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Abstrakt 

Game of Thrones är en serie som började sändas 2011 på HBO. Efter att säsong sex hade 

släppt sista avsnittet var tittarsiffran uppe i 23 miljoner tittare världen över. Denna studie har 

som avsikt att studera utvalda karaktärer ur serien Game of Thrones ur ett makt- och 

genusperspektiv. En semiotisk metod utfördes samt en kvalitativ intervju i form av en 

fokusgrupp med fem respondenter. De som intervjuades valdes ut via ett strategiskt urval där 

vi utgick från personer som vi visste hade kunskap om serien. I den semiotiska delen valde vi 

att undersöka utvalda scener som var representativa för hela serien eller som påvisade 

generella beteenden hos våra karaktärer. Som material användes en del tidigare uppsatser som 

hade gjort liknande studier, där fokus på de flesta verken låg på karaktären Daenerys 

Targaryen. Även böcker som berör ämnet användes, Women in Game of Thrones: Power, 

Conformity and Resistance (2014) som är skriven av Valarie Estelle Frankel tar bland annat 

upp hur de kvinnliga karaktärerna porträtteras, allt ifrån mödrar till prostituerade. Women of 

Ice and Fire (2016) som är redigerat av Anne Gjelvvik och Rikke Schubart är ett 

samlingsverk av artiklar som behandlar ämnen som sexualitet, prostitution och makt. Det vi 

kommit fram till under studiens gång är att det finns en tydlig uppdelning mellan män och 

kvinnor, där mannen ofta är kopplad till våld och kvinnan till manipulation för att kunna 

uppnå makt. 
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1. Inledning  

I detta avsnitt redovisar vi studiens syfte, frågeställningar samt disposition. Vi har också ett 

avsnitt där vi ger en beskrivning av serien, dess karaktärer och dess viktigaste teman. 

Eftersom serien är såpass omfattande med många karaktärer och flera säsonger var en 

avgränsning nödvändig. Under ett specifikt avsnitt i denna uppsats beskriver vi hur vi kom 

fram till vår avgränsning. 

Då det funnits ett tidigare intresse för just genus och makt hos oss båda ansåg vi att det skulle 

vara fascinerande att applicera detta på en tv-serie. Serier i allmänhet är något vi båda ägnar 

mycket tid åt. Efter en urvalsprocess kom vi fram till att serien Game of Thrones (2011) var 

mest passande för vår studie då makt och genus är två framträdande teman i serien. Makt 

utspelar sig inte bara genom att karaktärerna kämpar om en plats på tronen utan utspelar sig 

också mellan könen där männen har ett övertag över kvinnorna. Game of Thrones är en serie 

vi båda har mycket kunskap om och som dessutom berör ämnena genus och makt på ett 

påtagligt sätt, vilket vi anser gör serien till ett passande objekt för vår studie.  

1.1 Bakgrund  

Den populära TV-serien Game of Thrones som började sända sin första säsong på HBO år 

2011 är en amerikansk fantasy/drama serie som skapades av David Beinoff och D. B. Weiss. 

Serien baserades på fantasyböckerna inom samlingen A Song of Fire and Ice skrivna av 

George R. R. Martin. Serien har blivit allt mer populär och har i dagsläget sex säsonger och 

en sjunde som beräknas börja sändas i juni 2017 (Imdb.com 2016). Efter den sjätte säsongens 

sista avsnitt framkom det att serien har ca 23 miljoner tittare, världen över, per avsnitt, en 

ökning med 15 % från deras femte säsong, vilket påvisar seriens växande popularitet 

(time.com 2016, variety.com 2016).   

Game of Thrones handlar om ett flertal familjer som kämpar om makt och rättvisa i de fiktiva 

länderna Westeros och Essos. Tittarna får följa intriger berörande familjernas kamp mot att 

överta den välkända järntronen eller som kämpar för att utöva hämnd mot de som en gång 

felat dem.       

 Under seriens gång får man följa ett flertal olika berättelser där man får ta del av 

karaktärernas väg mot tronen. Man får exempelvis följa Daenerys Targaryen, en kvinna som 

säljs av sin bror för att få det stöd som behövs för att återta familjens plats på tronen. Sansa 

Stark är en ung kvinna som tillhör familjen Stark som är den familj som besitter makten i 
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norr. I början av serien blir hon trolovad den blivande kungen Joffrey Baratheon och blir 

tvingad till att stanna i King's Landing mot sin vilja medan hennes familj kämpar för att 

hämnas deras far och återhämta Sansa. Joffrey Baratheon, mannen hon är trolovad med, är 

född genom en incestuös relation mellan syskonen Cersei och Jamie Lannister. Dock är detta 

en välbevarad hemlighet och alla som närmar sig sanningen råkar på ett eller annat sätt illa ut. 

Cersei Lannister är drottningen i King's Landing och med sin position besitter stor makt. Inte 

bara har hon lyckats hålla sin relation med sin bror hemlig utan även lyckats manipulera 

folket till att tro att deras barn egentligen är kungens.   

Maktutövning, mansdominans och kvinnoförnedring är påtagliga teman som utspelar sig på 

diverse olika sätt, inte bara möter den makt som troninnehavaren har utan även makt som 

männen utövar mot kvinnor och den makt som utövas mellan samhällsklasserna.    

1.2 Syfte  

Vårt syfte med denna studie är att utifrån en semiotisk analys undersöka hur utvalda 

karaktärer porträtteras utifrån ett genus- och maktperspektiv samt undersöka hur en 

fokusgrupp ser på dessa valda teman utifrån serien.  

1.3 Frågeställningar  

Våra frågeställningar som vi vill besvara i denna studie är:  

 På vilket sätt gestaltas makt i scenerna som analyserats?  

 Hur utspelar sig relationerna mellan män och kvinnor i det analyserade materialet?   

 Hur ser vår fokusgrupp på porträtteringen av genus och makt i Game of Thrones?    

1.4 Avgränsning  

Som tidigare nämnt består Game of Thrones i dagsläget av sex säsonger, något vi anser är för 

omfattande för vår studie. Vi har därför valt att avgränsa oss till specifika scener samt 

specifika karaktärer som vi kom fram till genom en urvalsprocess, vi beskriver mer om dessa 

scener och hur vi kom fram till dessa i avsnitt 4, Metod. Karaktärerna vi valt att analyser är 

Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Sansa Stark samt Joffrey Baratheon, karaktärer vi 

anser är intressanta då de antingen representerar makt eller blir utsatta för någon annans 

maktutövande och har olika sätt för att hantera detta.  

Då vi även valt att kombinera en semiotisk analys med en kvalitativ intervju, i form av en 

fokusgrupp utifrån ett strategiskt urval, avgränsade vi oss även till endast en 
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fokusgruppintervju med fem deltagare. Vi anser att denna avgränsning kommer ge oss 

tillräckligt med material inför vår undersökning.     

1.5 Disposition  

I början av denna uppsats har vi haft för avsikt att presentera vårt ämne, syfte och våra 

frågeställningar samt de avgränsningar som vi valt att genomföra. Vi har sedan en 

presentation av den tidigare forskning vi funnit, två litterära verk som diskuterar serien ur 

olika synvinklar samt tidigare uppsatser som gjort liknande studier. Vi har därefter gått 

igenom teoretisk ram där de verk som berör ämnen som genus, makt och stereotyper beskrivs. 

Sedan kommer vårt avsnitt om metod där vi beskriver de två metoder vi har valt i denna 

studie, en semiotisk analys samt en kvalitativ intervju. Vi har även presenterat metodernas 

för- och nackdelar samt de urvalsprocesser vi genomgick. Efter metod-delen kommer resultat 

och analys som vi har delat upp i två delar, den ena för den semiotiska analysen vi genomfört 

och den andra delen för den kvalitativa intervjun. I denna del har vi samlat ihop våra resultat 

och analyserat dess innebörd. Det vi kommer fram till i vår studie är bland annat att makt som 

utövas av män sker ofta genom våld och när kvinnor utövar makt är det ofta i form av 

manipulation. I vår slutdiskussion har vi ställt de två metodernas resultat och analys gentemot 

varandra för att se om vi kan hitta gemensamma faktorer. Vi kunde bland annat se att våra 

observationer angående kvinnornas framställning var något som även våra respondenter hade 

uppfattat. Efter vår lista på kurslitteratur som vi använt oss av i denna studie finns det en 

bilaga där man kan ta del av transkriberingen som gjorts från vår intervju.  

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt refererar vi till den tidigare forskning vi kunde koppla till vår studie om genus 

och makt. Vi har funnit ett flertal kandidatuppsatser som diskuterar ämnen som sexualitet och 

makt, ämnen som vi kan koppla till vår egen studie samt två verk som diskuterar kvinnlighet 

och den manliga blicken i Game of Thrones. 

2.1 Women in Game of Thrones: Power, Conformity and Resistance  

Valarie Estelle Frankel är en föreläsare vid San Jose State University och som författat fyra 

tidigare böcker om populärkultur. Frankel har skrivit verket Women in Game of Thrones: 

Power, Conformity and Resistance (2014) där Frankell studerar de kvinnliga karaktärerna i 

serien utifrån ett flertal perspektiv. Bland annat nämns det att det är den kvinnliga kroppen 
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som är i fokus under sexscenerna och kvinnornas nakna kroppar visas upp oftare än den 

manliga kroppen. 

I sitt verk studerar Frankell alla sorters kvinnor som porträtteras i serien, mödrar, fruar, 

döttrar, drottningar, prostituerade, de oskyldiga samt "The femme Fatale" och kommer fram 

till ungefär samma sak varje gång - att männen är de som besitter makten och att kvinnan på 

ett eller annat sätt är undergiven. 

2.2 Women of fire and Ice: Gender, Game of Thrones, and Multiple Media 

Engagements  

Women of Ice and Fire (2016) är ett samlingsverk redigerat av Anne Gjelvvik och Rikke 

Schubart. I detta samlingsverk finns ett flertal olika artiklar som handlar om bland annat 

sexualitet, prostitution, makt samt de kvinnliga karaktärerna i serien Game of Thrones.  

Rikke Schubart har skrivit artikeln Woman with Dragons: Daenerys, Pride, and postfeminist 

possibilities (2016). I artikeln diskuteras Daenerys utveckling från att vara ett tonårsoffer till 

att bli den så kallade modern av drakar. Schubart skriver dessutom att den kvinnliga 

hjältinnan måste vara vacker samt omtänksam medan hjälten kan framställas som ointelligent 

och mindre attraktiv. Något som också är en påtaglig skillnad mellan den kvinnliga och 

manliga hjälten är att han kommer få ett kungarike och hon kommer få en man. I denna artikel 

diskuteras alltså skillnaden mellan de olikkönade hjältarna och hur detta kan appliceras på 

Daenerys.  

Artikeln Power Play and family ties: Hybrid fantasy, Network narrative, and female 

characters (2016) av Helle Kannik Haastrup analyserar de kvinnliga karaktärerna utifrån två 

perspektiv: makt och familj. I sin analys kommer Haastrup fram till att seriens kvinnliga 

karaktärer är betydande spelare om makten alla i serien eftersträvar samt att familj är ett 

viktigt tema i serien, hur man förhåller sig till sin familj är också en viktig aspekt i spelet om 

tronen.  

2.3 Genusanalyser om Game of Thrones   

Vi har hittat ett flertal tidigare uppsatser med liknande ämnen som vi har för avsikt att 

undersöka i denna studie. Majoriteten av de verk vi har studerat lägger mycket vikt på 

karaktären Daenerys Targaryen, en karaktär som även kommer studeras i denna 

undersökning. Därför kommer dessa verk vara oss till stor hjälp speciellt av vår analys av den 

specifika karaktären.  
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Taimaz Bradson har i sin kandidatuppsats Behind The Throne: feminitet i populärtelevision: -

Femininitet och representation i TV-serien Game of Thrones (2015) analyserat de fyra 

kvinnliga karaktärerna Sansa Stark, Arya Stark, Cersei Lannister samt Daenerys Targaryen 

utifrån ett narrativt perspektiv. Bradson kommer genom sin undersökning fram till att 

karaktärernas femininitet är det som står som grund för hur deras identiteter tillskrivs samt hur 

de berättas i serien. Det finns olika typer av femininiteter som styr berättandet i serien, detta 

leder till en viss förvirring hos publiken gällande den kvinnosyn som serien presenterar menar 

Bradson. Studien påvisar att femininitet representeras på ett flertal olika sätt och presenterar 

komplexa kvinnliga karaktärer som står i fokus i berättelsen.   

 

Jasmine Schön har i sin uppsats Ett äktenskap med en Dothraki: Daenerys Targaryen och 

Khaldrogos äktenskap i A Game of Thrones ur ett genusteoretiskt perspektiv (2015) undersökt 

hur äktenskapet mellan Khal Drogo och Daenerys Targaryen framställs i serien. Schön 

kommer i sin uppsats fram till att Daenerys till en början är sin make samt sin bror 

undergiven. Hon genomgår dock en förändring och blir den som återtar sin makt och senare 

även den som får makten över Dothraki-folket. Schön menar att Daenerys kan ses som en 

könsöverskridande karaktär då hon biologiskt fortfarande är kvinna men också kan ses som en 

man då hon senare erhåller manliga karaktäristiska drag.  

Disa Yttermyr Sütt och Erika Sundman har i sin kandidatuppsats I'd like to see you in a silk 

dress so I could tear it off you (2014) undersökt hur genus och sexualitet representeras i 

naken- och sexscener i serien Game of Thrones. De kommer, genom sin analys, fram till att 

kvinnorna ses mestadels som objekt som blir illa behandlade både fysiskt och psykiskt av 

männen som snarare ses som subjekt. Det finns också tydliga kopplingar mellan sex och våld 

då det ofta förekommer någon slags våldshandling i samband med en sexuell handling.  

I sin kandidatuppsats An iron lady for the iron throne: En semiotisk analys av feministikonen 

Daenerys Targaryen i tv-serien Game of Thrones (2013) undersöker Carl Myhrman 

karaktären Daenerys Targaryen utifrån en semiotisk analys. Genom sin analys kommer 

Myhrman fram till att Daenerys framställs till en början snarare som passiv och ett objekt än 

den feministiska ikonen hon sedan utvecklas till. Hon utvecklas från den undergivna unga 

kvinnan i början av serien till en karaktär som står upp emot kvinnoförtryck och som återtar 

sin makt från männen. 
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Majoriteten av dessa uppsatser undersöker det kvinnoförtryck som serien skildrar, vi anser 

dock att de inte har kopplat detta till den mansdominans som existerar i serien. De berör i sina 

uppsatser främst den starka kvinnliga karaktären Daenerys. Vi finner dock att de skildrar 

karaktären som en feministikon, ett påstående vi inte håller med om. De undersöker också 

andra starka kvinnliga karaktärer men lägger inte tillräckligt mycket fokus på de svårigheter 

som även de starkaste kvinnorna i serien får genomlida på grund av en mansdominans. Vi vill 

därför med denna uppsats vidare undersöka kvinnoförtrycket men även utifrån ett 

maktperspektiv och hur det kan kopplas till genus.   

3. Teoretisk ram  

Det finns ett flertal teorier man kan koppla till Game of Thrones, vi har dock valt att avgränsa 

oss till genus utifrån det feministiska perspektivet, makt och stereotyper. Vi har valt dessa 

teorier då vi anser att de är relevanta för vår studie.  

3.1 Genus   

Begreppet feminism myntades på 1880-talet av Hubertine Auclert och kan både ses som en 

ideologi samt en rörelse för politisk förändring. Enligt Hanna Östholm grundas feminismen i 

en kritisk analys av manliga förmåner och kvinnors underordning i varje givet samhälle 

(Östholm 2006:7).  

En bok som tar upp bakgrund och rötterna till feminism är Louise Perssons bok klassisk 

feminism (2010). Man får läsa om hur det till en början ser ut som det gör idag mellan 

fördelningen av kön. Under en väldigt lång tid har många forskare ansett att männen har 

använt sig av sexuellt våld för att sätta en skräck i kvinnorna och därmed kunna utöva makt 

över dem. Det finns nästan alltid ett hot mot kvinnorna om att våldet finns där och bör därför 

anpassa sig till detta. En del studier menar att det ligger i kulturer och attityder och därför bör 

ske en ändring inom dessa områden för att detta ska upphöra (Persson 2010:204-205). 

 

Tolkning och reflektion (2008) av Mats Alvesson och Kaj Sköldberg tar främst upp 

könsdimensionens betydelse och hur den kan betraktas i forskning. De påpekar att kön 

fokuserar mycket kring makt och dominans. Uppbyggnaden av detta är beroende på en 

historisk bakgrund samt sociokulturella förhållanden. Att kvinnor är och har varit nedtryckta 

och nonchalerade är dessvärre ett faktum som alla vet om (Alvesson och Sköldberg 2016:351-

352). 
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Rosalind Gill diskuterar i sitt verk Gender and the Media (2007) hur kvinnors kroppar är ett 

verktyg för kvinnorna att utge makt. Gill menar även att det är först när kvinnan står emot 

samhällets influenser och går sin egen väg som hon kan bli den postfeministiska hjältinnan. 

Gill skriver också att kvinnor, trots att de vet att relationen de ingår i är skadlig, stannar med 

mannen då de inte anser sig vara värdig något annat. Gill förklarar även att de stereotypiska 

kvinnliga karaktärerna som presenteras i media ger en negativ syn av femininitet och trots att 

vi kommit en lång väg från att endast porträttera hemmafruar finns det fortfarande 

problematiska framställningar av kvinnor. Kvinnor framställs fortfarande som ungergivna och 

som ofta inte har samma slags makt som männen.  

3.2 Makt 

I boken Makt & Kön (1999) av Scilla Elworthy beskrivs makt som ett begrepp som i många 

fall förbinds med dominans, herravälde och styrka. Stereotypiskt sett är det männen som 

kopplas till dessa egenskaper. Det är inte sällan makt missbrukas i form av till exempel våld 

eller utpressning. Den makt som kvinnor utövar sägs ofta vara i form av manipulation och 

utan fysiska handlingar. Trots att makten kan ske i olika former är det ändå männen som 

kopplas till detta begrepp (Elworthy 1999:9). Elworthy skriver också om  

hur både män och kvinnor ofta vill utöva makt för att skapa en bättre värld. Författaren menar 

att det har funnits en påtaglig maktlöshet hos kvinnor i Öst- och Västeuropa och det krävs 

mycket för att bryta den. I sitt verk har Elworthy valt att skriva en pedagogisk debattbok där 

hon går igenom dessa problem och försöker utreda dem. Hon tar upp frågor som ”finns det 

något sådant som konstruktiv makt?” och ”vilken är relationen mellan makt och ansvar?” som 

hon sedan försöker utreda i boken (Elworthy 1999:11-15).  

 

Heléne Thomsson är fil. dr i psykologi och har skrivit verket Kvinnor, makt och förändring - 

att möta kvinnor i behov av stöd (2002) där hon diskuterar vad kvinnor och kvinnlighet 

egentligen är samt att kvinnoförtryck existerar på ett flertal olika sätt i Sverige. Hon skriver 

att kvinnor lever under ett förtryck av män på grund av den hegemoniska maskuliniteten som 

existerar. I boken tas det även upp att kvinnorna är underordnade i samhället vilket har 

resulterat i att de inte alltid har haft en möjlighet till att utrycka sina åsikter. Thomsson skriver 

också om att makt kan se ut på olika sätt. Makt kan exempelvis ses som en möjlighet att öka 

sin auktoritet eller sitt inflytande över andra och kan även utövas genom våld gentemot en 

annan människa.  
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3.3 Stereotyper  

Stuart Hall skriver i sin bok Representation (2013) att stereotyper är mentala representationer 

av världen och är något som vi inte kan funktionera utan. Stereotyper, enligt Hall, är något 

som man börjar utveckla redan i tidig ålder och som kan förklaras som föreställningar om 

egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp. Detta kan vara en föreställning om ett kön, en 

religion eller ras (Hall 2013:278-279). 

 

För att kunna placera det stereotypiska ”manliga” och ”kvinnliga” på bästa sätt har vi tagit 

hjälp av Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar (2004). Här listas bland annat vad de 

kvinnliga respektive manliga karaktärernas egenskaper är som vanligtvis förknippas med 

respektive kön. Människan är redan från födseln lärd att ta del av denna kunskap och se på det 

sätt som normen säger. Ofta håller sig serier och filmer till dessa egenskaper men i science 

fiction bland annat kan man mest avvika från det ”normala”. 

