utförs med hjälp av Brian Atteberys modell 

gällande innehåll, struktur och läsarrespons, Raewyn Connells teori om 

genusordning och Maria Nikolajevas schema för traditionellt manliga och kvinnliga 

drag. Således analyserar de båda verken för att avgöra om innehåll, struktur och 

läsarrespons medför möjligheter eller verkar begränsande rörande 

genuskonstruktioner, hur de kvinnliga/manliga karaktärerna gestaltas och hur 

verkens olika relationer beträffande makt, produktion, katexis och symbolik ser ut.  

Utifrån använd metod går det att se att båda verken gestaltar en patriarkal 

värld med tydliga genusstrukturerade relationer. Arbetsfördelning, misogyni, 

patriarkala förhållanden och yttranden vilka agerar könsbindande förekommer i 

båda romanerna. Framställningen av karaktärerna vittnar om att huvudkaraktärerna 

i Daughter of the Forests är relativt stereotypa, med viss genusöverskridning, medan 

huvudkaraktärerna i Best Served Cold är gestaltade som framförallt manliga. 

Därmed är den kvinnliga huvudkaraktären i Best Served Cold den enda som kan 

sägas ifrågasätta rådande genuskategorier. I båda verken är kvinnornas skönhet och 

männens våldsamhet de traditionella drag vilka inte är utbytbara hos könen ifråga. 

Joe Abercrombies roman visar även en möjlighet till total omkastning gällande 

genusordning då den kvinnliga protagonisten vid bokens slut intar en absolut 

maktposition.  
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