4. Metod  

I detta avsnitt kommer vi redogöra för de två metoder som använts i vår studie. Vi kommer 

först presentera en övergripande beskrivning om semiotik och hur vi har applicerat den 

metoden på vårt valda ämne. Vi kommer sedan gå in på den kvalitativa intervjun, beskriva 

metoden samt gå in på fördelar och nackdelar med metoden samt hur vår urvalsprocess inför 

fokusgruppen såg ut.  

4.1 Semiotisk analys  

4.1.1 Beskrivning  

Semiotik, enligt teoretikern John Fiske, innebär läran om tecken och hur de fungerar.  En av 

de som räknas som en av semiotikens grundare är C. S. Pierce som beskriver sin modell som 

att ett tecken är något som har en betydelse för någon. Exempelvis i Sverige är färgen röd i ett 

trafikljus ett tecken för stopp/stanna (Fiske 2011:39-40). Fiske förklarar att det finns tre 

huvudområden inom semiotiken:   

1. Tecknet. Man studerar olika varianter av tecken, de olika sätten som tecknen kan förmedla 

mening och hur de relaterar till människorna som använder tecknen. Som Fiske skriver är 

tecken mänskliga konstruktioner som endast kan förstås utifrån det användningsområdet som 

människan tillskriver det.  
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2. Koderna eller systemen som tecknen organiseras inom. Denna studie inkluderar de sätt som 

olika koder har utvecklats för att de olika behoven, som olika samhällen eller kulturer har 

mött.  

3. Kulturerna där tecknen och koderna fungerar. Kulturen är beroende av dessa tecken och 

koderna för sin egen existens. Alltså innebär det att samhället har skapat vissa tecken och 

koder som bör följas och utan dessa tecken och koder kan inte kulturer överleva (Fiske 2011: 

38).   

Fiske förklarar även att för semiotiker är meddelandet en konstruktion av tecken och textens 

betydelse produceras genom mottagarinteraktion. Avsändaren av meddelandet minskar i 

betydelse då det inte är sändaren som skapar mening utan det är tecknen i meddelandet som 

gör det. Genom att läsa texten skapas en förhandling mellan texten och mottagaren, och denna 

förhandling sker när läsaren tar aspekter utifrån dennes kulturella erfarenheter som sedan 

leder till att mottagaren kan se vissa tecken och då se textens egentiga mening (Fiske 2011:3). 

4.1.2 Denotation och konnotation 

Då vi valt att använda oss av semiotik kommer vi att analysera serien genom denotation och 

konnotation. Denotation är det manifesta, alltså det som människan ser och uppfattar i direkt 

mening. I vårt fall kommer detta handla om de karaktärer vi har valt att gå djupare in på, då i 

form av till exempel klädval, hår och accessoarer.   

Konnotation innebär att man går in mer ingående på vad denotationen innebär och detta utgår 

ifrån forskarens egna tolkningar som bygger på dennes tidigare erfarenheter. Ett exempel är 

att man denoterar ett hjärta och det konnotativa är att man kan koppla hjärtat till kärlek. Man 

brukar säga att både konnotation och denotation i många fall uppfattas ungefär samtidigt men 

att det dock kan krävas en mer djupgående analysdel när det gäller konnotationen (Gripsrud 

2011:148-150). 

4.1.3 Fördelar och nackdelar  

Fiske menar att det är viktigt att ha i åtanke att förhandlingen mellan en läsare och en text sker 

genom läsarens sociala och kulturella erfarenheter. Detta innebär då att läsare från olika 

kulturer och med olika sociala erfarenheter möjligtvis kommer tolka texten på olika sätt, 

vilket innebär att resultatet som framtas genom en semiotisk analys inte alltid går att 

återskapa. Dock nämner Fiske att detta inte bör klassificeras som ett misslyckande utan 
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snarare som ett bevis på att olika individer tolkar på olika sätt (Fiske 2011: 3 och Gripsrud 

2011: 148)   

Från det att vi föds blir vi inlärda en rad olika tecken och ljud som vi sedan ska koppla till 

olika ting. Det finns därför ingen specifik förklaring till varför vissa saker låter eller skrivs 

som de gör. Den förklaring som finns till detta är att det bara är för att vi människor har byggt 

upp dessa regler för länge sedan som därefter blivit en konvention. Detta gör det möjligtvis 

förvirrande för de som fortfarande är för små för att kunna begripa denna uppbyggnad av 

koder och tecken, till skillnad från de som är äldre som accepterat att det inte finns något mer 

ingående svar på detta (Gripsrud 2011:146). 

4.1.4 Scenurval och genomförande  

I vår studie valde vi, på grund av seriens omfattning, att avgränsa oss genom att genomföra en 

semiotisk analys på sju scener. Efter att ha sett hela serien kom vi fram till att det fanns vissa 

scener som är representativa för serien samt de karaktärer som vi studerar. Vi kom även fram 

till att vissa scener visade ett maktskifte hos karaktärerna eller deras generella beteende. Det 

vi fokuserade på när vi analyserade scenerna var om en maktutövning skedde samt hur 

relationen mellan karaktärerna utspelade sig. Vi undersökte också om det gick att se en 

uppdelning mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna exempelvis genom deras beteenden 

och handlingar. Alltså valde vi att, efter att ha sett serien, utgå ifrån dessa kriterier när vi 

valde vilka scener vi skulle analysera.   

4.2 Kvalitativ intervju 

4.2.1 Beskrivning  

Som Alan Bryman skriver i sitt verk Kvantitet och Kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning 

(1997) innebär kvalitativa intervjuer att man som forskare dyker ner i respondentens livsvärld 

och sedan har för avsikt att tolka den. Bryman förklarar även att kvalitativa intervjuer går ut 

på att forskaren styr intervjuns riktning så lite som möjligt och lämnar stort utrymme för 

respondenten att själv utforma ett svar och komma fram till en djupare mening, som sedan 

tolkas av forskaren. Enligt Larsåke Larsson bör en kvalitativ intervju vara fokuserad på ett 

specifikt tema men forskaren bör även vara medveten om att respondenten kan komma med 

ny och oväntad information, detta kan leda till att forskaren får en annorlunda syn på sitt 

forskningsämne (Ekström och Larsson 2010:58).  
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Som Larsson beskriver finns det olika faser i att utföra en intervju, bland annat tematisering, 

planering, urval, intervjumanual samt själva intervjun. Vi valde att utgå ifrån detta upplägg 

och efter att vi genomgått vår tematisering där vi bestämde vårt ämne och problematiserade 

vårt syfte övergick till att utforma vår studie. Därefter genomförde vi en urvalsprocess för att 

avgöra vilka individer som passade bäst för denna studie, urvalsprocessen gick till så att vi 

sammanställde en lista på individer i vår krets som vi hade kunskap om tittade på serien och 

sedan hörde av oss till dem för att se om de var intresserade. När respondenterna sedan hade 

accepterat övergick vi till att utforma de frågor vi hade för avsikt att ställa under intervjun. Vi 

hade i åtanke att frågorna inte skulle vara allt för ledande utan utformade dem med en 

förhoppning om att de skulle skapa en diskussion mellan respondenterna (Ekström och 

Larsson 2010: 58-68).  

4.2.2 Fokusgrupp och urval  

Inför denna undersökning valde vi att avgränsa oss till en fokusgruppsintervju med fem 

deltagare, vilket innebar att vi samlade våra respondenter och pratade om ett specifikt tema 

som i detta fall då handlade om Game of Thrones. I detta fall gjordes ett medvetet val att inte 

visa fokusgruppen de scener som tidigare analyserats, detta på grund av att vi ville hålla 

diskussionen bland våra respondenter så öppen och generell om serien så möjligt. 

Fokusgrupper kan vara användbara bland annat för att studera innehållet i en diskussion så 

som åsikter och tankar eller hur interaktionen mellan deltagarna fungerar. I vårt fall användes 

fokusgruppen endast för att studera deras åsikter och tankar och inte själva interaktionen då 

detta inte är vår studies syfte.  

Larsåke Larsson förklarar att det finns ett par tumregler man bör hålla sig till gällande 

fokusgrupper, att det främst bör vara homogena deltagare eller en homogen grupp som inte 

har en nära relation till varandra. Detta då det kan leda till att gruppen inte utvecklar sina 

åsikter då de anser att de är underförstådda. En annan tumregel är att upplägget under 

intervjun bör vara strukturerat samt att det bör vara en grupp med fyra till 12 deltagare. 

 I vår studie utgick vi ifrån ett strategiskt urval och frågade individer i våra kretsar som 

vi var medvetna om hade ingående kunskap om serien, dock ledde detta till att vissa av våra 

respondenter tidigare hade mötts. Som Larsåke Larsson skriver kan det vara bra med personer 

som tidigare känner varandra då det kan leda till att personerna är mer bekväma med att prata 

fritt. Dock kan det även leda till att gruppen faller in i gamla roller och vissa ämnen inte 

kommer upp då det tas för givet att resten av gruppen har en förförståelse för vad man talar 

om. Att våra respondenter hade haft tidigare kontakt med varandra anser vi inte vara något 



12 
 

negativt utan snarare positivt då detta ledde till en mer öppen diskussion och en mer bekväm 

grupp individer. Vi valde även att hålla oss till fem respondenter då det finns olika 

uppfattningar om det exakta antalet respondenter som krävs vid en fokusgruppsintervju. 

Larsåke Larsson skriver att det finns forskare som anser att fyra personer är tillräckligt och 

andra att 12 respondenter är det som krävs. Vi kom då fram till att fem individer skulle räcka 

inför denna intervju då vi även kombinerade denna intervju med vår egna semiotiska analys.   

Då det är meningen att det är gruppen som ska samtala med varandra och inte med 

intervjuarna blev vår roll snarare diskussionsledare som såg till att respondenterna höll sig till 

ämnet (Ekström och Larsson 2010). 

4.2.3 Fördelar och nackdelar  

Bryman förklarar att det positiva med att välja en kvalitativ forskningsstrategi är att det är en 

öppen strategi vilken ökar möjligheten att hitta nya och oväntade frågeställningar utifrån den 

information som ens valda respondenter ger. Att använda sig av kvalitativa intervjuer kan 

också leda till ett annat slags djup och att låta respondenten tala fritt kan leda till ny och 

aktuell information som forskaren själv inte tänkt på. Man får också som forskare ta del av 

just det som respondenten anser vara av vikt.  

Negativa aspekter är att det kan vara svårt för andra forskare att återskapa studien och få 

liknande resultat. Något som även bör påpekas är att man som forskare faktiskt påverkar 

resultatet genom sin närvaro vilket man måste ha i åtanke när man går igenom sin intervju 

(Alan Bryman 1997).  Enligt Jody Miller och Barry Glassner påverkar också forskaren 

resultaten genom sin närvaro och diskuterar faktumet att man som forskare utifrån den man är 

exempelvis: ålder, kön samt etnicitet influerar respondenten då den som intervjuas möjligtvis 

inte litar på forskaren utifrån deras syn på den som intervjuar. Miller och Glassner förklarar 

att detta kan leda till att respondenten leder forskaren i fel riktning och att forskaren därför 

måste vara vaksam och medveten om detta (Miller och Glassner 2004:125-126).   

4.2.4 Intervjuns upplägg  

Vi valde att göra en semistrukturerad intervju med vår fokusgrupp där vi hade förberett vissa 

specificerande frågor och andra mer öppna utifrån det ämne vi ville undersöka. Vi utgick ifrån 

Larsåke Larssons förklarning om frågeteknik och började intervjun med en inledningsfråga 

för att få igång samtalet. Under intervjun ställdes även uppföljande frågor, specificerande 

frågor, direkta samt tolkande frågor (Ekström och Larsson 2010: 66-67). Vi valde att utforma 

våra frågor utifrån dessa exempel då Flick skriver, i sitt verk An Introdiction to Qualitative 
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research (2002), att ens forskningsfrågor som man vill besvara med sin undersökning inte bör 

finnas med i den intervjumanual man utgår ifrån. Flick förklarar även att frågorna man ställer 

till sina respondenter bör utformas i ett mer vardagligt språk vilket vi hade för avsikt att 

genomföra.  

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi gå igenom de reslutat som vi fick fram genom vår semiotiska analys 

av de scener vi studerat samt det resultat som uppkom genom vår kvalitativa intervju med vår 

fokusgrupp.  

5.1 Semiotisk analys 

5.1.1 Winter is coming 

Denotation och Konnotation  

Det denotativa i scenens början är att Daenerys står vid en klippa iförd en lång hudfärgad 

klänning som är virad runt hennes kropp, i bakgrunden ser man havet och solnedgången vilket 

konnoteras som romantik och kärlek. Khal Drogo kliver in i bild iförd endast ett par byxor 

gjorda av något slags djurskinn och bar överkropp. Detta konnoteras med maskulinitet då 

hans definierade muskler visas upp och påvisar hans fysiska styrka. Att Daenerys klänning är 

nästintill hudfärgad är något som vi och även Frankel anser betonar hennes nakenhet och 

sårbarhet (Frankel 2014:149). Att hennes klänning är virad runt hennes kropp menar vi bjuder 

in Drogo till att linda av den, hon blir som en present åt Drogo.  

Det denotativa fortsätter med att Khal Drogo kliver runt Daenerys, tar på hennes hår, knyter 

upp en del av hennes klänning och när en tår faller från Daenerys öga torkar han bort den och 

säger "No". Detta konnoteras till en början med ömhet och omtänksamhet samtidigt som det 

påvisar hans dominans. Daenerys är passiv medan Khal Drogo går runt henne och "spanar in" 

henne men visar en slags ömhet när han torkar hennes tårar. Thomsson skriver i sitt verk 

Kvinnor, makt och förändring (2002) att det finns en klichéartad bild av manligt och kvinnligt 

och det är att mannen agerar och kvinnan är passiv, vilket stämmer in i agerandet i denna scen 

(Thomsson 2002:88). Daenerys är passiv och står stilla medan Khal Drogo rör sig runt henne, 

är den som torkar tårarna och är sedan den som tar av henne klänningen.  På den denotativa 

nivån efter att Khal Drogo tagit av Danerys klänningen ser man att hon försöker skyla sina 

bröst med sina armar men han uttrycker återigen ordet "No". Drogo tar tag i hennes armar och 
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tvingar bort dem från brösten och under tiden fortsätter Daenerys tårar att falla och hon 

skälver på rösten. Detta konnoteras fortsättningsvis med att han är den dominanta och den 

aktiva karaktären. Han tar kommandot och tar av henne klänningen och tvingar bort hennes 

armar. Det konnoteras även till rädsla och skam då Danerys inte vill att hennes bröst syns och 

hennes tårar är synliga, Thomsson diskuterar även männens känsla av äganderätt över en 

kvinna och använder våld för att påvisa deras makt (Thomsson 2002:92). Denna äganderätt 

som Khal Drogo anser sig ha över Daenerys påvisas genom att han tvingar bort hennes armar 

från hennes bröst och uttrycker tydligt "No" när han inte vill att hon ska göra vissa saker. 

Fortsättningsvis ser man på den denotativa nivån hur Daenerys blundar och Drogo tar henne 

runt halsen och tittar snett ned på henne bakifrån och tvingar henne sedan att böja sig framåt. 

Scenen avslutas med att man får se Daenerys gråtandes på alla fyra. Att hon blundar kan 

konnotera att hon drömmer sig bort, att hon inte vill vara kvar i situationen, att han tar henne 

runt halsen påvisar ännu en gång den makt som han besitter, han äger henne och kan göra som 

han vill med henne. Han påvisar sin styrka genom att tvinga ner henne på alla fyra vilket 

också kan konnotera en djurliknande ställning och kan ses som att han inte anser att hon är 

värd mer än så. Thomsson skriver att genom sin koppling till naturen ses kvinnan som det mer 

djuriska, kroppsliga könet och att manen ses som det mänskliga (Thomsson 2002:77). Att 

denna scen kan ses som ett djurlikt beteende är även något som Carl Myrhman (2013) 

diskuterar i sin studie. Att positionen ses som nedvärderande och har en symbolisk mening 

diskuteras även i Gjelsvik och Shubart verk som menar att positionen kan kopplas till en 

makthandling och kan tolkas som djurlik (Gjelsvik och Shubart 2016:24). 

Sammanfattningsvis konnoterar vi denna scen till en maktutövning från mannen sida där 

samlaget är en våldtäkt då kvinnan inte samtycker. Diskussioner om våldtäkter och dess 

innebörd pågås runtom i hela världen. Det finns äldre teorier som säger att detta våld är en del 

av kulturen och mannens sätt att kunna sätta en skräck i kvinnan för att påvisa makten han har 

över henne (Persson 2009:204-205). Frankel, Gjelsvik och Shubart förklarar i sina verk att 

våldtäkterna som sker i serien anses vara tidenliga då det var vanligt att kvinnor blev 

våldtagna under medeltiden. Författarna nämner också att det fiktiva folket, Dothraki, i serien 

ansåg att det var godtagbart att våldta kvinnor eftersom männen hade kämpat hårt för sin Khal 

(Frankel 2014:8-9, Gjelsvik och Shubart 2016:17). Alltså blir denna scen också en kulturfråga 

som man måste ha i åtanke.   
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5.1.2 Book of the Stranger  

Denotation och Konnotation 

Denotationen i denna scen börjar med att Daenerys står i ett tempel framför en grupp män 

som antingen sitter eller står i en halvcirkel runt henne. De diskuterar med varandra om henne 

på ett annat språk. Vissa uttrycker att de tycker om henne, andra att hon är blek. Detta kan 

konnotera att de talar om henne på ett annat språk, ett språk som de vet att Daenerys också 

talar vilket påvisar att de inte bryr sig om att hon vet att de talar om henne. De börjar 

diskutera hennes öde, om hon ska få ansluta sig till änkorna till tidigare Khalar, The Dosh 

Khaleen, eller om hon ska säljas. Detta konnoterar att de anser sig ha bestämmanderätt över 

Daenerys öde. Som Frankel skriver är männen inom Dothrakifolket är hypermaskulina och 

deras krigarstatus är det enda som räknas inom deras kultur samt att det inte finns några 

kvinnliga krigare (Frankel 2014:124). Detta innebär alltså att kvinnor inte kan få någon 

krigarstatus och därför inte har något att säga till om.  

Fortsättningsvis på en denotativ nivå står Daenerys fortfarande kvar framför männen, 

rakryggad och med huvudet högt. Hon frågar om de vill veta vad hon vill, männen tittar upp 

mot henne med förvånade ansiktsuttryck vilket konnoteras till att de inte är vana vid att en 

kvinna tar plats och vill vara delaktig i beslutet. Gill talar om den postfeministiska hjältinnan 

som värderar friheten att få göra egna val. Detta kan vi koppla till Daenerys då hon 

ifrågasätter männens makt och deras rätt att välja åt henne. Som Gill skriver i sitt verk har vi 

kommit en bit ifrån att endast porträttera kvinnor som hemmafruar och ger kvinnorna mer 

såkallat "girl power" (Gill 2007:269). Detta innebär dock inte att vi kan säga att feminism 

representeras på rätt sätt i dagens media.  

På den denotativa nivån ser man hur en av männen som sitter i mitten tittar på Daenerys och 

frågar om hon vill bli såld eller om hon vill låta en av männen få reda på hur hon smakar. 

Daenerys svarar "ingetdera" och tittar bort ett ögonblick. Männen svarar att de inte bryr sig 

om vad hon vill, de befinner sig i templet av Dosh Khaleen och att hon inte har en röst förrän 

hon tillhör Dosh Khaleen, ett beslut som männen fattar. Detta konnoterar vi till att männen 

påvisar sin makt och sin äganderätt. De är de som beslutar om hennes öde, om hon ska få 

makt eller om hon ska bli såld. Trots att hon tidigare haft huvudet högt tittar hon nu snabbt ner 

i marken vilket kan konnoteras till en sekunds svaghet, att hon förstår vad männen kan göra 

med henne om hon inte följer. Att männen har ett övertag över Daenerys och att kvinnan ofta 
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nonchaleras och inte blir hörd är något som även Alvesson & Sköldberg diskuterar. De menar 

att männen ofta ses som det dominanta könet och den dominansen leder till att kvinnor inte 

blir hörda på samma sätt som män och ofta försummas (Alvesson och Sköldberg 2008:351).  

På en denotativ nivå ser man Daenerys nu börja röra sig runt rummet samtidigt som hon talar 

om Khal Drogo, mitt i templet finns en plattform som Daenerys kliver upp på. På plattformen, 

och även runt i rummet, finns det ett flertal pelare med eldfat likt en eldstad som ger ljus i 

rummet. Hon talar om sin bortgångna make, Khal Drogo, och allt han lovade att göra. Han 

skulle göra det som ingen tidigare Khal hade gjort. Hon ifrågasätter deras små planer och 

tittar ner på männen i rummet och säger att de är små män och att de inte är värdiga att leda 

Dothrakifolket men att hon är det och att hon tänker göra det. Männen tittar upproriskt upp 

mot henne och sedan börjar mannen i mitten skratta, resterande av männen stämmer in bara 

en kort stund efter. Att hon gått upp på plattformen kan konnoteras till makt och 

överlägsenhet, hon är högre upp än männen vilket ger en känsla av styrka samt så kan hon se 

ner på männen och inte längre känna sig undergiven. Hon påpekar också att de är mindre män 

än hennes tidigare make vilket vi anser är en slags taktik för att skapa eftertanke hos männen, 

att deras planer att våldta och plundra inte är lika storslagna som en tidigare Khal. Att männen 

sedan börjar skratta konnoterar vi till att de försöker få henne att känna sig svag, att de hånar 

hennes styrka. Thomsson skriver att makt definieras på olika sätt beroende på intressenten. 

Makt kan antingen ses som en möjlighet att öka sin egen styrka eller sin auktoritet. Det kan 

också innebära att kontrollera och begränsa andra som männen gör mot Daenerys i denna 

scen. Men Thomsson skriver också att makt kan användas för att åstadkomma en förändring 

(Thomsson 2002:74). Man kan alltså se makt utifrån olika perspektiv i denna scen, männen 

som vill begränsa och bestämma över kvinnan men också kvinnan som vill åstadkomma 

förändring bland Dothrakifolket. Fortsättningsvis på den denotativa nivån tittar männen på 

Daenerys och säger att hon inte ska bli Dosh Khaleen utan att de "istället ska turas om att 

knulla henne sedan låta deras blodsryttare att knulla henne och om det finns något av henne 

kvar ska de låta deras hästar få chansen". Daenerys står kvar på sin plats med ett leende på 

läpparna, mannen närmar sig henne samtidigt som han talar om hästarna och utropar sedan att 

hon är en "galen fitta". Detta konnoterar vi som att männen inte har någon respekt för 

kvinnor. Det talas om våldtäkt och hur många flickor de kan "knulla" och sen även att de ska 

låta alla, inklusive hästarna, att få en chans med Daenerys. Vi tolkar även detta som en extrem 

mansdominans, att de vill påvisa att de gör vad de vill med kvinnor och det finns ingen som 

kan stoppa dem. Dock påvisar de rädsla när Daenerys vägrar visa sig rädd inför dessa män. 
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Scenen fortsätter med att männen ifrågasätter om Daenerys verkligen trodde att de skulle tjäna 

henne. Daenerys som står på plattformen lägger sin hand mot eldstaden och man hör ett 

fräsande ljud, männen tittar upp mot henne samtidigt som hon säger att de inte ska tjäna henne 

utan att de ska dö. Hon knuffar eldstaden till marken som snabbt fattar eld. Männen hoppar 

bakåt och börjar skrika, när de försöker ta sig ut åt andra hållet knuffar hon ner ännu en 

eldstad och blockerar in dem. Männen försöker skydda sig mot elden medan Daenerys står 

ståtligt kvar i mitten utav plattformen. Männen springer runt i panik och försöker ta sig till 

dörren som visar sig vara blockerad. Mannen som förolämpat henne vänder sig bort från 

dörren och tittar på Daenerys med ett förvånat ansiktsuttryck. Hon tittar beslutsamt tillbaka på 

honom och tar tag i ännu en eldstad och fäller den till marken, elden sprider sig snabbt mot 

mannen och man hör honom skrika. Denna sekvens konnoterar vi till att Daenerys nu är den 

som utövar makt genom våld, som teoretiker diskuterat utövas makt genom en våldsam 

handling ofta av män men kvinnor måste, för att kunna passa in i en mansdominerande värld 

utveckla mer manliga egenskaper, i detta fall då makt genom våld (Elworthy 1999:89).  

Scenen fortsätter med att kameran zoomar ut från det brinnande templet och man ser hur en 

folksamling rör sig mot elden, de stannar en bit ifrån den brinnande byggnaden och tittar på. 

Man ser en skepnad röra sig i flammorna, när den kommit tillräckligt nära kan man utskilja att 

det är Daenerys som kliver ut ur elden. Chockade ansikten syns i folksamlingen. Daenerys 

kliver ut ur elden, naken, och tittar ner på folksamlingen. Kameran zoomar ut och rad efter rad 

av människor bugar sig inför Daenerys. Scenen kan tolkas som att Daenerys är, som Carl 

Myhrman skriver, en feministikon som står upp för sig själv, motsätter sig männens 

påtryckningar och som bryter sig fri från de stereotypiska ideal som finns för kvinnor 

(Myhrman 2013). Dock ser vi en problematik med Daenerys, inte bara måste hon visa upp sig 

naken inför folket när hon kliver ut ur elden utan också för att denna scen påvisar att en 

kvinna inte kan besitta makten om hon inte är magisk. Utan sin egenskap att hon inte kan 

dödas av eld hade Daenerys aldrig överlevt attentatet och hon hade då aldrig fått den respekt 

från folket. Teoretiker har gått tillbaka i tiden och analyserat att det kan finnas en rädsla hos 

männen för kvinnan då det en tid talades om kvinnan som gåtfull, mystisk och även som ett 

oåtkomligt väsen som erhöll onaturlig makt (Elworthy 1999:82). Daenerys besitter en 

övernaturlig makt som ingen annan i serien har. Hon är mor till drakar vilket gör henne 

väldigt mäktig. Dock är detta inga typiska drag för varken en man eller kvinna och därför 

anser vi, till skillnad från de som tidigare skrivit uppsatser om Daenerys, att detta inte gör 

henne till en stark kvinnlig karaktär utan mer till en fantasy karaktär som blir mäktig enbart 
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för dessa krafter. En viktig aspekt är också att Daenerys med sitt långa, blonda hår, sin petita 

och kvinnliga kroppsform skildrar en negativ syn på femininitet enligt Gill (2007). Trots att 

Daenerys anammar vissa manliga karaktäristiska drag är hon fortfarande flickig och feminin 

exempelvis genom sitt långa hår som trots att hon gått genom elden fortfarande ligger perfekt 

vilket Gill då menar är något som inte ger en korrekt bild av en kvinna.  

5.1.3 Blackwater  

Denotation och konnotation  

Denotationen i denna scen är att Cersei, drottningen, står lutad mot ett bord med ett glas rött 

vin i handen. Hon har på sig en V-ringad röd klänning och det långa blonda håret ligger på 

ena sidan över axeln. Drottningen sitter på ena sidan av rummet och de andra kvinnorna sitter 

på den andra sidan. Detta kan konnoteras till att uppdelningen grundas i att Cersei har makt 

över de övriga kvinnorna i rummet. Hon sitter även på en plattform för att göra detta faktum 

ännu tydligare. Som Gjelsvik och Schubart skriver är Cersei väldigt stereotypisk i serien och 

karaktären spelar mycket på ”den elaka drottningen” (Gjelsvik och Schubart 2016:86) något 

vi anser stämmer in på hur Cersei framställer sig själv i denna scen. 

På en denotativ nivå kallar Cersei Sansa för ”lille duva” och ber henne komma fram till 

Cersei. Sansa går fram till drottningen medan hon tittar ner i marken vilket kan påvisa en sorts 

rädsla. Sansa pratar i en väldigt låg stämma när hon säger ”min drottning”. Cersei frågar vad 

Sansa håller på med där hon svarar att hon ber för de olika gudarna och att de ska ha 

barmhärtighet gentemot alla under kriget. Drottningen kommenterar och påstår att Sansa 

minsann är en perfekt liten flicka. Detta kan konnoteras till att kommentaren inte alls är 

genuin, utan mer som att Cersei indikerar att Sansa är naiv som tror att det hjälper att be till 

gudarna. Denotationen fortsätter med att Cersei undrar om Sansa även har bett för kungen 

Joffrey som är Sansas trolovade. Det blir tyst ett tag och efter en stund svarar hon att det är 

självklart då det är hennes älskade. Hon blir dock avbruten halvvägs när Cersei säger att hon 

ska hålla käften, vilket kan konnotera att drottningen är trött på att höra Sansa talar om saker 

hon inte förstår.  

På en denotativ nivå fortsätter drottningen att prata om hur hon brukade be som liten, och man 

kan konnotera detta till att hon under åren blivit bitter genom att få höra att sådant är trams, 

precis som hon nu försöker få Sansa att acceptera. På en denotativ nivå ser vi att Cersei börjar 

bli kraftigt berusad och vänder sig om mot en av männen i rummet och ber honom att fylla på 

ett glas även till Sansa. Cersei beordrar Sansa att sätta sig ner och dricka vinet. Sansa smuttar 
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lite lätt på glaset och gör som hon blir tillsagd till varpå Cersei tillrättavisar henne och säger 

att hon gör det fel och måste dricka på riktigt. Efter detta säger drottningen att hon borde ha 

blivit född till man, då hade hon nämligen kunnat vara ute och slåss bland tusen svärd istället 

för att sitta i rummet med dessa rädda höns till kvinnor. Som Frankel skriver är Cersei en 

"femme fatale" karaktär, alltså en kvinna som stoltserar med sin femininitet men också 

påpekar sin maktlöshet (Frankel 2014:72). Man kan konnotera beteendet som Cersei har till 

en sorts mansroll bland de övriga kvinnorna. Hon är högljudd, bestämmande och vill gärna ge 

order vad som ska göras.  Hennes sätt att tala och föra sig på är mycket självsäkert och hon 

vet att hon har makten över dessa kvinnor. Under det senaste århundradet har det skett 

successiva förändringar hos kvinnorna. Trots att det finns en mycket lång bit kvar har många 

kvinnor visat sig vara modiga, utåtriktade och självsäkra, egenskaper som ofta har kopplats 

ihop med män. Kvinnor blir mer eller mindre tvungna att utveckla dessa ”manliga” 

egenskaper för att passa in i en värld som är mansdominerande om de ska kunna få sin röst 

hörd (Elworthy 1999:89). Detta ser vi tydligt i denna scen då Cersei agerar som en man och 

vill påvisa sin makt över de andra kvinnorna. 

Cersei berättar sedan att en kvinnas bästa vapen finns mellan benen, detta säger hon lite 

kaxigt, menande på att hon minsann lärt sig hur man använder detta vapen. Många hävdar att 

det sexuella hos en kvinna kan förknippas med makt över män. Man menar att om en kvinna 

är tillräckligt attraktiv kan hon göra precis det hon vill. Om denna attraktion svalnar av, 

svalnar även makten (Elworthy 1999:77). Cersei anses som attraktiv i serien och kan därför 

utnyttja denna makt gentemot männen och få sin vilja igenom. Cersei framställer sig själv 

som väldigt stark och som feminist, detta blir dock problematiskt då hon framför detta 

påstående om att kvinnor bäst kan få sin makt genom att erbjuda sin kropp till mannen, något 

som även Frankel tar upp i sitt verk (Frankel 2014:75). 

Den denotativa tolkningsnivån av nästa scen utgörs av att drottningen berättar hur kvinnorna 

kommer bli våldtagna om kriget förloras där hälften kommer få bastards. Den överlägsna och 

beslutsamma tonen Cersei har konnoteras till att hon kan säga det hon vill och provocera de 

andra kvinnorna hur mycket hon vill och ändå bli hörd. 

5.1.4 Mother's Mercy  

Denotation och Konnotation 

Det denotativa i denna scen börjar med att Cersei står på en hög trappa inför en stor 

folksamling, hennes hår är kort avklippt och på sig har hon en sliten beige klänning som 
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matchar The High Sparrows manliga följares kläder. Att hon börjar med att hon står på en hög 

trappa som hon sedan måste gå ner för konnoteras med att hon tvingas att kliva ner från sin 

position av makt och påvisa att hon inte är bättre än någon annan. Även valet av kläderna som 

Cersei har på sig är en motsatt till vad hon brukar klä sig i då det ofta handlar om fina 

klänningar med mycket detaljer på. Thomsson skriver att alla har ett ansvar för att bli den som 

de vill vara och människans kropp kan ses som ett redskap som används för att hjälpa 

individen att bygga upp en bild av sig själv som de vill att samhället ska se. Thomsson menar 

att exempelvis är kläder är ett hjälpmedel som kan hjälpa kvinnor att forma sin kropp och sitt 

utseende för att förstärka den bild av sig själva som de vill utstråla (Thomsson 2002:88). Att 

hon då tidigare har klätt sig i fina, utsmyckade klänningar kan ses som att hon vill påvisa för 

resterande befolkningen att hon har mer makt än dem och den beiga smutsiga klänningen hon 

nu har på sig påvisar att hon inte är bättre än det övriga folket. Det avklippta håret kan 

konnoteras som avskalningen av makt. Det långa lockiga håret hon hade innan bekännelsen 

stod delvis för hennes makt som drottning. Även detta kan kopplas till det Thomsson skrev, 

Cerseis hår som tidigare varit långt och glänsande och byggde upp en bild av henne som 

kunglig har nu blivit avklippt för att bygga upp en ny bild av Cersei, nu en kvinna av folket.  

Scenen fortsätter med att The High Sparrow tilltalar folket och berättar om Cerseis 

bekännande av sina synder samt att hon ska visa sin ånger genom att gå igenom staden som 

gudarna skapade henne. Två av nunnorna går fram och klär av Cersei klänningen snabbt och 

hon står då naken inför stadens befolkning. Septa Unella kliver fram och knuffar Cersei i 

ryggen, Cersei börjar då gå nedför trappstegen och man får då se att i sin hand har Septa 

Unella en klocka som hon klingar i efter hon utropat "shame, shame, shame!". Denna sekvens 

konnoteras till en utsatthet från Cerseis sida, hon är en karaktär som besuttit mycket makt men 

som nu inte har någon kontroll över händelsen. Att Septa Unella klingar i klockan och ropar 

"shame" skapar en känsla av förnedring och att den ska vara publik, ingen ska missa att 

drottningen ska skämmas inför stadens befolkning. Att hon även tvingas visa upp sig naken 

framför hela staden konnoterar vi med att hon återigen ska visa upp sig utan sina försköningar 

så att folket ska få se den "riktiga" Cersei. Något som Elworthy diskuterar i sitt verk är just 

hur kvinnor har nedvärderats i många samhällen och att den osäkerhet som detta lett till 

resulterar i att de blir mindre handlingskraftiga (Elworthy 1999:74-75). Alltså kan man se 

denna sekvens som att den nedvärdering som Cersei genomgår är så att hon inte ska göra 

motstånd och stå emot den nya makten.  
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I nästa sekvens kan man på en denotativ nivå se hur folksamlingens blickar är fästa på Cersei 

och förolämpande ord som "cunt" och "whore" utropas samtidigt som ett konstant buande 

hörs i bakgrunden. Folksamlingen forsätter att ropa saker efter henne och börjar även kasta 

matvaror på henne. När glåporden börjar zoomas det in på Cerseis ansikte där hon ser ut att 

lida. En man kommer bakifrån och trycker någon sörja på Cerseis vänstra axel samtidigt som 

han skrattar. De går nedför några trappor och hon går då en brun sörja kastad på sig och en 

kvinna spottar därefter henne i ansiktet. Denna sekvens konnoterar vi till att folket nu börjat 

vara delaktiga i Cerseis förnedring men att med sin höga blick vill hon inte ge dem 

tillfredsställelsen av att se hur detta påverkar henne. Att hon återigen går ner för trappor 

påvisar hur hennes makt och hennes styrka blir allt mindre och mindre. Den bruna sörjan 

konnoterar vi till avföring och hur samhället kastar all den missär de fått genomlida på henne. 

Enligt Elworthy ska en kvinnas kropp i "regel" vara av perfektion, exempelvis ska den inte 

lukta illa. Elworthy skriver också att det sexuella hos en kvinna kan förknippas med makt 

över män och om det försvinner så försvinner även hennes makt över männen (Elworthy 

1999:52,77). Att folket spottar, kastar matrester och en brun sörja på hennes kropp kan tolkas 

som att de avsexualiserar Cersei och då samtidigt tar ifrån hennes makt.  

Fortsättningsvis på en denotativ nivå ser man Cersei fortsätta gå igenom staden, nu dock inte 

med lika säkra steg huvudet hålls inte lika högt och ögonen börjar tåras. Hon faller, stänger 

ögonen och två tårar fälls samtidigt som man hör henne kvida, hon tittar upp mot slottet som 

syns precis ovanför huvudena av den arga folkmassan. Detta kan konnoteras med att hon drar 

styrka från slottet och ser sitt mål inom räckhåll. Att tårarna faller efter att hon ramlat påvisar 

hur tuff denna botvandring är. Hon har hållit sitt huvud högt under hela vandringen men det 

börjar nu tära, att vara i en sådan utsatt position och bli förnedrad av ett helt samhälle är 

extremt. Hon har inte längre någon makt utan är i en väldigt utsatt position. Denotativt ser vi 

också att efter hon ställt sig upp får man se hennes blodiga fötter som lämnar ett par 

fotavtryck, detta blir en symbol för hennes svåra vandring genom staden och att även hon är 

mänsklig.  

Scenen avslutas med att man på en denotativ nivå ser att hon fortsätter sin botvandrig tills det 

att hon är framme vid slottet, tittar upp mot byggnaden och stapplar sig sedan fram mot dess 

portar. Hon börjar då gråta på riktigt och går sedan igenom portarna. Att hon börjar gråta på 

riktigt när hon närmar sig porten indikerar att hon känner säkerheten närma sig och att hon 

inte längre behöver visa upp den starka fasaden hon försökt visa.    
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5.1.5 Garden of Bones  

Denotation och Konnotation  

Denotationen i denna scen börjar med att Joffrey samt tronen är placerade på en plattform 

över resterande i rummet vilket konnoteras till att den som besitter tronen är även den som har 

makt kan göra precis som de vill. Denotativt ser vi Joffrey som riktar ett vapen mot Sansa 

som sitter nedanför plattformen. Sansa sitter på golvet med tårar rinnande ner för kinderna. 

Joffrey säger att hon ska stå till svars för sin broders förräderi gentemot kronan. Hon sitter 

gråtandes på golvet och berättar att hon inte har något med detta att göra. Hennes desperation 

och förtvivlan i rösten är mycket påtaglig och konnoteras till den rädsla hon har för Joffrey då 

kan faktiskt kan döda henne. Till en början har Sansa sett honom som en man hon skulle 

kunna bli kär i och fantiserat om ett lyckligt äktenskap tills hon ser hans sanna galna jag och 

allting förvandlas till en mardröm (Gjelsvik och Schubart 2016:31). 

På den denotativa nivån fortsätter det med att Joffrey vänder sig mot en man som berättar att 

hennes bror har, med hjälp av en vargarmé, slaktat tusentals av kronans män och sedan har 

männen från norr festat på de döda männens kött. Åskådarna i rummet som är uppklädda blir 

förvånade och äcklade av detta. Joffrey är helt lugn när han högt funderar om han ska döda 

henne eller inte med armborsten fortfarande riktad mot Sansa. Detta konnoteras till väldigt 

känslokalla drag då inte en enda sympatikänsla verkar finnas hos kungen. Han har full 

kontroll över Sansa och hon gör precis det hon blir beordrad till, vilket visar på den totala 

underlägsenheten hon har jämte Joffrey. Det våld som utgörs av män mot kvinnor sägs ofta 

vara en reflektion av kvinnornas underordning respektive mäns överordning. Man kan tala om 

en hegemonisk maskulinitet där männen vill ha det på sitt sätt genom att visa sin dominans i 

form av just våld, vilket man kan se väldigt tydligt i relationen mellan Joffrey och Sansa där 

Joffrey ständigt vill påvisa den makt han har över Sansa (Persson 2009:207-208).  

På den denotativa nivån fortsätter scenen med att kungen sänker sitt armborst och meddelar 

att hans mamma, Cersei, har bett honom att behålla Sansa vid liv. Joffrey befaller Sansa att 

ställa sig upp och säger att de helt enkelt får hitta ett annat sätt att varna brodern. I rummet 

befinner sig riddaren Meryn och av att endast nämna hans namn rör Meryn sig mot Sansa, 

Joffrey ber honom att bevara Sansas ansikte då han gillar att hon är söt. Det är inte helt okänt i 

det västerländska samhället att en kvinna nedvärderas i många sammanhang och ofta lider av 

dålig självkänsla. De uppmuntrande orden är ofta i form av komplimanger av utseende och 

kropp vilket resulterar i en osäkerhet. Detta kan speglas utåt i en maktlöshet och att kvinnorna 
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blir mindre handlingskraftiga (Elworthy 1999:74-75). Denna maktlöshet är mycket tydlig hos 

Sansa då hon är totalt hjälplös i Joffreys närvaro.  

När vakten går fram och börjar slå Sansa kan man konnotera allas ansiktsuttryck runtomkring 

till skräck och rädsla för kungen. Under slagen sitter Joffrey på sin tron och ser på med ett 

leende när hans trolovade blir slagen till marken. Sedan sliter Meryn av klänningen på Sansa 

och trots att det är många i rummet när detta sker är det ingen som agerar. Som Frankel 

skriver, finns en manlig kod där männen ska försvara kvinnorna och vara deras beskyddare. 

Det är tydligt att Joffrey finner luckor i denna kod då han istället för att själv göra Sansa illa 

ber vakten Meryn att göra det, då drottningen har bett honom att låta bli (Frankel 2014:62).  

Denotationen fortsätter med att Meryn höjer sitt svärd och då hör man Joffreys morbror, 

Tyrion i bakgrunden som går med bestämda steg fram, Joffrey tittar skärrat runt i salen. 

Tyrion ifrågasätter vad det är som försiggår samt vad det har för betydelse. Tyrion frågar vad 

det är för slags vakt som slår en hjälplös flicka och får svaret, ”en vakt som tjänar sin kung”.  

När kungen sedan blir tillrättavisad av sin morbror får han en arg ton i rösten och menar att 

han är kung och kan göra vad han vill, vilket kan konnoteras till att det han gör inte behöver 

ha konsekvenser då han har makten i landet. När han säger att han är kung vill han bekräfta så 

att folket verkligen är medvetna om att det är han som bestämmer, men förmodligen vill han 

även bekräfta detta för sig själv gång på gång. När Tyrion förklarar för kungen vad som hände 

med ”den galne kungen” har han en fastspänd blick i Joffrey utan att vika undan den vilket 

konnoteras till att han, till skillnad från alla andra inte har någon rädsla för kungen. På en 

denotativ nivå går Tyrion fram till Sansa för att räcka en hjälpande hand vilket konnoteras till 

att han, till skillnad från kungen har respekt för Sansa och är en av de få männen i serien som 

faktiskt är godhjärtad (Gjelsvik och Schubart 2016:30). När han sedan frågar Sansa på vägen 

ut ur rummet om hon vill dra sig ur förlovningen med Joffrey har hon en tom blick rakt fram 

och säger att han är hennes sanna kärlek och hennes kung, vilket kan konnoteras till en inövad 

replik som krävs att sägas för att hållas vid liv. Precis som Persson skriver är alla kvinnor 

rädda för oförutsägbart våld vilket blir mycket tydligt hos Sansa då hon hela tiden är på sin 

vakt när det kommer till Joffrey eftersom det finns en rädsla att han plötsligt kan utföra 

våldsamma handlingar (Persson 2009:207).  

 

5.1.6 The Gift 

Denotation och Konnotation 
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På en denotativ nivå ser vi Sansa och Ramsey som går nära varandra vid slottets gång 

utomhus. Dock går Sansa lite bakom vilket kan konnoteras till ett slags maktbehov där 

Ramsey ska visas vara den viktigare personen av de två. Det snöar mycket och Ramsey har på 

sig en stor pälskrage och Sansa en luva som täcker huvud och axlar. Ramsey berättar att han 

en dag ska bli lord över ”Winterfell” och att Sansa då blir hans lady. Sansas blick ser väldigt 

tom och uppgiven ut när hon hör detta vilket konnoteras till den rädsla hon har för att 

spendera sitt liv med en maktgalen man.  

Denotationen fortsätter med att de går vidare när Sansa inflikar med en uns tveksamhet i 

rösten och frågar om inte Ramseys styvmor är gravid varpå Ramsey undrar vad hon menar. 

Hon frågar vad som händer om barnet blir en pojke. När hon väl har påbörjat utfrågningen 

låter hon mer säker vilket kan konnoteras till att hon samlat mod till sig och inte är lika rädd 

för att fortsätta utfrågningen. Hon får svaret att det då blir Ramseys lillebror, vilket han säger 

som om det vore vilken självklarhet som helst. Sansa menar att denna bror i så fall blir 

arvinge och får svaret att Ramsey är den äldsta sonen att det inte då skulle spela någon roll.  

Sansa påminner att Ramsey är en bastard och att en äkta son alltid har förtur i att få bli 

arvingar. Ramsey fryser till och stirrar ilsket fram och kan konnoteras till att han knappt kan 

tro att hon vågade säga något sådant till honom. Precis som Taimaz Bradson skriver i sin 

uppsats Behind the Throne: femininitet i populärtelivision - femininitet och representation i 

TV-serien Game of Thrones ser även vi en förändring av Sansas karaktär i serien. Hon lär sig 

att anpassa sin femininet för olika situationer och blir mer manipulativ och modig i hennes 

handlingar (Bradson 2015:29).  

På en denotativ nivå fortsätter scenen med att Ramsey vänder sig om mot henne också säger 

att Tommen Baratheon, som är av kunglig härkomst kan neutralisera detta, Sansa kontrar 

snabbt med att säga att även han är en bastard. Hon tittar på Ramsey med mycket säker blick 

vilket konnoteras till att rädslan som fanns i början är nästan helt borta nu. Till slut säger 

Ramsey att bastarder kan regera högt precis som Sansas bror, Jon Snow.  Detta kan 

konnoteras till att Ramsey förmodligen vill bräcka Sansa genom att koppla in hennes egen 

familj som hon inte sett på ett väldigt bra tag och försöka emotionellt får henne att sluta ställa 

frågor och bara gå tyst vid hans sida. Trots att Sansa har visat mer mod än någonsin under 

denna konversation kan hon ändå inte fullt ut få makten över Ramsey. Som Frankel skriver i 

sitt verk Women in game of thrones spelar det inte så stor roll hur mycket kvinnorna försöker 

leda och få makt, det är ändå alltid männen som vinner i slutändan (Frankel 2014:74). 
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5.1. 7 The Lion and the Rose 

Denotation och Konnotation  

På den denotativa nivån ser vi ett gyckel med fem dvärgar som precis avslutat. Gycklet var en 

svärdstrid mellan de olika stora krigarna som hade kämpat om tronen. Detta var speciellt 

arrangerat av Joffrey och som då framfördes under hans bröllopsfest. När scenen börjar ser 

man Joffrey stå på en plattform där de viktigaste gästerna sitter. Han står själv vid 

huvudbordet och talar till dvärgarna som precis utfört gycklet. Han håller ut en påse med guld 

som är till för vinnaren men säger att de inte vunnit än då det fortfarande finns de som tvivlar 

på honom som kung. Joffrey vänder sig mot sin morbror, som även han är kortvuxen och 

säger att det förmodligen finns en extra kostym även till honom. Detta hån konnoteras till att 

det är mycket tydligt att Joffrey anser sig själv som bättre än morbrodern. Som man i serien är 

det en viktig egenskap att kunna försvara sig själv och vara bra på att slåss. Detta är förstås 

inte lika lätt för Tyrion då han är dvärg och har svårare att medverka i strider på grund av sin 

längd, vilket Joffrey passar på att håna inför alla (Gjelsvik och Schubart 2016:30). 

På en denotativ nivå fortsätter scenen med att Tyrion svarar, med en lugn ton, att han gärna 

behåller det som finns kvar av hans ansikte. Han föreslår att kungen själv ska ställa upp för att 

visa hur en sann kung vinner sin tron, då han inte ansåg att gycklet visade Joffreys sanna 

krigsbravur. Detta konnoteras till en självsäkerhet trots nedtryckningarna från kungens håll 

som också har ändrat ansiktsuttryck från ett självsäkert hånflin till en mer arg och osäker 

blick. En viktig aspekt är just att Tyrion nämner Joffreys krigsbravader. Den som tidigare sett 

serien vet att under kriget befann sig Joffrey inte där han borde utan flydde till en säker plats.  

Efter en tystnad går Joffrey fram och häller vin över morbrodern, förmodligen i brist på annat 

att säga vilket leder till en konnotation av total förnedring. På en denotativ nivå ser vi att 

Tyrion sitter kvar på sin plats och visar att han inte bryr sig. Istället säger han att det är ett fint 

vin och det är synd när det spills. Joffreys ansiktsuttryck i detta skede är en blandning mellan 

utmanande och irriterat. Detta kan konnoteras till att Joffrey blir förargad då han hade hoppats 

på att Tyrion skulle agerat annorlunda och eventuellt sagt emot kungen, vilket ingen får göra.  

På en denotativ nivå fortsätter scenen med att Joffreys nyblivna fru, Margaery, avbryter 

händelsen då hon inte vill att detta ska eskalera på något sätt. När hon säger att hennes far ska 

hålla i en skål har hon en mycket snäll ton som Joffrey snabbt kontrar i en barsk och otrevlig 

ton där han undrar hur han ska kunna skåla utan vinet. Det överlägsna flinet är tillbaka hos 

Joffrey när han ber Tyrion att vara glashållare, då han är för feg för att slåss. Där Tyrion sedan 
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kontrar med att det bara vore en ära att få ställa upp ser man det aggressiva draget i Joffreys 

ansikte dyka upp igen, då har inte räknar med att morbrodern ska agera på detta vis.  Han 

snäser att det inte ska ses som någon ära. När han sedan medvetet tappar bägaren och därefter 

sparkar till den är det ytterligare en konnotation till att orden inte finns hos Joffrey utan att 

han måste ta till förnedring igen för att visa vem det är som bestämmer. Efter att Joffrey 

beordrat att Tyrion ska fylla glaset räcker Tyrion fram det mot honom, han står dock lite 

sidledes för att slippa titta på kungen. Detta är också mycket provocerande för Joffrey varpå 

han ber Tyrion att knäböja framför honom som ytterligare är en konnotation för att påvisa sin 

makt. All denna förnedring som Tyrion utsätts för är ett bevis på att Joffrey vill bevisa sin 

makt och maskulinitet. Som Persson skriver och som vi ser tydligt i serien, är en ständig kamp 

bland män att kunna hävda sig och visa sig maskulina då hotet alltid finns där att man inte har 

tillräckligt maskulin. Det är inte enbart med våld detta visas utan även med nedtryckningar 

och förnedring (Persson 2009:207). 

5.1.8 Sammanfattning av semiotisk analys  

Det vi i vår semiotiska analys av dessa sju scener kommit fram till är att det finns en tydlig 

uppdelning mellan män och kvinnor samt att i många fall är mannen är våldsam och använder 

sin makt för att påvisa sin dominans gentemot kvinnan. Kvinnorna i serien kan ses som 

manipulativa och passiva, vilket kan bero på den hegemoniska maskuliniteten som existerade. 

Den manipulativa makten är något vi kopplar till de kvinnliga karaktärerna som vi studerat då 

de använder antingen list eller sin kropp för att försöka få makt. I relationerna mellan könen 

finns en påtaglig skillnad där mannen oftast är den aktiva agenten och kvinnan den passiva, 

ett exempel på detta kan vara att mannen är den drivande i den sexuella handlingen.  

5.2 Kvalitativ intervju  

Fokusgruppsintervjun utfördes den 16 november med fem deltagare som är insatta i Game of 

Thrones.  

5.2.1 Karaktärerna  

Vid frågan hur de skulle beskriva karaktären Daenerys Targaryen fick vi motsägelsefulla svar. 

Till en början fick vi svaret att hon är beslutsam och en av de starkaste karaktärerna, dock 

blev detta en diskussion där majoriteten av gruppen snarare såg henne som passiv och inte så 

handlingskraftig. Det nämns att hon till en början var väldigt kuvad av sin bror och sedan 

utvecklar en slags bitterhet.  Hon verkar ha svårt att erkänna misstag och de flesta av hennes 

handlingar endast är reaktionshandlingar och inte på grund av eftertänksamhet. Trots att 
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Daenerys besitter mycket makt och har möjligheten att kontrollera händelser är hon 

fortfarande passiv i sitt agerande, vilket enligt Nikolajeva är ett stereotypiskt kvinnligt drag 

(Nikolajeva 2004:129). Efter lite utvecklande från gruppen kom de in på relationen mellan 

Daenerys och Khal Drogo och scenen som utspelar sig efter giftermålet. Till en början 

beskrevs Daenerys som väldigt hjälplös och att scenen bör klassificeras som en våldtäkt. 

Gruppen diskuterade dock att det inte tog lång tid efter våldtäkten för Daenerys att acceptera 

situationen och njuta av sin sexualitet. En av våra respondenter Sven-Erik nämnde dock att 

det snarare kan ses som en form av Stockholmsyndrom. Detta kan även ses som en form av 

manipulation eftersom det är efter hon börjat njuta av sex med Drogo som han ger henne 

makt, alltså kan det ses som att hon använder sex för att få makt.    

 Senare i serien sker liknande händelser där karaktärer ska fullborda äktenskapet, dock 

nämner en av våra respondenter att det inte ses som lika barbariskt eftersom scenen då 

utspelar sig i mer välbärgade samhällen. Det normaliseras mer senare i serien eftersom 

fullbordandet då sker mellan två i princip lika högt stående karaktärer, men mellan Khal 

Drogo och Daenerys finns det en påtaglig klasskillnad, trots att han är Khal så anses han 

tillhöra barbarerna och hon är en prinsessa. Frankel och Gjelsvik och Shubart skriver i sina 

verk att våldtäkterna som sker i serien anses vara tidenliga då det var vanligt att kvinnor blev 

våldtagna under medeltiden (Frankel 2014:8-9, Gjelsvik och Shubart 2016:17). Detta kan 

alltså leda till att man får en känsla av att beteendet är normalt och då inte ses som en 

våldtäkt.   

Fortsättningsvis gick vi över till karaktären Sansa Stark, en karaktär som gruppen till en 

början kände stor irritation över. Hon framställdes i tidigare säsonger som en snorkig, 

bortskämd, naiv och inte en så handlingskraftig ung kvinna. Att hon är naiv och bortskämd är 

även något Frankel diskuterar och Frankel skriver även att Sansa är obestämd och förväntar 

sig att bli räddad av andra (Frankel 2014:98). Som gruppen säger var det först senare i serien 

som Sansa blev en starkare karaktär, detta först efter hon tvingats genomgå ett flertal 

motgångar och massor med förnedring. Respondenterna nämner att hon stack ut i familjen 

Stark då resterande av familjen var mer aktiva och vågar stå upp för sig själva medan hon är 

den bortskämda flickan som följer istället för leder. Respondenten Per-Olof nämnde att han 

trodde att det berodde på sättet hon uppfostrades, att hon hade ett annat slags ansvar än 

resterande i familjen. Att på grund av att hon var den förstfödde flickan så hade hon inte 

samma frihet då hon är den första som ska giftas bort och även senare bli stathållare. Detta 

ledde alltså till att hon betedde sig så som det var förväntat av henne. Detta kan kopplas till 
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det som Thomsson skriver i sitt verk Kvinnor, makt och förändring (2002), Thomsson menar 

att kvinnor inte bara är underordnade i samhället utan även i vissa familjer. Denna 

underordning kan leda till att kvinnorna inte alltid kan tala om saker som är av vikt 

(Thomsson 2002:30). Alltså på grund av sitt kön har Sansa inte tillåtelse av sin familj att tala 

fritt eller bete sig på ett annat sätt än propert. Även Frankel har diskuterat Sansa ur detta 

perspektiv och skriver att kvinnor under medeltiden blev uppmuntrade att agera som en 

prinsessa väntandes på hennes prins. Frankel skriver också att Sansas karaktär avslöjar 

bristerna i denna slags uppfostran eftersom det är tydligt att hon är hopplöst naiv och förlitar 

sig på sin skönhet vilket ledde till katastrofala konsekvenser (Frankel 2014:100-105).  

Sedan gick vi vidare till Cersei Lannister som, till skillnad, från de tidigare karaktärer som 

diskuterats, anses vara handlingskraftig och någon som besitter mycket makt. Hon beskrivs av 

gruppen som en manipulativ karaktär som trots inte är den som utför själva dåden ändå är den 

som till slut hamnar på topp. Frankel diskuterar Cerseis manipulation och skriver också att 

hon använder gift och förförning för att klättra inom politiken snarare än att läsa sig att 

hantera ett svärd eller manliga sysslor (Frankel 2014:173-174). Det nämns under intervjun att 

hon varit på topp i princip hela serien men på grund av en missbedömning av The High 

Sparrow blir maktlös och förnedrad. Dock låter hon inte detta hindra henne utan sakta men 

säkert kämpar sig upp till toppen igen, detta sker dock långsamt och välplanerat. Elworthy 

beskriver makt som något som förbinds med dominans och styrka samt att det är något som 

män utövar. Männen använder dock makt genom våld eller utpressning och när kvinnor 

brukar makt är det ofta i form av manipulation (Elworthy 1999:9). Detta är något som vi, och 

våra respondenter, kan se i karaktären Cersei som ofta använder manipulation som vapen.  

Joffrey Baratheon är en karaktär som diskuterades därefter, en karaktär som gruppen var 

eniga om var en stöddig och sadistisk person som blivit hyllad av sin mor, Cersei, sedan 

födsel vilket tydligt har gett honom hybris. Att Joffrey beter sig på detta sätt anser vi är delvis 

på grund av Cerseis påtryckningar. Även Frankel ser detta som en anledning till Joffreys 

beteende och skriver att Cersei har varit överbeskyddande gentemot sina barn. Vilket ofta har 

lett till missöden där hon ibland har skadat barnen istället för att vara dem till hjälp (Frankel 

2014:75). Det nämns att Joffrey under serien hela tiden måste bekräfta för sig själv och andra 

att det är han som är kung och detta gör han genom att påvisa den makt han har. Eftersom han 

är kung anser han att han kan göra vad han vill och bete sig hur som helst. Gruppen diskuterar 

även hans relation med Sansa Stark och att den försämrades efter det att hon sett honom 

hjälplös vilket ledde till att han utvecklade en hatrelation till henne, detta på grund av att han 
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inte ville att någon skulle se honom svag. Hans relation till henne utvecklas sedan till en slags 

kontrollerande relation där han anser sig ha äganderätt över henne och därför kan behandla 

henne hur han än vill. Som Thomsson skriver är en del av det manliga våldet mot kvinnor ett 

resultat av männens känsla av äganderätt av kvinnorna (Thomsson 2002:92). Detta kan 

kopplas till relationen mellan Joffrey och Sansa då han utövar makt gentemot henne och gör 

detta på grund av att han anser sig äga henne. 

5.2.2 Makt  

Ett framträdande tema i serien är makt, enligt gruppen, framträdande på olika sätt. De säger 

att en slags makt är den gamla maktkulturen där släktband och strävan efter att vara kung är 

det som står i centrum. En annan slags makt som diskuteras är makten som män har över 

kvinnor. Sven-Erik säger att det finns en tydlig patriark i serien och att det är väldigt tydligt 

att männen är de som styr men att det är revolutionerande med Daenerys. Något som nämns är 

dock att om det är kvinnor som sitter i positioner med makt så är det väldigt kortvarigt eller så 

är kvinnorna gamla, vilket kan kopplas till det som Frankel skriver om att kvinnor som 

försöker leda alltid kommer förlora på ett eller annat sätt (Frankel 2014:74). Sandra säger att 

kvinnor generellt i serien behandlas väldigt dåligt och blir objektifierade gång på gång. 

Gruppen säger att det finns en tydlig uppdelning mellan män och kvinnor samt att när det väl 

finns en stark kvinna spelas det ofta på att hon har manliga karaktäristiska drag och därmed 

kan klassas mer som manlig än kvinnlig.  

5.2.3 Sexualisering  

Diskussionen gick sedan över till sexualisering i serien, här säger de två kvinnliga deltagarna i 

gruppen att det är en väldigt rå sexualisering av kvinnor och att kroppen är i fokus snarare än 

skönhet som det snarare annars är. Männen i gruppen håller dock inte med och anser snarare 

att seriens skapare har valt attraktiva personer om de inte specifikt ska spela oattraktiva 

karaktärer. Sandra argumenterar dock emot detta och tar upp bordellerna där kvinnornas 

kroppar är i extrem fokus och där man ibland inte ens får se deras ansikten. Sven-Erik håller 

till slut med Mikaela och Sandra om att kvinnor blir mer sexualiserade men att det också 

beror på miljön i serien. Han säger också att den manliga kroppen också borde visas upp lika 

mycket som den kvinnliga. Mikaela frågar gruppen hur många manliga könsorgan som 

egentligen visas upp i serien. Detta börjar diskuteras och de kommer fram till att det är väldigt 

få och de som faktiskt visas är i mer komiska syften snarare än i ett sexuellt syfte. Detta tror 

de beror på att kvinnornas sexualisering är normaliserad och den manliga sexualiseringen 

fortfarande är främmande och inte lika accepterad. Persson och Thomsson skriver om 
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prostitution och det förtryck kvinnor utsätts för. Thomsson skriver att kvinnor används ofta av 

män och då i form av sexuella tjänster och som Persson skriver så är prostitution ett yrke 

kopplat till kvinnor och inte män trots att det utövas av båda parter (Thomsson 2002:50 och 

Persson 2009:164-165).  

5.2.4 Stereotyper  

Vid frågan om vad som kan ses som stereotypsikt kvinnligt i serien fick vi varierande svar. 

Antingen så var kvinnorna förtryckta och vackra eller med mer manliga karaktäristiska drag. 

Det diskuterades även att man antingen får se adliga kvinnor eller prostituerade och att det i 

princip inte fanns några neutrala kvinnor i serien. Som Louise Persson skriver så är ordet 

prostitution något man kopplar nästan direkt till kvinnan, även fast denna sexuella tjänst 

erbjuds av båda könen, något som våra gruppdeltagare även nämner. Det finns olika 

definitioner av begreppet, då det å ena sidan handlar om att sälja sex som är olagligt och å 

andra sidan kan det handla om pornografi som är lagligt, men ofta innebär samma smutsiga 

handlingar. Det är den feministiska debatten som ofta lyfts fram på grund av det förtryck som 

under en lång tid funnits, och finns även idag.  Det är ofta kvinnor som ska visas upp i olika 

sexuella sammanhang för att locka till sig betraktare och kunder genom att blotta kroppen och 

objektifiera sig själva (Persson 2009: 164-165). Vi har, precis som Disa Yttermyr Sütt & 

Erika Sundman konstaterat att det är mycket påtagligt att kvinnorna objektifieras i många 

scener. Serien har en ganska förlegad syn på det manliga och kvinnliga då männen ska vara 

starka och våldsamma medan kvinnorna, i många fall, är mer passiva och tillbakadragna 

(Yttermyr Sütt och Sundman 2014). Likt det som Nikolajeva skriver om stereotypiska drag 

för kvinnor placerar även våra respondenter karaktärerna i liknande scheman. Som Nikolajeva 

skriver är den stereotypiska kvinnan bland annat vacker och passiv (Nikolajeva 2004:129). 

Dessa två drag är något som våra respondenter nämner är typiskt för kvinnorna i serien.   

Det manligt stereotypiska var istället att de var våldsamma och uppvisade fysisk styrka. Även 

här passar det våra respondenter in i schemat som Nikolajeva framställt för den manliga 

karaktären som då är våldsam och stark (Nikolajeva 2004:129). Dock nämner Per-Olof att det 

bara fanns två typer av män i serien, att de antingen var intellektuella som exempelvis Tyrion 

eller manipulativa och våldsamma. Detta kan tyda på att den intellektuella mannen inte 

framställs som manlig eftersom den karaktären som Per-Olof nämnde är en karaktär som 

föddes som dvärg. 
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Något som nämndes under intervjun var även att högre uppsatta såg ner på den lägre klassen 

och att det är genomgående genom hela serien. Det finns ett förtryck från adeln mot bönderna 

och det fick en större roll efter att Daenerys befriat slavarna från The Masters. Då fokuserade 

serien mer på skillnaden mellan klasserna, innan detta skedde såg man det mer i kulisserna 

och fokus låg mer på kungligheterna.  

6. Slutdiskussion   

I detta avsnitt kommer vi att presentera det vi kommit fram till genom våra valda metoder 

samt sammanställer våra resultat.  

Vi hade för avsikt med denna studie att undersöka genus och makt i Game of Thrones med 

fokus på karaktärerna Cersei, Sansa, Daenerys och Joffrey. Detta undersökte vi med hjälp av 

metoderna semiotisk analys och en Kvalitativ intervju med fokusgrupp.  

Det vi kommit fram till under studiens gång är att det finns en tydlig uppdelning mellan män 

och kvinnor samt att det finns många stereotyper kring könen. Den manliga makten är 

kopplad till våld något som Nikolajeva, Thomsson och Persson menar är stereotypiskt för 

män och den kvinnliga makten är kopplat till manipulation något som Elworthy menar är 

vanligt. Vi har analyserat tre kvinnliga karaktärer som använder manipulation som vapen, 

exempelvis genom att använda sin kropp för att få makt. Det manliga våldet påvisas på ett 

flertal sätt i serien, exempelvis genom Joffrey som antingen befaller andra att utöva hans 

handlingar eller genom hot och förnedring. Vi ser även det manliga våldet i scenen mellan 

Daenerys och Khal Drogo där han använder sin styrka för att tvinga henne till sex. Många 

som undersökt detta tidigare skriver att Daenerys, efter deras första scen ihop, klättar i 

makthierarkin och till slut kan ses som en feministikon. Det vi kommit fram till i denna studie 

är snarare att hon är, trots sin höga position, en relativt passiv karaktär som inte hade lyckats 

klättra till makten om hon inte uppvisat en magisk förmåga. Vilket vi då anser inte gör henne 

till en feministikon eftersom hon uppvisar mer fantasyliknande karaktäristiska drag.  

Det vi kommit fram till angående Cersei är att hon kan klassificeras som en "Femme Fatal" 

alltså en kvinna som ofta klagar över sin maktlöshet men som använder sin femininitet som 

ett vapen när det behövs. Hon anses vara manipulativ och stävar efter makt, något som hon 

själv menar sig vara utan på grund av hennes kön.     

 I den här studien kommer vi fram till att Sansa är en karaktär som till en början är 

väldigt passiv och naiv något som möjligen kan bero på sättet hon är uppfostrad. Hon 
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utvecklas dock i senare säsonger och försöker bli mer handlingskraftig och inte så passiv, trots 

hennes försök lyckas hon aldrig få den makt hon eftersträvar utan kontrolleras fortfarande av 

män.  I början av serien kontrollerades hon av Joffrey, en karaktär som utövade sin makt 

gentemot henne på grund av att han ansåg sig ha äganderätt över henne. Han använde 

förnedring och hot inte bara gentemot Sansa utan alla runt omkring sig och ansåg sig ha rätten 

till detta då han är en karaktär med mycket makt.     

Att använda oss av två metoder har lett till att vi lyckats se återkommande mönster i serien, 

inte bara genom våra egna observationer utan även sett att en fokusgrupp lagt märke till 

liknande aspekter. Det var intressant att i vår fokusgruppsintervju delades det vid ett tillfälle 

två åsiktsgrupper, kvinnorna gentemot männen. Detta skedde när sexualiseringen började 

diskuteras. Kvinnorna i gruppen ansåg att sexualiseringen i serien var väldigt rå och 

fokuserade mycket på den kvinnliga kroppen medan männen ansåg att detta inte var lika 

påtagligt och att det finns män som sexualiseras i serien. Det vi kommit fram till är dock att 

kvinnornas kroppar är objektifierade i serien på ett tydligare sätt än männens.  

 Det som skulle vara intressant med vidare forskning inom ämnet är att utvidga antal 

fokusgrupper för att se om liknande åsiktsgrupper sker.  

 De flesta av våra observationer i den semiotiska analysen nämndes också av vår fokusgrupp 

vilket förstärker det vi kommit fram till i vår semiotiska analys och kan då anses vara 

generellt för hela serien.  

  



33 
 

7. Litteratur- och källförteckning  

7.1 Tryckta källor  

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Elworthy, Scilla (1999). Makt och kön: en bok om kvinnor. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand. 

Frankel, Valerie Estelle (2014). Women in Game of thrones: power, conformity and 

resistance. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers.  

Fiske, John (2011). Introduction to communication studies. 3rd ed. London: Routledge. 

Flick, Uwe (2009). An introduction to qualitative research. 4., [rev.] ed. London: SAGE. 

Gill, Rosalind (2007). Gender and the media. Cambridge: Polity. 

Gjelsvik, Anne & Schubart, Rikke (red.) (2016). Women of ice and fire: gender, Game of 

thrones and multiple media engagements. New York: Bloomsbury Academic. 

Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamhälle. 3., [bearb.] uppl. Göteborg: Daidalos. 

Hall, Stuart, Evans, Jessica & Nixon, Sean (red.) (2013). Representation. 2. ed. London: 

SAGE. 

Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Persson, Louise (2010). Klassisk feminism. Rev. uppl. Stocksund: Hydra. 

Silverman, David (red.) (2004). Qualitative research: theory, method and practice. 2. ed. 

London: SAGE. 

Thomsson, Heléne (2002). Kvinnor, makt och förändring: att möta kvinnor i behov av stöd. 

Lund: Studentlitteratur. 



34 
 

Östholm, Hanna (red.) (2006). Feminismens idéer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

7.2 Otryckta källor  

Game of Thrones (2011 -). Home Box Office (HBO). 

7.3 Elektroniska källor  

Bradson, Taimaz (2015) Behind the Throne: femininitet i populärtelivision - femininitet och 

representation i TV-serien Game of Thrones. Kandidatuppsats., Stockholms universitet.  

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:819908/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-09). 

Dockterman, Eliana (2016) Game of Thrones Finale Ratings Record Proves It’s the Last 

Consensus Show on TV. Time. 28 juni. http://time.com/4385886/game-of-thrones-final-

record-ratings/ (hämtad 2016-11-07). 

Imdb (2016) Game Of Thrones. http://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref_=nv_sr_1 (hämtad 

2016-11-07). 

Myhrman, Carl (2013) An iron lady for the iron throne: En semiotisk analys av feministikonen 

Daenerys Targaryen i tv-serien Game of Thrones. Kandidatuppsats., Södertörns högskola. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:711904/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-11-15). 

Prudom, Laura (2016) ‘Game of Thrones’ Season 6 Finale Ratings Hit Series High. Variety. 

28 juni. http://variety.com/2016/tv/ratings/game-of-thrones-ratings-season-6-finale-record-

1201805035/ (hämtad 2016-11-07). 

Schön, Jessica (2015) Ett äktenskap med en Dothraki Daenerys Targaryen och Khal Drogos 

äktenskap i A Game of Thrones ur ett genusteoretiskt perspektiv. Kandidatuppsats., 

Linnéuniversitetet. http://docplayer.se/2400287-Ett-aktenskap-med-en-dothraki-daenerys-

targaryen-och-khal-drogos-aktenskap-i-a-game-of-thrones-ur-ett-genusteoretiskt-

perspektiv.html (hämtad 2016-11-09). 

Yttermyr Sütt, Disa & Sundman, Erika (2014) ”I´d like to see you in a silk dress so I could 

tear it off you”: En studie kring representation av genus och sexualitet i serien Game Of 

Thrones. Kandidatuppsats., Stockholms universitet. http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:783678/FULLTEXT01.pdf  (hämtad 2016-11-09). 



35 
 

8. Bilagor   

8.1 Bilaga 1. Fokusgrupps intervju  

Intervjun genomfördes med fem individer den 16 november och varade i en timme och 27 

minuter. Intervjuarna börjar med att förklara för gruppen att de är helt anonyma och att de 

själva kommer få välja sitt anonyma namn. Intervjuarna frågar även gruppen om det är okej 

att spela in deras samtal, en förfrågan som accepterades av alla. Respondenterna informerades 

även om att en transkribering av samtalet skulle göras och att de har en möjlighet att ta del av 

denna, ingen av våra respondenter valde att ta del av den innan detta arbete färdigställdes.   

Intervjuperson: Hej och välkomna, vi tänkte gå rummet runt så får ni presentera er 

med era anonyma namn, er ålder och vad ni gör, studerar eller arbetar osv. Vi börjar 

med dig till höger. 

Sandra: Hej jag kommer gå som Sandra i denna intervju och jag är 24 år och har precis 

börjat studera på Stockholms Universitet.  

Sven-Erik: Eh, ja jag går som Sven-Erik (Skratt från gruppen) och är 23 år och pluggar på 

SU. 

Mikaela: Eh, Mikaela 23 år och jag jobbar.  

Per-Olof: Per-Olof 21 år (Skratt) jag jobbar.  

Stefan: Stefan 21 år pluggar på SU. 

Intervjuperson: Okej, trevligt! Om vi börjar lite om själva serien, har ni någon 

favoritsäsong av Game of Thrones och varför är just den säsongen er favorit?  

(Skratt från gruppen)  

Per-Olof: Jag kan säga att fyran tycke jag var lite extra intressant.  

Mikaela: Aaa 

Sven-Erik: Fyran eller sexan 

gruppen: Mmm  



36 
 

Per-Olof: Fyran, därför det är ett ganska stort skifte som pågår, de ändrade riktningen 

ganska mycket. Man såg att det liksom var Joffrey som var antagonisten eller allas favorit 

terrorist i alla fall och man började ändå se ett slut på det här Stark, eh vad heter det där...  

Sven-Erik: Upproret?  

Per-Olof: Ja fast vad heter de andra?  

Mikaela: Lannister?  

Per-Olof: Ja juste! Tack! Den där Stark/Lannister fighten. Då är det egentligen bara Sansa 

som står i fokus fast sen försvann ju Joffrey tillslut i den säsongen också så det var väldigt 

mycket som ändrades i den säsongen. Man gick en helt annan väg där.  

Sandra: Ja jag vet direkt vilken säsong som jag tycker bäst om och det är den senaste 

säsongen, nummer sex för att den där jäkla Bolton får det han förtjänar. (skratt och 

instämmande från gruppen)  

Intervjuperson: Var Bolton en karaktär som väckte sådana känslor alltså?  

Sandra: Absolut! För mig så var han Devil incarnated på så många sätt, inte bara att han 

gjorde illa och förnedrade Sansa utan bara överlag hur han var mot allihop och att han var 

så "Smug" över det också och ja han fick på nöten i säsong sex helt enkelt.  

Intervjuperson: Så säsong fyra och säsong sex verkar vara favoriterna?  

Mikaela: Ja jag håller med!  

Stefan: Jag håller också med om säsong sex mer också för att det var lite mer, det verkade 

hända lite mer saker generellt. Det blev mer, mer nya... alltså alla tidigare säsonger har varit 

där borta i, vad heter hon karaktären med drakarna?  

Mikaela och Sandra: Daenerys.  

Stefan: juste Daenerys, det har ju varit fem säsonger då hon har varit "ah men jag ska över 

till andra sidan" och nu verkar det äntligen som att det har skett någonting  

Sandra: Aaa, bollen verkar äntligen ha börjat rulla liksom och stämningen trissas upp (Stefan 

instämmer) något enormt i säsong sex och det känns som att det är så hela tiden i varje 

avsnitt också (gruppen instämmer). Det blir inte det där jaha nu står det stilla här  
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Mikaela: Det händer något hela tiden!  

Sandra: Aaa precis!  

Sven-Erik: En stor grej som händer i säsong sex är ju verkligen säsongsavslutningen 

(instämmande skratt från Sandra). Då Daenerys åker över The Narrow sea för hittills i serien 

så har ju hon varit där borta och hon är ju ändå en av de största huvudkaraktärerna liksom, 

hon är ju ändå nummer två eller nummer tre huvudkaraktär.  

Stefan: Precis!  

Intervjuperson: Har jag förstått det rätt då att hennes resa är något ni väntat på?  

Stefan och Mikaela: Ja! 

Sven-Erik: Ja det är det man väntat på.  

Sandra: Bland annat ja.  

Stefan: Jag blev så frustrerad i säsong fyra när man trodde att nu kommer de äntligen åka 

över så sket sig allt igen, jag ba, fan måste jag vänta ytterligare en säsong minst innan det 

här kommer igen?!  

Mikaela: Alltså jag tröttnade lite på henne där ett tag för att ingenting hände.  

Stefan: Aa exakt.  

Mikaela: och sen så dog ju alla nu här höll jag på att säga (skratt från gruppen) och eh ja det 

var ju bra (skratt) 

Intervjuperson: Vad är det som lockar er med Game of Thrones, vad är det som gör att 

ni tittar och är så fascinerade av serien?  

Mikaela: Man hatar så mycket!  

(Gruppen skrattar)  

Mikaela: Ja men det är typ det! Alltså Man vill ju se alltså hur det går, för man hejat ju på de 

få goda som finns och så finns det så många onda och då vill man ju bara få bort dem där 

onda och hur ska vi få bort dem liksom? 
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Sanda: Det jag tycker är intressant är att protagonisterna inte alltid är det också utan de har 

de där mänskliga felen som man kan störa sig på och se att Nobody is perfect how much heir 

de än är utan sen då också de vet exakt vilka triggers de ska använda sig av, alltså de som 

skapade serien, för att locka till sig tittare också det är ju atmosfär och det kan verkligen vara 

vad som helst som tilltalar, det kan vara scenes och scenery.  

Intervjuperson: Du nämnde att protagonisterna har fel, kan du utveckla vad du menade 

och kanske ge ett exempel?  

Sandra: Ja men det är ju exempelvis, Daenery i all ära, jag tycker verkligen om henne och 

man rootar ju och hejar ju på henne men ibland blir man ju riktigt irriterad över hur hon eh, 

ja men de valen hon gör och exempelvis så mannen som är kär i henne, vad heter han nu?  

Per-Olof: Sir Jorah?  

Sandra: Ja juste, alltså man kan ju förstå att hon blev arg, han hade ju förrått henne men hon 

var så konstig i hela den där händelsen ända fram till att han försökte slåss för att få hennes 

respekt tillbaka. Så ibland ifrågasätter man henne lite och hon agerar inte alltid som man vill. 

Man hade kanske velat se henne göra saker annorlunda på något sätt.  

Intervjuperson: Sven-Erik, du nämnde innan intervjun började att du är väldigt insatt i 

serien och sett om den ett flertal gånger, vad är det som lockar dig till att kolla om den 

flera gånger?  

Sven-Erik: Alltså det jag tror lockar många och bland annat mig är ju att George R. Martin 

har ihjäl huvudkaraktärer ganska ofta och när man minst anar det liksom det tror jag är det 

som tydligast gör den här serien så stor egentligen alltså  

Stefan: Aa jag håller med om det.  

Sven-Erik: Också sen så är karaktärerna väldigt djupa och breda, det är bra karaktärer och 

att det samtidigt är väldigt många av dem, det är många karaktärer och huvudkaraktärer som 

man följer och de har stort djup allihop. Så det är väl det, sen om man är mer nördig så har 

man ju koll på alla intriger och maktspelen mellan familjerna sådär och det kan väl också 

vara lockande men jag tror att de flesta inte är så jätte insatta i intrigerna eftersom det kan 

vara svårt att följa eftersom det är så många och rätt invecklade. Det är nog mest att 

huvudkaraktärer dör och man sitter typ på tårna hela tiden när man ser serien.  
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Sandra: Och sen också att även om det här landskapet är fiktivt så finns det element, alltså 

fysiska element i serien som gör att det känns som en riktig historia, det är battles och slott 

och det är rustningar och du vet det blir det här lite sagoliknande fast den är så rå 

Mikaela: Mm precis.  

Sandra: Och det tror jag folk blir chockade över och indragna i samtidigt att man inte riktigt 

kan slita blicken ifrån det.  

Sven-Erik: Den är ju faktiskt baserad på rosornas krig i eh...  

Stefan: i England ja.  

Sven-Erik: Juste, så han har ju faktiskt dragit maktspelen och själva händelseutvecklingen i 

stora drag därifrån. Det är där man känner igen sig faktiskt, att det är taget från något 

riktigt.  

Sandra: Tack för den informationen det visste jag faktiskt inte.  

Stefan: Jag kan relatera till samma sak som du sa, att det är att karaktärerna alltid hänger på 

en tråd för man vet aldrig egentligen typ ah men den här huvudkaraktären kan ju aldrig dö 

och sen ba jaha nej han dog.  

Sven-Erik: Det är ju inte så att man slötittar på Game of Thrones precis.  

Stefan: Nej det går ju verkligen inte!  

Sven-Erik: Det är ju inte som att exempelvis kolla på Orange is The new black där det är 

mycket snack men det händer egentligen inte så mycket enligt mig om man ska göra en 

jämförelse, det är ju tvärtom nästan i Game of Thrones där det händer mycket vilket också 

leder till att man måste engagera sig i sitt tittande.  

Per-Olof: Jag håller med dig där att man tittar av en helt annan anledning, och det är serien 

har breda karaktärer, det är breda historier i början var det att man fastnade just för att de 

dör. Det var det man hörde, det som alla pratade om innan man själv började kolla, de dödar 

alla karaktärer och det går inte att gilla någon karaktär, det var det som lockade och det som 

var intressant i början sen det som har fastnat är just att det är en så pass etablerad 

storyboard, att det finns väldigt mycket och att de även visar tillbaka blickar till Valkyria 
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folket och att de visar att det har funnits något innan det som händer nu och att det kommer 

hända något efter det som utspelar sig i nuet, det är inte centrerat i realtid.  

Sven-Erik: Aa juste.  

Per-Olof: Så ja till en början var det att de dör, det var väldigt sensationellt, det var väldigt 

trendigt när det kom ut att liknande serier dödade sina karaktärer. Det är väldigt nutid att 

behandla ens karaktärer som man vill, döda dem, utsätta dem för hemska grejer men det som 

gör att man tittar fortfarande är att karaktärerna utvecklas såpass mycket.  

Stefan: Jag tror att det är en av seriens starka sidor, alltså att scenen är så oförutsägbar. Det 

är så många serien som man ser som "ah nu blir det samma och han blir kär i den och 

dramat där, han kommer dö då blir den personen jätte sorgsen och det kommer leda till 

katastrof"  

Mikaela: Precis!  

Stefan: Den här serien är så mycket mer att man blir "Oj jaha det var en helt ny vinkel jag 

aldrig hade sett förut och det där hade jag inte ens förväntat mig vilket gör att då vill jag se 

vad händer här näst (instämmande från gruppen). Det blir aldrig det här tråkiga, ah men det 

här har man sett förr, fan vad kul.  

Mikaela: Ah men som det här med karaktärerna, att de har sådant djup och så, som Jaime till 

exempel alltså jag hatade honom i början men nu älskar jag Jaime.  

Per-Olof: Bra exempel!  

Mikaela: Det kan växla så fort!  

Sandra: Ah men verkligen!  

Per-Olof: Jag saknar hans hand (Skratt från gruppen). 

Intervjuperson: Haha har ni någon favorit karaktär? 

Mikaela: Tyrioooooon!!  

Gruppen: Ja!!!!  

Stefan: Aa Tyrion.  
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Per-Olof: Jag gillar The Hound också, han är så välkommen tillbaka in i serien!  

Intervjuperson: Vi har ju pratat lite om karaktärer, för någon som aldrig sett serien hur 

skulle ni beskriva Daenerys?  

Mikaela: Beslutsam skulle jag säga eh...  

Per-Olof: Definitivt en av de starkaste karaktärerna mot sin omgivning, väldigt auktoritär.  

Mikaela: alltså hon är ganska kall ändå  

Sandra: ja hon är inte så handlingskraftig förrän det nästan krävs av henne på något vis och 

hon ligger lite lågt och sänder ut att det är så här det är, deal with it och sen då när någon 

"snapar" först då "snapar" hon också och då händer det någonting. 

Stefan: Jag håller med, jag tycker inte hon är särskilt, alltså jag håller med om att hon är 

beslutsam när hon väl kommer fram till någonting men när det väl är kaos eller när 

någonting måste ske fort så då är det lite "ja men jag vet inte riktigt" 

Sandra: Ja nej, ibland känns det lite mycket snack och lite verkstad (Stefan instämmer) även 

om hon underlägger sig flera städer och så där och även med hennes drakar så är hon ju the 

unburned och mother of dragons och liknande men så har hon ju fortfarande problem med 

dem.  

Mikaela: precis!  

Sandra: Hon har ju dem inte under kontroll.  

Per-Olof: Alltså nu när du säger det så är hon faktiskt ganska passiv och det mesta alltså de 

coola grejerna som hon faktiskt gör sker ju bara som en reaktion. Hon är egentligen inte en 

karaktär som driver storyn framåt förutom det som hon har i grunden att hon ska mot 

Westeros och erövra men annars är hon väldigt passiv  

Stefan: Alltså handlingarna hon gör är väldigt stora, det är inga banbrytande små idéer som 

hon kläcker fram som ger stora konsekvenser, hon är mer som ah men jag vill gå och befria 

alla slavar, jag skiter i vad konsekvenserna innefattar och sen typ det är en stor grej att göra, 

det finns ingen mellanhandling, hur ska det ske och så vidare utan det är mer bara gör det 

och så slutar det med katastrof och det blir lite då som att jag kan inte ändra mig eller ens 

utföra små handlingar som kan förbättra situationen utan hon står fast vid det hon gjort och 
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hur hon tänkt så får konsekvenserna bara ske. Det är som att hon inte kan erkänna att hon 

kanske gjort ett misstag.  

Sandra: Precis.  

Sven-Erik: Alltså alla de här karaktärsdragen hos henne tror jag kan sammanfattas som att 

hon är ung egentligen.  

Mikaela: ja!  

Stefan: Ah men det har jag tänkt på också för att jag vet inte hur gammal hon egentligen är i 

serien men i böckerna är hon ju runt 13-14 år så hon ska ju ändå vara ganska ung tjej. I 

serien framstår hon mer som 16 - 20 år så det lite mer mogenhet än det som faktiskt finns i 

boken.  

Sven-Erik: Ja det börjar ju med att hon är 13 i boken sen så blir hon ju äldre i bokserien 

också så hon är väl tillslut 20 ändå.  

Intervjuperson: Anser ni att hon genomgått en utveckling från första säsong till senare 

säsonger eller är hon på samma sätt genom hela serien?  

Sandra: Hon känns mycket bittrare i senare säsonger, jag tror dock att alla blir mer bittra 

(skratt från gruppen).  

Stefan: Allt går åt helvetet.  

Sandra: Ja, för hon var ju väldigt kuvad av sin bror där i början, nu finns ju inte han sen 

länge tillbaka men hon har ju fortfarande sina problem och det kanske är surare på många 

sätt för hon växer ju upp med det här också på ett helt annat sätt. Hon ska ju bli ruler of the 

world och jag vet inte men hon upplevs på något sätt som mer bitter än vad hon var i början 

av serien.  

Per-Olof: Jag tycker att efter säsong ett med Khal Drogo och allt det där så har hon inte 

utvecklats särskilt mycket, det var där hon blev en ledare, det var där hon blev en mer 

auktoritär karaktär men efter det så har hon blivit gradvis bittrare och det är inte så mycket 

mer än så och som sagt så reagerar hon bara på det som händer. 

Stefan: Jag håller inte med om att hon slutar utvecklas efter säsong ett om jag ska vara helt 

ärlig. Jag kan tycka att det inte är en markant utveckling men de är fortfarande en utveckling 
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även om den sker i mindre steg, för det är ju typ efter säsong två eller tre som hon börjar ta 

egna beslut för innan så har hon alltid rådfrågat ju alltid någon. Visst det är hon som tar 

besluten men hon frågade ju först alla andra men efter säsong tre så i säsong fyra och framåt 

så känns det som att hon börjar stå mer på egna ben och ta egna beslut, även fast det kanske 

inte är de bästa besluten så hon blev lite mer "ah men nu vill jag göra så här" och då gjorde 

det och rådfrågade inte alla innan och sen beslutade sig.  

Sandra: Ja i sin passivitet så har hon ändå blivit mer handlingskraftig och självständig men 

hon upplevs liksom i sin mognad som att hon bär på något tungt, hon känns liksom tung i sig 

själv på något vis.  

Intervjuperson: Ni nämnde lite tidigare karaktären Khal Drogo, vad anser ni om deras 

scen tillsammans efter giftermålet?  

Sandra: Det gjorde ont i kroppen att se och i hjärtat också. Den här hjälplösheten men sen 

också hur steken bara vändes och det blev världens radarpar det där och hur hon sen börjar 

lära sig och utforskar sin sexualitet och var jätte hungrig på det så tidigt ändå efter en sådan 

upplevelse som man kan klassificera som våldtäkt.  

Sven-Erik: Ja alltså det första jag tänkte på när jag såg våldtäktsscenen var "vad fan är det 

här för serie?" det här är ju jätte äckligt liksom, What the fuck? Hur kan man visa det här? 

och sen dessutom så blir hon förälskad i sin make, som hon dessutom såldes till och sen 

våldtas av, det kändes lite som stockholmssyndrom, så det var jätte märkligt första gången 

man såg det.  

Per-Olof: Visst var det typ första avsnittet?  

Sven-Erik: Ja eller i början av första säsongen så det kom ju nästan på direkten.  

Stefan: Ja man får ju möta karaktären som etablerad självstående partner i första avsnittet i 

alla fall.  

Per-Olof: Juste, juste men jag håller med Sven-Erik där att det var väldigt "What the fuck".  

Sven-Erik: Man har ju inte sett något liknande i serier tidigare eller inte jag i alla fall, och 

speciellt inte så tydligt.  

Stefan: Fast nu i efterhand kan man analysera det, men när jag först såg det så hade jag 

liknande tankar som det här var en väldigt extrem serie, men det ska ju vara väldigt extremt 
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för att locka tittare. Men typ själva den grejen att det är typ att man tvingas till sådana saker 

det har man ju på ett sätt sett scener som är liknande. Exempelvis som scenen med Red 

Wedding när de säger att nu ska vi låta dem fullborda äktenskapen och att de kommer dra in 

tjejen till mannen och att de inte kommer få komma ut förrän de har fullbordat äktenskapet. 

Så jag menar bara för att man kan se att de är barbarer och de har inga byar, de är nomader 

och åker fram och tillbaka på slätterna, de är barbariska. Och så jämfört med Daenerys som 

är prinsessa och bor i ett fint slott och blir badad av tjänare och så vidare så tänker man att 

det är barbariskt då hon blir våldtagen efter bröllopet men sen när man tittar senare så är det 

liknande scener efter ett bröllop då kvinnan tvingas fullborda äktenskapen men då är det inte 

lika barbariskt eftersom det är i ett mer civiliserat samhälle.  

Sven-Erik: Ja så det pågår ju i alla delar.  

Stefan: Ja och då betonas det inte på samma sätt i serien?  

Intervjuperson: Så det blir på ett sätt avtrubbat på grund av att det senare känns som 

normalt eftersom det sker i alla klasser?  

Stefan: Ja på ett sätt blir det så men det är också på grund av att de inte går in lika grafiskt 

på dem scenerna som i första där med Daenerys, man får inte se händelsen på samma sätt 

men de pratar om det och behöver därför inte visa det igen eftersom publiken fått se det redan 

genom Daenerys så det vet nu hur det går till och eftersom de pratar om det i alla klasser så 

är det underförstått att det är liknande för alla och blir därför avtrubbat för publiken, nästan 

som att man accepterar det eftersom det händer alla.  

Per-Olof: Jag har faktiskt problem med serien just för att det känns som en av de minst 

trovärdiga stunderna att hon ska helt plötsligt, som Sandra sa, vända på steken så snabbt. 

Alltså antingen så kan man uppleva det som tveksamt och inte trovärdigt eller man kan också 

se det som att hon är väldigt målfokuserad att hon vet att han är en väg till att uppnå mer 

makt och därför bara "deal with it" men jag upplever det mer som en tveksam stund i serien.  

Mikaela: Aa det är det!  

Sanda: Jag tycker inte att det är uppenbart just när hon är gift med honom att hon är 

medveten om den här vägen mot makt utan hon är fortfarande lite nedtryckt av sin hjälplöshet 

i sitt kön utan det är främst när hon får sina drakar som hon blir lite mer "aha nu kan jag 
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äntligen!" Det blir ju bitvis, man kanske känner själv att henne måste det bli fart i och så blir 

man lite besviken när inte det levereras som man vill.  

Stefan: Men är det verkligen en egen idé om att vända på steken väldigt fort? Jag kanske 

minns fel för hon pratar väl med en av tjänare som hon har blivit tilldelad?  

Mikaela: Ja precis och tjänaren betalas dessutom av brodern.  

Stefan: Ja så då blir det ju mer att hon drivs på av en äldre och mer erfaren person som är 

mer van i området så att säga.  

Sandra: Men med tanke på att det piktas att det är så traumatiskt för henne så blir man ändå 

lite tagen då hon helt plötsligt börjar fingra på sig själv och ba njut! Det blir lite....  

Per-Olof: Treat Yo self! (Skratt).   

Sandra: Ja precis! Jag tyckte bara att det blev sådär ja men det var värst vad du kom undan 

fort från det här då. Good for you.  

Stefan: Fast jag har hört om folk som har föräldrar som har tvingat personer att inte göra typ 

liknande saker så när de väl testar det så blir de väldigt befriande och har blivit nästan galna. 

Ungefär som människor som lever i vissa samhällen eller kulturer som är väldigt restriktiva 

så när de väl får prova på saker efter det som de tidigare inte fått efter de kommit ifrån det 

tryck från föräldrarna eller samhället så beskriver de det som en explosiv oj jag är fri!  

Sandra: Fast det framkommer ju inte heller att hon har blivit sexuellt nedtryckt förr, visst har 

hennes bror varit så "visst jag kommer se till att du blir utsatt för både det ena och det andra" 

Återigen som en ursäkt till någonting så hemskt och stigmatiserat och som ett straff.  

Stefan: Jag håller inte med om den biten. 

Sandra: Nej. 

Stefan: För typ i första avsnittet i första scenen typ det är hur hennes bror klär av henne och 

smeker henne över brösten och allting.  

Sandra: För mig upplevdes det som att han utnyttjade henne och att han gör det utan att 

tänka på hennes känslor, och hon ser ju inte speciellt lycklig ut...  

Stefan: Nej, nej nej!  
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Sandra: när han gör på det.  

Stefan: Jag menade mer att hon är sexuelltförtryckt för han är ändå den som kontrollerar 

hela samvaron, det var mer det.  

Sandra: precis det blir ett förtryck och jag tolkar det som att det är ett negativt förtryck 

istället för att hon blir mer "åh vad nyfiken jag blir".  

Stefan: Ja men sen så pratar ju den här andra personen med henne om att det kan vara något 

positivt och om du pratar och ger idéer så kanske du kan kontrollera det som faktiskt händer. 

För det som jag reagerade på senare när de har sex för kanske tredje eller fjärde gången.  

Mikaela: När hon säger No?  

Stefan: Ja precis när hon säger No, jag vill göra så här istället. Då visar hon ju att jag inte 

tycker om det här jag vill göra så här istället och det är väl första gången hon faktiskt lämnar 

förtrycket och snarare kommer med egna idéer.  

Sandra: Jo men det kom lite som, ja att man inte hade förväntat sig det och det kanske är det 

som gör att det blir en sådan speciell upplevelse att titta på den här serien för man förväntar 

sig kanske att det skulle vara ungefär så som man själv skulle se på det och så agerar de helt 

utifrån sin egen...  

Stefan: Ja men det var ju det som vi sa att man gillar serien på grund av att den inte är så 

förutsägbar, normerna och så har ska det vara följs inte alltid.  

Sanda: Ofta så relaterar man ju till en karaktär som man kan känna igen sig själv i oavsett 

om det är utseende eller uppväxt eller vad det än är liksom men här så blir det helt andra 

grejer som du ser som knyter band till.  

Intervjuperson: Ni nämnde att Daenerys vänder på steken, vad menar ni då? 

(Skratt)  

Sandra: Det är den tiden då han våldtar henne till det att hon blir sexuellt befriad eller vad 

man ska säga. Det blir så markant för hon upplevs så hjälplös och helt plötsligt så befriad.  

Intervjuperson: Okej så det är alltså när hon börjar njuta av sexuella handlingar?  

Mikaela: Precis! Och hon tar makten tillbaka till sig själv genom att styra sexet. 
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Intervjuperson: Vi tänkte gå vidare till en annan karaktär i serien, Sansa - hur skulle ni 

beskriva henne?  

Mikaela: Gud jag var så irriterad på Sansa i början (skratt från gruppen).  

Sandra: Alltså, jag var så här "Snälla lilla du, kan inte du bara åka till the wall och stanna 

där!" (skratt) Eh nä hon var bara irriterande och...  

Mikaela: och bortskämd!  

Stefan och Per-Olof: Ja!  

Sandra: Snorkig och...  

Per-Olof: Hon gillade Joffrey!  

Mikaela: Eller hur?! (Skratt från gruppen).  

Per-Olof: Då är det något fel med henne.  

Mikaela: Det säger det mesta! 

Sandra: Och så var hon också en sådan där lite eller inte lite hon var väldigt passiv också 

hon tog inte för sig i början, nu har det ju blivit lite andra bullar av henne (instämmande från 

gruppen).  

Mikaela: Hon kändes också väldigt naiv eller hon har känts naiv väldigt länge, tills allt skit 

hände henne och då bara "fuck you all" liksom och då började jag tycka om henne, när hon 

faktiskt insåg vad som pågick och började kämpa tillbaka lite.  

Sven-Erik: Alltså fram tills hon spärrades in i Kings Landing då var man ju mest irriterad på 

henne för att hon gillade Joffrey och så, men hon var ju väldigt plikttrogen och hon gjorde ju 

precis som hon skulle, så som hon hade blivit uppfostrad. Hon gick in i sin kvinnoroll precis 

som hon skulle och älskade Joffrey som hon senare skulle gifta sig med. Så fram tills dess var 

hon ju en riktigt duktig flicka som gjorde precis som hon skulle göra och därför tyckte man 

väl att det var lite irriterande. Men efter det att hon var inspärrad i Kings Landing, då tyckte 

jag mest synd om henne faktiskt för hon var ju en fånge bland sin familjs mördare liksom 

(instämmande från gruppen). Hon kunde ju inte göra så mycket när hon var där, hon satt ju 

typ där och grät i två säsonger, vad mer kunde hon göra liksom?  
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Stefan: Ja, jag tror att det är extra tydligt för hon sticker ut i Stark familjen. Allihop även 

lillasyrran, Aria, är lite mer skjuta båge och så vidare...  

Sven-Erik: De är lite mer fierce liksom.  

Stefan: Ja precis! De visar på något sätt det här vilda.  

Sven-Erik: De har ju Stark karaktärsdrag medan Sansa har mer från sin morsa. 

Stefan Ja! Och det passar ju den här duktiga flickan rollen för hon passar in mer på det här 

bortskämda jag vill ha det bättre typ biten, lite mer klaga och så vidare (Mikaela och Sandra 

instämmer) Men jag tycker att hon sticker ut mer i hela familjen och hon är väl egentligen den 

minst uppskattade mellan syskonen emellan, tycker jag personligen.  

Per-Olof: Jag tror att det beror mycket på det som Sven-Erik sa, att det beror mycket på 

hennes uppfostran. De andra har fått göra lite precis som de vill men hon är den första 

dottern som ska giftas bort, plus att det spelar ju roll att hon ska bli Starks stathållare senare 

i livet. Hon hade en helt annan slags uppväxt, som Daenerys så hade de ett annat öde i livet 

än de runt omkring sig.  

Intervjuperson: Kan du utveckla lite om att de hade ett annat öde i livet?  

Per-Olof: Ja men de hade inte samma frihet, som Sansas syster Aria till exempel.  

Sandra: Nä hon är ju verkligen en pojkflicka och gör verkligen som hon vill. 

Per-Olof: Hon är bortom pojkflicka typ (skratt från gruppen) Nej men de hade bara inte 

samma frihet att få göra som de ville för det vilade ett annat slags ansvar på deras axlar, det 

är så jag ser det i alla fall.  

Intervjuperson: Okej, om vi går vidare till en annan karaktär, Cersei.  

Sandra: Cersei Lannister! (skratt från gruppen) Henne är det många som gillar!  

Mikaela: Va?  

Stefan: Ja!  

Sandra: Ja, på riktigt! Men det är just hur otroligt, hon är så otroligt handlingskraftig. Hon 

har den här, alltså hon har hakan utåt utan att den sticker ut för mycket när hon jobbar. Hon 

är mycket i kulisserna (Stefan instämmer) men kan fortfarande eh se till att saker blir gjorda 
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och att hon står i centrum på något vis (Stefan instämmer). Hon sitter ju på ganska mycket 

makt också och hon nästlar sig in och håller på, hon är en riktig sceamer. (gruppen 

instämmer). Hon vet hur hon ska spela... 

Per-Olof: sina kort! 

Sven-Erik: Hon är ju precis som sin pappa och sin bror Tyrion alltså de är ju taktiker, 

strateger befälhavare på något sätt.  

Stefan: Sen är det ju det att hon spelar sina kort och må så vara som du sa Sandra att hon 

sticker ju inte ut fast ändå gör hon det på ett sätt för alla vet ju att det är hon som har gjort 

sakerna men det är aldrig hon själv som utför själva handlingen vilket gör att det blir väldigt 

svårt eftersom folk kan inte anklaga henne för att ha gjort något fel, hon kommer liksom runt 

det hela men ändå till slut hamnar på topp.  

Sandra: Precis, det blir paradoxen i det här. Att hon fortfarande kan vara så handlingskraftig 

utan att vara den som bokstavligt fäller.  

Stefan: Precis!  

Sven-Erik: Alltså det gick ju ganska bra för hennes planerande ända tills hon lyfte upp den 

här High Sparrow, det var ju då hon misslyckades när hon gav honom för mycket makt 

Sandra: Och det är det också som serien gör så bra, att man låter dem som är på topp få 

glida ner till botten med den behandlingen som hon fick där, Och då var man ju ändå lite 

sådär att "it serves you fucking right" ändå även om man hejade lite på henne just för att hon 

är så speciell och så då när hon kommer tillbaka, och hon gör det inte direkt. Det blir ju 

ingen explosion direkt utan det kommer successivt.  

(skratt från gruppen)  

Sandra: okej fel haha det kommer ju en explosion lite längre fram, men man tänker ju att så 

fort hon är släppt från fängelset där då ska ju hon hämnas men hon gör det istället lite piece 

by piece.  

(instämmande från gruppen)  

Intervjuperson: Kan ni berätta lite om vad ni menade med hur hon behandlades?  

Sandra: Jag säger bara The Mountain. Hon fick ju honom, vem var det som, vad hette han?  
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Sven-Erik: Den nya?  

Sandra: Necromancer?  

Per-Olof: Jag tror det är han där uppsatta grand?  

Sven-Erik och Stefan: Grand Maester?  

Sandra: Juste! De har ju alltid haft någon slags pakt så att säga, så han designade en slags 

Zombie så att säga.  

Stefan: Hon fick en förtrogen bodyguard som inte går att köpa.  

Sandra: Ja och han är ju så lojal mot henne och det blir ju hennes vapen.  

Stefan: Ja hennes vapen eller hennes järnhand när hon själv inte har så mycket styrka kvar.  

Sven-Erik: Men ja tillbaka till High Sparrow och hennes misstag där var ju att hon gav 

honom för mycket makt och felberäknade honom, hon trodde ju att han skulle kunna gå att 

köpas på något sätt, men han är ju religiös fanatiker fundamentalist så han var ju oköpbar. 

Han hade ju sin agenda, sin dolda agenda då också precis som hon hade och han 

genomskådade henne och visste vem hon var som person. Och hon beväpnade hans...  

Stefan: Militanta fanatiker.         

Sven-Erik: Precis, hans militanta trupp och tillslut blev de för mäktiga och då kunde inte hon 

göra något så då tog han henne till fånga.  

Stefan: så hon beväpnade hans styrka som hon egentligen inte hade någon koll på men som 

hon hade förhoppningen att hon sen kunde kontrollera. Vilket sket sig och sen kunde hon inte 

ta bort den makten för det skulle sluta med ett uppror helt enkelt för nu började folket gå över 

till religionen som High Sparrow hade spridit ut.  

Sven-Erik: Ja han fick ju med sig folket.  

Sandra: Ja och han tvingade ju henne sen att "confess" att bekänna sina synder och det gör 

hon, men gör hon verkligen det? Hon kanske gör det men får styrka ifrån det också, men som 

den hon är så...  

Stefan: Ska jag helt ärligt säga så tror jag att hon bestämde sig för att "jag kan inte vara kvar 

här i fängelset längre under dessa förutsättningar" så hon la på ett skådespeleri så hon 
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confess och bekänner sina synder men så fort hon kommer tillbaka så tycker jag att hon är på 

samma nivå igen och vill göra sina planer fortfarande, hon ville bara skippa fängelset.  

Intervjuperson: Menar du att hon manipulerade The High Sparrow bara för att komma 

där ifrån?  

Stefan; Jag kände det för jag tyckte inte att det tog så lång tid innan hon var på samma nivå 

igen och smidde sina planer och idéer över hur hon både skulle straffa honom och hur hon 

skulle återta makten, eftersom makten hade försvunnit och nu fanns hos high sparrow genom 

hennes son som inte var den mest bastanta och litade på high sparrow istället för henne, och 

så kunde hon ju inte ha det. Nej men det gick lite väl fort från att ha suttit inburad och 

torterad på ett sätt till att vara tillbaka som den gamla Cersei igen, så det kändes som 

manipulation.  

Sandra: Precis någonstans så kändes det ändå som att hon fick sig en tankeställare, men vad 

hon väljer att göra med den det är ju en annan sak, för någonstans så har hon ju ändå dragit 

styrka ifrån det hon har blivit utsatt för.  Hon handlar ju inte heller, precis som jag säger, hon 

exploderar ju inte på en gång utan det sker successivt. Hon njuter, det ska inte gå för fort, hon 

njuter och hon torterar ju den här nunnan (skratt från gruppen) Hon drar ut på det för hon 

ska se till att de lider.  

Stefan: Det är det som jag menar med det här att visst jag tror att hon kanske fick sig en 

tankeställare men jag tror också att det var mer så här "nu vill jag härifrån, det här tar för 

lång tid".  

Sandra: Absolut.  

Stefan: Även om det tar lång tid så handlar det även om att hon har precis kommit tillbaka till 

sitt hus där hennes son har blivit helt betuttad i både High Sparrow och sen sin fru som sitter 

i en rävsax eftersom hennes bror är fängslad av High Sparrow. Så egentligen har kungahuset 

tappat all makt och adelsmännen sitter där med sin armé men de kan inte göra något för hela 

folket har blivit religiösa och som en påve sitter han där med makten (Mikaela stämmer in). 

Hon kan alltså inte springa runt och göra saker och det är därför det går långsamt och hon 

gör småsaker och bygger upp sin plan successivt.  
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Per-Olof: Jag tror att nyckeln till att förstå Cersei fick vi egentligen i femte säsongen när hon 

möter den där häxan och får då redan då reda på vad som kommer hända hennes barn. Och 

det var ju att hon skulle förlora alla sina barn en i taget... 

Mikaela: Och att hon själv kommer bli mördad av sin egen bror.  

Sven-Erik: Juste. 

Stefan: Jag kommer inte ihåg just det, spännande!  

Per-Olof: Man kan ju se det som att under hela sitt liv så har hon levt med detta och därför 

sett till att skaffa sig mycket medel och makt för att kunna förhindra det här, hon har blivit lite 

för tajt med sin ena bror (Skratt från gruppen) kanske med en förhoppning...  

Sandra: Det är ändå det jag tänker blir det som ger henne lite mer nyans också. Även om hon 

är medveten om att detta kommer hända henne så fäller hon fortfarande en tår, för första 

barnet ändå. Det kanske är chocken jag vet inte men det ger henne något... att hon inte är en 

renodlad psykopat som inte känner någonting utan man känner faktiskt något för henne.  

Per-Olof: Det blir lite nyanserat men hon har fortfarande samma grund, samma kärna att 

hon kommer förlora allting och det får hon ju bekräftat där när Joffrey dör, det är då hon 

börjar bli mer aktiv sen när hennes andra barn dör, hon vet ju att det är på väg att hända och 

sen när hon blir tagen av högste sparven (skratt från gruppen). Hon vet att det bara är att 

hålla ut, jag tror inte alls att hon får sig någon tankeställare utan endast väntar på att ett 

skifte ska ske och det händer ju när necromancer kommer och viskar något i hennes öra. det 

är då hon erkänner och sätter bollen i rullning, så hon har egentligen bara väntat på att 

något ska hända (Mikaela instämmer).  

Sandra: Å andra sidan, det är bara en personlig reflektion, jag tror inte att man kan leva så. 

Det är bara så jag känner. Någonstans måste det träffa henne, på någon punkt, att det här 

händer henne, för vad annars skulle hon göra? Skulle hon bara sätta sig och vänta? Hon 

måste ju vara aktiv och det kostar.  

Stefan:. Vad pratar du om nu för nu har jag tappat lite. 

Sandra: Ja men alltså i att engagera sig i sina barn.  

Stefan: Jaha du menar så.  
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Sandra: Ja visst kan det också vara spel för galleriet att hon bryr sig. 

Stefan: Jag tror att hon bryr sig om sina barn och det är därför hon är så aktiv för hon vill 

motbevisa eller snarare bygga upp så mycket makt så hon vill bygga en stor borg eller 

fästning och sätta sina barn där i och på sätt säga att nej du har fel. Mina barn kommer inte 

alls dö och jag kommer inte dödas av min egen bror för att hon har ofta, det har jag inte tänkt 

på tidigare men man kan ju tolka det som att hon har ju en kärleksrelation till sin ena bror 

och den andra brodern vill hon ju se död (Mikaela instämmer). Om den ena brodern som 

ogillar henne är död och den andre är hennes älskare så finns det ju ingen bror kvar som har 

motivet att döda henne och barnen är säkra för hon sitter på så mycket makt så det finns 

ingen möjlighet att döda dem.  

Sven-Erik: Men det är ju som hon säger, att alla hennes motiv alla hennes karaktäristiska 

drag kan förklaras av profetian. Det är där det säkerställs, det är därför hon vill ha makt för 

att skydda sina barn, det är ju det hon säger hela tiden "varför ska man ha makt om man inte 

kan skydda dem man älskar?" Det har hon sagt flera gånger.  

Mikaela: Exakt...  

Stefan: Säger hon inte också att jag vill hellre se hela städer brinna än sina barn döda?  

Mikaela: Aa det säger hon.  

Sandra: Det är väl där jag drar min tolkning kanske.  

Per-Olof: Jag menar bara att hon var passiv i sin fångenskap och bara väntar på att något 

ska hända, alltså något som skulle vara till hennes fördel inte liksom generellt att hon inte 

bryr sig om sina barn. Hon har ju produktivt försökt skydda dem.  

Sandra: Jo men visst.  

Stefan: Jag tror också att hon sitter passiv i fångenskapen eftersom hennes enda levande son 

är i en väldigt känslig position där när High Sparrow fått makt och det finns en risk att han 

också blir skadad och då kan inte hon skapa illadåd som skapar problem för sonen och något 

som kanske får sonen att bli dödad. Så jag tror att hon väntar tills alla är lugna och då kan 

hon ta sig därifrån.  

Sandra: Hon känner ju sin egen son också och vet att han är väldigt foglig och rättar sig, ja 

han är lättstyrd, mycket mer lättstyrd än var Joffrey var.  
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Mikaela: verkligen!  

Intervjuperson: Ni nämner att hon tvingades bekänna sina synder, hur gick det till?  

Mikaela: Jag tycker den scenen är väldigt stark, jag tycker inte alls om Cersei men hon 

tvingas ju efter hon bekänt sina synder att gå naken genom staden med folk som spottar på 

henne, kastar saker och kallar henne namn och de har klippt av henne håret. Och juste de går 

runt henne och plingar i en klocka och ropar "shame, shame" Och Jag borde ha tyckt att det 

var rätt åt henne eftersom jag verkligen inte gillar henne, men jag tyckte inte det utan jag 

tyckte syn om henne i den scenen. Hon bryter ju faktiskt ihop där och jag tror att det var 

genuint att hon bröt ihop och därför så ville hon hämnas så jäkla mycket sen.  

Per-Olof: Det kan man ju relatera till Sansa också, som man irriterade sig på i början men 

när de får möta tuffa tider då börjar man tycka synd om karaktären (gruppen instämmer).  

Intervjuperson: Ni talade lite om karaktären Joffrey...  

(Skratt från gruppen) 

Sandra: Alltså han är too much! (Skratt från gruppen). Han är för mycket på alla plan! För 

det första så har han väldigt pipig röst (skratt från gruppen).  

Stefan: Extremt personligt (skratt).  

Sandra: Ja men herregud han kan väl anstränga sig lite (skratt) nej men han, han ser 

verkligen ingen annan än sig själv, så narrowminded och så stöddig (Mikaela instämmer) i 

sitt förhållande till andra.  

Intervjuperson: Vad tror du det beror på?  

Sandra: Han har ju blivit "patted on the butt" ända sen han var liten av Cersei och varit 

favorit och "you're the greatest of them all" det är ju det hon säger typ till honom. Så det är 

klart att han har hybris men han, åh gud det är så många känslor här (skratt från gruppen). 

Men också hur han, han är lite som Bolton, han njuter när andra...  

Sven-Erik: Sadist.  

Sandra: Ja han är sadist och det är väldigt... det är väldigt färgstarkt. Han syns och han 

sticker ut just därför och även om vi tycker att det inte är nödvändigt att sticka ut så mycket 

på det sättet men...  
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Per-Olof: men de är lite märkliga karaktärerna, Joffrey och Ramsey Bolton och den konstiga 

mammas pojke från berget han som är kusin med Sansa... Vad heter han nu då?  

Stefan: Peters styvson? Vad heter han nu igen?  

Intervjuperson: Robin?  

Per-Olof: Exakt! Robin! De har väldigt konstiga relationer till sina föräldrar, något som jag 

alltid tänkt på är att visst så har Joffrey haft mamman på sig hela tiden men det har ju viskats 

i Kings Landing om att hans mamma och hans morbror är hans föräldrar.  

Sven-Erik: Det har inte hänt hela tiden det började först, det var ju Ned Stark som började det 

där då det var inte hela hans liv.  

Per-Olof: Det var det?  

Sven-Erik: Det var i säsong ett där någon gång.  

Per-Olof: All right. Som jag mindes det så hade det varit hela tiden och att han då växt upp 

med den bitterheten mot Kings Landing.  

Sven-Erik: Alltså det var ju Jon Arryn, om ni kommer ihåg vem det var, som tog reda på det 

där och därför dog han. Och så fick ju Ned Stark reda på det genom att undersöka Jons 

studies. 

Per-Olof: Jag tror att Brann Stark fick reda på det lite innan.  

Sven-Erik: Brann?  

Mikaela: Ja han i tornet, han fick ju se live. 

Stefan: Ja live och så blev han nerknuffad.  

Sven-Erik: Ja men han kom ju inte ihåg det där, alltså han sa ju inte till något.  

Mikaela: Ja men han fick ju reda på det.  

Per-Olof: Ja han fick ju sota för det. 

Mikaela: Ja precis!  
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Sven-Erik: Ja, ja men det var inte så ryktena spreds utan det var via Ned Stark som tog upp 

Jon Arryns arbete. 

Per-Olof: Juste, juste han dör väl ganska tidigt, i första avsnittet?  

Sven-Erik: Jon Arryn är ju död när serien början.  

Per-Olof: Juste han var ju, vad heter det? Förre....  

Stefan samtidigt som Sven-Erik: Hand of the king.          

Sven-Erik: Förre Hand of the king. Därför ska Ned Stark bli det.  

Stefan: Men annars så känns det som att eftersom han har blivit så bortskämd, alltså Joffrey, 

så känns det som att jag vet inte. Men som att han vet att han är Golden boy och kommer 

undan med vad som helst och därför testar vad som helst (Mikaela instämmer). Och det är väl 

det att han verkar ju inte vara ute efter speciellt kärlek han verkar ju inte vara ute efter 

emotions hos folk utan bara det att jag är den som bestämmer, lyssna eller dö bokstavligen.  

Sandra: Lite som att Tommen är lammet så är Joffrey vargen (Stefan instämmer). Han jagar 

ju någonting hela tiden, han vill ha reaktioner, det är det han går igång på (skratt) så att 

säga.  

Stefan: Och den enda som inte blivit utsatt för hans dåliga ordvitsar och sådana saker är ju 

hans mamma. Tyrion har han ju skämt ut, han skämmer ut sin fru under bröllopet och han 

skämmer verkligen ut alla på något sätt. Han har ju aldrig sagt något bra om någon heller, 

han har ju aldrig berömt någon och endast varit sarkastisk.  

Per-Olof: Han och Ramsey hade nog blivit bra kompisar.  

Stefan: Ja han och Bolton hade nog blivit riktigt bra kompisar.  

Sven-Erik: Jag tror att en stor del av Joffreys karaktär är att han måste hela tiden bevisa att 

det är han som är kung (Stefan instämmer). Han gör ju det rätt ofta, han skriker ju "I am the 

king! Liksom jag får göra som jag vill" Så han måste bekräfta det för andra och för sig själv.  

Intervjuperson: Varför tror du att han måste bekräfta att det är han som är kung?  

Sven-Erik: Just för att han måste bekräfta det för sig själv och för sin omgivning och det är 

för att han kanske inte är så där kunga... alltså han är ju inte så respektingivande, han är en 
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gnällig liten pojke så då ska han bevisa sig själv genom att vara en sadist istället (gruppen 

instämmer).  

Stefan: Det är en fullträff! Må så vara att han skriker ju på sin egen morbror och Tyrion som 

är en dvärg och liksom är halva hans längd bara "bitchslapar" honom och säger tyst gå här i 

från (skratt från gruppen).  

Sandra: Han är ju medveten om att han egentligen inte har så mycket att stå upp för, alltså 

om han bara "acted normal".  

Stefan: Ja och han hotar ju med att jag ska bokstavligen döda dig men då slår Tyrion honom 

en gång till i ansiktet och bara nu går du härifrån och lugnar ner dig.  

Intervjuperson: Vad anser ni om hans beteende gentemot Sansa? 

Sven-Erik: Hans dåliga relation med Sansa börjar ju där när hon, eh när Arya står ju och 

fäktas med den här slaktarens pojke och juste Sansa ser ju Joffrey ligga och grina och 

försöker hjälpa honom och han ser svag ut inför henne som han ska imponera på (gruppen 

instämmer). Där utvecklar han någon slags hatrelation till henne eftersom hon har sett 

honom patetisk.  

Mikaela: Precis!  

Sandra: Det skadar hans stolthet och det som han försöker måla upp för alla andra.  

Per-Olof: Fast jag tror inte att han är särskilt långsint heller, jag tror att det handlar mer om 

att Sansa blir hans så att säga, han har någon att ta ut det på, någon som blir hans att 

kontrollera.  

Stefan: Jag vet inte, jag har inte tänkt på det den biten. Har inte Starks i serien bara en 

väldigt dålig relation till Lannisters generellt? Och han driver ju på det genom att halshugga 

Ned Stark och nu ska han tortera Sansa och alla dem bitarna. För när, eh är upproret igång 

när Stark familjen börjar dra mot söder?  

Sven-Erik: Ja det drar igång på grund av halshuggningen av Ned Stark.  

Stefan: Ja men då har ju han, eh här har vi en figur som tillhör, som symboliserar hela 

upproret och titta hon är min och jag kan förnedra henne bara för att förstärka det här med 

att upproret bara är något fjantigt som pågår härifrån. Jag har en familjemedlem här som jag 
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äger, alltså hans blivande fru, och jag kan göra vad fan jag vill med henne egentligen. 

Offentligt och allting, ingen kan göra något för hon är min.  

Per-Olof: Ja precis som du säger så är det ju en viktig del, att hon är just Stark.  

Stefan: Jag har för mig att han säger det hela tiden.  

Per-Olof: Det är mer hela själva rådet och hans mamma och alla andra som har lite mer koll 

på den politiska situationen, de brukar ta upp det väldigt ofta under krigets gång.  

Stefan: Det handlar ju också om att han vill vara respektingivande, han hugger ju av huvudet 

av Ned Stark men han måste ju också vara tvungen att ta med Sansa där han har hängt upp 

huvudet och tvinga henne att titta på huvudet också bara för att förstärka det här "titta vad 

jag har gjort mot din pappa, det är jag som bestämmer". 

Intervjuperson: Vilka teman anser ni är mest framträdande i serien?  

Stefan: Makt! Gammal maktkultur, hur man får makten genom att korruptera ut sin förra 

motståndare, det är inga meriter som spelar roll mer än det är pengar och gammal släktskap 

som är det viktiga. Jag är kung för att jag är son till en annan kung och därför är det min rätt 

att ha tronen. Har du några meriter? Nej men jag är en psykopat som har rätt blod i kroppen 

eller ett avelsnamn som är rätt.  

Sandra: Det är där det blir så intressant men, eh vad heter han den där söta rara är det 

Tully?  

Intervjuperson: Sam Tully?  

Sandra: Ja precis, Sam Tully. Hur motarbetad han är, trots att han kommer ifrån en nobel 

familj och så hur han ah, egentligen ska bli the rightfull heir och sådär.  

Mikaela: Åh han är så fin!  

Sandra: Ja åh ändå så är han en sådan fin människa och kan mycket mer än vad man tror 

och han vet ju om det också han är ju beredd att kämpa för det han vill men han är inte 

hungrig på det som alla andra är hungriga efter, alltså tronen. Utan han ser väg till makt på 

ett annat sätt, han går ju genom böckerna och vill bli Grans Maester.  

Intervjuperson: Menar du att det är anledningen att han blir motarbetad?  
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Sandra: Ja för att jag tror att det var vid något tillfälle som det sas att ja men du läser ju bara 

böcker vad tror du att det kommer leda till, du kommer inte bli någonting, du är en mes. Det 

är ju det som hans pappa trycker upp på honom och speciellt när de kommer hem där...  

Stefan: Ja han ska ju inte äta sista brödbiten där (gruppen instämmer). 

Sandra: Det elementet blir också väldigt spännande, eftersom alla är sådär ah 

handlingskraftiga och ska ta till vapen direkt så vill inte han slåss överhuvudtaget utan han 

vill ju inte fly med svansen mellan benen nödvändigtvis men han vill attackera på ett helt 

annat sätt.  

Stefan: Han vill ju på något sätt lösa problemen fast ändå inte behöva riskera för mycket liv 

utan han vill se om det finns någon bättre lösning, finns det något nytänk? Eller måste man 

bara kasta hela kroppen mot porten?        

Per-Olof: Jag tror att det övergripande temat är i sådana fall familj, för det är som ni säger 

karaktärer som tyngs av sina familjer direkt som t.ex. Sam och hans pappa eller karaktärer 

som tyngs av sina familjers historik som typ alla Starks exempelvis Robb som ska utöva ett 

krig på grund av hennes pappa, Sansa också pågrund av att hon är en Stark, sen har vi även 

alla Lannister som inte gör så mycket mer än att betala sin familjs skulder.  

Sandra: Det är nästan som att de på förhand säger sig ha rätt till tronen för de har ändå 

suttit där nu och ska fortsätta med sin regim, de har rätt till det här.  

Per-Olof: Det är en värld där man ärver mycket rättigheter men ärver också skulder på grund 

av familjenamnet.  

Sandra: A Lannister always pays its deabt.  

Stefan: Jag tänkte precis säga det! (skratt från gruppen).  

Mikaela: Alltså jag kan även se temat makt inte bara som vi nämnde tidigare att det är tronen 

man vill ha makt över utan även makten som män har över kvinnor.  

Sven-Erik: Ja alltså det är ju ett tydligt patriarkat i serien.  

Mikaela: Ja precis!  
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Sven-Erik: Det är ju väldigt tydligt att det är männen som styr hela tiden. Det är därför det är 

så revolutionerande med Daenerys liksom. Och sen när det är kvinnor i maktpositioner så är 

de väldigt gamla liksom.  

Stefan: Eller väldigt kortvariga (gruppen stämmer in). Det är oftast så att nästa generation 

får gärna ta över så snart som möjligt, Joffrey tar ju över men för en kort period så var ju 

Cersei drottning och i maktposition men de, alltså rådet, är ju snabba på att anordna 

bröllopet för hon ska helst inte sitta själv på tronen utan det ska helst vara en kung, och det 

blev lite nu måste ju hon bort, fort fort fort!  

Sven-Erik: Hennes familj misstror ju henne också. Tywin vill ju inte ha henne där han 

kommer ju där och tar över hand of the king och tar över tronen från henne och sen när 

Tywin dör så kommer ju hans brorsa och vill peta bort Cersei från tronen också så ja.  

Stefan: Som du säger så den biten kan också bli svår, är det för att de misstror henne som 

person eller för att hon är en tjej, så just den biten kan man ju ha flera teorier om för att som 

sagt många misstror ju henne på grund av att hon har sin bror som sin älskare och sådana 

saker. Jag tror att det väger tyngre att hon är en falsk manipulativ person som de anser sätter 

dem i för mycket bekymmer så hon borde inte sitta på en för hög position.  

Sven-Erik: Sen är det ju också så att Tywin vill ju få Jamie att dra till Castely Rock och ta 

över hans position där som Lord, och det är ju Jaime som ska göra det även fast han är 

jämngammal med Cersei. För att han är man liksom (Mikaela stämmer in). Det är ju männen 

som ska ta över familjehuvudet så att säga.  

Mikaela: Ja och Tywin säger ju även någon gång att han inte vill höra hennes åsikter 

eftersom hon är kvinna så det visar ju att på grund av att hon är kvinna är hennes åsikter lika 

viktiga.  

Sandra: Det är ju bara att titta på hur kvinnor i generellt blir behandlade, med de här 

bordellerna och allt som de håller på med. Det är liksom små inslag hela tiden men här 

kommer jag då som mäktig och de går in på en bordell som om det vore ett café nästan 

(skratt).  

Mikaela: Ja precis!  

Sandra: Det är så självklart någonstans, så det blir ytterligare en förstärkning i patriarkatet.  
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Intervjuare: Så ni anser att det finns en uppdelning mellan män och kvinnor i serien?  

Mikaela och Sandra: Aaa.  

Sandra: Även fast då att man någonstans försöker nyansera det med bland annat till synes 

starka karaktärer som Daenerys och senare även Sansa.  

Stefan: Jag tycker även att Arya är en väldigt stark kvinnlig karaktär (Mikaela instämmer).  

Sandra: Aaa! Även om hon är lite too much ibland.  

Stefan: Fast jag tycker att... jag menar att människor kommer i alla nyanser så jag menar att 

det blir en till, att det finns olika slags människor och det finns en stark karaktär som är 

kvinna men som har en väldigt maskulin hållning.  

Sandra: Hon anspelar ju inte på att hon är tjej.  

Sven-Erik: Nej och det är ju för att kunna vara så självständig och fri och stark så måste hon 

anta en maskulin roll.  

Mikaela: Det var precis det jag skulle säga. Alltså när hon rymmer så måste hon ju klä ut sig 

till kille för att ens klara sig i världen överhuvudtaget liksom. 

Per-Olof: Det är ett tydligt exempel på att en ensam tjej klarar sig inte, en ensam kille gör 

det.  

Sandra: Precis.  

Intervjuperson: Vad anser ni om sexualiseringen i serien?  

Sandra: Sexualiseringen av kvinnor är råare än i dagens samhälle. Det anspelas mycket på 

skönhet i andra sammanhang som vi är vana vid att det går igenom det men det är mycket 

kropp det är fokus på i Game of Thrones. Det är inte så mycket av pretty face så, det är klart 

det finns men det är råare (Mikaela stämmer in).  

Stefan: Jaha, jag tycker oftare att i Game of Thrones att det är mer, nu är det en Tv-

produktion och de har väldigt ofta, de vill ha snygga, och det gäller även på kill-sidan. De 

väljer inte speciellt fula personer för roller om personen inte ska spela som exempelvis 

Sammy, förlåt men, stor och tjock, folk ser ner på mig jag är mobbad. Typ en stereotyp på 
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mobboffer nästan. Alla andra, det är ju ingen så åh han är jätte ful eller åh vad hon är äcklig 

om det verkligen är en roll som ska spelas så.  

Per-Olof: Jag håller med om att det används för att skapa en reaktion hos tittarna som 

exepelvis Melisandre när hon tar av sig halsbandet.  

Stefan: Ja exakt och det är det jag menar med att liksom att har man en genomgående rollista 

som bara är typ, vad i många ögon skulle vara en väldigt fin uppradad vackra människor som 

i dagens moderna samhälle ser det på. Då blir det inte särskilt svårt att hitta folk som ska 

spela mindre attraktiva roller, då kan man ju knuffa in en normal människa så tycker alla att 

oj han är ju jätte ful jämfört med alla andra, man förstår att han är mobbad liksom. Det blir 

inte så svårt att skildra. 

Sandra: Det kanske bara är så jag tolkar det, hur det lyfts fram istället. Det blir inte så 

mycket introduktion för exempelvis de här bordellkvinnorna utan det är ju kroppen. Man ser 

kroppen, ibland ser man ju inte ens huvudet utan man ser bara kropparna som går omkring 

där.  

Stefan: Men det finns ju vissa scener där det går runt bordellmän, det finns ju vissa 

karaktärer som har varit intresserade av män.  

Per-Olof: The Viper.     

Stefan: Ja män som gillar män och då har ju det varit exakt samma sak att då visas kroppen 

och inte så mycket annat  

Per-Olof: Det är ju en bordell så där är det inte så mycket om tittarnas perspektiv utan vad 

besökarna tycker är attraktivt i serien och då säger de ju att "ta in de vackra flickorna". Det 

handlar ju bara om tillgång och efterfrågan, det är ju en bordell (Stefan instämmer).  

Stefan: Jag menar att det inte bara är kvinnor som i sådana fall skulle kunna... Må så vara att 

många av huvudrollerna som är män har makt vilket då innebär att de har mycket pengar att 

röra sig med och då är bordell ett sätt att mer göra av med pengar och ha lite roliga möten 

på som de uttrycker sig.  

Per-Olof: Jag tror att man kan titta mer på Robb Stark och den han gifter sig med. Han 

dissar ju Walder Frays fula döttrar för att gifta sig med en snyggare tjej som dessutom visas 

upp naken också. De visar aldrig någon av Walder Frays döttrar naken.  
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Stefan: Fast jag tänkte mer på att han kunde relatera mer till henne, de kunde ju prata med 

varandra och det var inte tvångsgiftermåls aktigt, det var inte bara att putta fram en 16-årig 

tjej och ba här ta min 16 åriga dotter.  

Per-Olof: Ja men du tänker på när hans morbror eller farbror ska gifta sig på Red Wedding? 

Då var det ju åh nej åh nej åh nej, ända tills det var en snygg dotter, då var det liksom okej då 

är det lugnt. Där var det svart på vitt.  

Intervjuperson: Anser ni att serien skildrar sexualiseringen av män och kvinnor på 

olika sätt eller är det jämlikt?  

Sven-Erik: Nej, kvinnor blir mer sexualiserade men det hör ju också till settingen i den 

världen, i den världen så blir inte män sexualiserade och kvinnor blir det. Men samtidigt så 

skulle det ju faktiskt, när det är sexscener så skulle man ju även kunna visa en naken man 

också och inte bara en naken kvinna så är det ju.  

Mikaela: Ja för det är väldigt många nakna kvinnor, alltså hur många manliga könsorgan 

har man sett?  

Sven-Erik: Ja och de är "floppy-floppy" (skratt från gruppen).  

Mikaela: Ja men exakt! Och då ska det typ vara en kul grej och då är det ju inte sexuellt.  

Intervjuperson: Menar ni att när det manliga könsorganet visas så är det mer komiskt 

och det kvinnliga mer sexuellt? 

Alla: Aa precis.  

Sandra: Det är mer laddat.  

Intervjuperson: Vad tror ni att det beror på?  

Sven-Erik: Alltså när man inte visar båda könen när det väl är en sexscen det har inte med 

settingen i storyn att göra, det har ju med att serieskaparna och alla där bakom väljer att visa 

kvinnor nakna hellre än män.  

Sandra: Det är fortfarande liksom den här... Det är tryggt, för det har ju alltid sett ut så lite 

grann så även om de vill vara banbrytande och visa saker som är lite tabu, våldtäkter och så 

vidare så är det fortfarande att man väljer att luta sig tillbaka på det för att man vet att det 

funkar.  
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Per-Olof: För alltså man hade ju kunnat använda den där scenen med Khal Drogo och 

Daenerys där när de fullbordar äktenskapet då hade de ju kunnat ha Khal Drogo naken för 

att egentligen skapa mer drama i scenen men nej de visar bara Daenerys naken.  

Sandra: Det är väl att de behöver någon typ av censur ändå även fast det inte blir det. Alltså 

att nakna kvinnor är så vanligt och "accepterat" men nakna män är inte något man får visa 

på TV typ. Det är mer okej att visa upp kvinnokroppen än vad det är att faktiskt sexualisera en 

man.  

Sven-Erik: Alltså hur ofta ser man egentligen penisar på film gentemot kvinnans könsorgan 

liksom? (Gruppen instämmer).  

Sandra: Det är ju det som är lite paradoxalt, för förr så ansåg man ju alltid att den manliga 

kroppen, i all sin skönhet, var ju, den var ju gudomlig.  

Per-Olof: Men den eran som den ska motsvara den handlar ju mer om att man lyfter fram 

männens sexualitet som hungrig, som skit samma, som att kvinnan ska bara ta det...  

Mikaela: vara foglig.  

Per-Olof: som med äktenskapet där i scenen med Khal Drogo och Daenerys.  

Stefan: Det är ju också sant att som du sa där på bordellen, det är ju oftast inte en per man 

utan det kan ju vara tre, fyra per kille som sitter i rummet. (Mikaela instämmer) Så det är ju 

inte en som hoppar in utan det är liksom fyra stycken.  

Sandra: En kvinna är i sig inte nog utan det är den där hungern (gruppen instämmer).   

Stefan: Precis! Jag tänkte på det där med hungern och också det här med som vi diskuterade 

om hur många manliga könsorgan som man ser. Även om man hade sett könsorganet i 

rummet så är det ju ändå fyra tjejer som står där också liksom så det är ju proportionellt 

snedvridet också (Mikaela instämmer).  

Mikaela: Jag tror att hon nämnde där, hon som spelar Daenerys, någon gång innan de 

kommit lite längre in i serien att man fick se tre manliga könsorgan under flera säsonger 

medan man fick se 10 gånger så många fler bara i första avsnittet typ. Så det är en extrem 

skillnad där.  

Stefan: Så de har tonat ner det?  
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Mikaela: Nej, det var mest för att påpeka att det är en extrem skillnad mellan sexualiseringen 

mellan män och kvinnor och det är det ju fortfarande i serien.  

Stefan: Jag tycker dock att Game of Thrones har tonat ner det lite grann på sex biten ganska 

mycket. För de första två tre säsongerna så var det rätt mycket kompisar som gick runt och sa 

att det var typ en softporn film typ utöver det att det sänds på tv. Det var en grej som gjorde 

att jag först inte ville se serien för jag tänkte att då finns det inget värde bakom serien, den är 

bara...  

Per-Olof: Jag tror att det har med produktionen att göra. Det är väldigt typiskt för HBO att 

börja med mycket naket i första och andra säsongen för att sen tona ner det för att fokusera 

mer på handlingen.  

Stefan: Jo men i mina öron så lät det som att det här inte är en serie som höll någon vikt på 

så sätt innan jag började titta. Det lät bara som att den tilltalade en viss demograf och det var 

unga pojkar typ som ville titta på det. Men sen när man väl tittade på den så kom en insikt om 

att det fanns en vikt bakom det och sen så tonades ju sexscenerna ner otroligt mycket efter 

tredje säsongen tror jag. Det har blivit mycket mindre av den sortens grejer, nu fokuserar de 

mer på viktiga grejer, drama, action och prat snarare än sexscener.  

Intervjuperson: Vad tror ni det beror på?  

Stefan: Jag tror de har fått en tittarbasis som är trogna till serien och att de kanske har fått 

det här med att de pratar om den här scenen är eventfull och det där hade vi inte förväntat 

oss så man kanske inte behöver, typ oj den här scenen blev en succé, vi kanske inte behöver 

sikta in oss på att få extra, de här små extra tittarsiffrorna bara för att ha med sexscener utan 

de kanske tänker att det inte är nödvändigt längre, vi kan tona ner det. Vi kan ha kvar det till 

viss del för det finns säkert de som vill se sådant också men vi tonar ner det för att det behövs 

inte längre, det är inte lika mycket värt i serien.  

Per-Olof: Som sagt sex säljer. Man börjar med det i första säsongen tills man får en stabil 

tittarbas sen ökar man fokus på själva handlingen. De använde sex som ett sätt att få tittare.  

Stefan: Både ja och nej.  

Per-Olof: Alltså det man skulle kunna jämföra där är att om man har läst böckerna så har 

man ju koll på hur mycket sex som förekommer eller det skrivs om i böckerna, är det en 

skillnad? Är det fler sexscener i serien verkligen?  
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Sven-Erik: Jag minns inte så jäkla mycket men det är ju en hel del där också men det kan vara 

mer i serien faktiskt.  

Mikaela: Det känns lite som att sex var lite, underhållningen på den tiden. Det var väl det 

man gjorde liksom? Och då blir väl det en naturlig del av historien.  

Per-Olof: Ja man hade ju sex då också.  

Sandra: Ja de hade ju absolut inte, alltså de hade ju mer att tänka på fast ändå inte. Vi hade 

ju mer kanske triviala eh ja... 

Stefan: Sen kan jag tänka mig att sex säljer, ja! Så man gör väl sexscener för att få in mer 

tittare men jag tror också att de använder sexet inte bara som att det är sexiga personer som 

springer runt men också med våldet kring sexscener drog ju upp ett sådant media ståhej om 

att oh de har så extrema saker på serien så folk blir bara "nej det kan inte vara sant" så måste 

man titta (Sven-Erik stämmer in). Då i mitt huvud är ju det att det inte är sex som säljer utan 

det är de extrema situationerna.  

Per-Olof: Men som du säger så börjar ju folket snacka om sexet i serien.  

Stefan: Ah fast jag tror att de kanske mer snackade om hur extremt det är, alltså det vålds 

aktiga.  

Sven-Erik: Shock-Value!  

Stefan: Ja!  

Sandra: Det blir en provokation (Stefan instämmer) på det trygga. För man avfärdar ju så 

lätt det här med det här mjuka sexet i vanliga filmer nu för tiden.  

Stefan: Jag vill inte sätta sex och våldtäkt, även fast utövningen är i princip densamma, så vill 

jag inte sätta de två i samma kategori.  

Sandra: Nej, nej! Men man tendera ju att börja betrakta det utifrån ett helt annat sätt för man 

tar det så mycket för givet i andra sammanhang.  

Per-Olof: Om man ser det så att folk börjar snacka om det så tycker jag att det är precis så 

som med sexualisering i dagens reklam, antingen så lockar det eller så skapar det kontrovers 

och då börjar man snacka om det. Det jag förstår i det du säger är att de använder sex också 
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som ett verktyg inombords, att de har sex för att skapa drama men också för att skoja till det i 

vissa scener.  

Sandra: Jag tycker att det fungerar på olika sätt.  

Stefan: Ja jag håller med om det!  

Sandra: Det behöver ju inte alltid vara det här med att det ska vara romantiskt heller så inte 

för att det inte bör vara det att it comes in all forms och det kan betraktas från olika håll 

(gruppen instämmer). 

Stefan: Och det var väl lite det jag tänkte när det kom till exempelvis när de skulle fullborda 

äktenskapet där, må så vara att det är sex men det är också mer våldtäkt och det är inte det 

här att... Må så vara att hon anses vara en fin skådespelerska och så men det är ju inte det att 

hon har dansat in från dörren och har liksom betett sig väldigt sexualiserat och sådana saker 

utan...  

Sandra: Hon har ju som sagt varit väldigt väldigt passiv och det har ju i och för sig, det är ju 

en väldigt gammal norm att mannen ska ju bara ta det som han vill ha så att perspektivet blir 

ombytligt i det avseendet.  

Intervjupersonen: Vad anser ni är stereotypiskt för de kvinnliga karaktärerna?  

Mikaela: Snygga!  

Per-Olof: Förtryckta  

Sandra: Det långa håret med undantag för Arya och sen när Cersei får sitt hår avklippt 

Mikaela: Och Brienne! Det är väldigt, hon får ju mycket skit för att hon inte ser ut som en 

typisk kvinna.  

Stefan: Jag skulle säga adligt. För vi har aldrig riktigt blivit bemötta av en kvinna som inte 

tillhör någon kungafamilj.  

Per-Olof: Shei! Tyrions...  

Stefan: Ja med det är väl typ den enda som har varit en relativt stor karaktär i serien som har 

varit utanför någon kungligfamilj.  
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Mikaela: Jag kom att tänka på att vi får antingen bara se adliga eller prostituerade kvinnor 

(Sandra instämmer).  

Per-Olof: Ja och sen hon som tar hand om Ramsey Boltons hundar.  

Mikaela: Ja det finns ingen neutral kvinna direkt.  

Stefan: Vi stöter på ju på, jag vet inte om det är när Arya är på flykt och de stöter på ett gäng 

barn och det är någon kock där och sådana saker, vi får ingen större inblick i någon av 

tjejerna, man stöter aldrig på en tjej som "travel the raod". I för sig så kan det bero på att 

kvinnor inte kan färdas ensamma och så. Men det är väldigt sällan som vi stöter på någon 

med en neutral bakgrund, men vi stöter väldigt ofta på pojkar och män som kommer från 

väldigt enkla förhållanden men aldrig kvinnor som är från den biten, och som då är en större 

karaktär. Vi träffar ju en i resesällskapet men det var ju bara för att Arya ska mörda henne, vi 

träffar henne och sen så dör hon ju i samma avsnitt. Det är aldrig några långa relationer vi 

får med kvinnor utanför det stora ämbetet, det finns aldrig några med enkla bakgrunder.  

Per-Olof: Det är som Sven-Erik sa, det är en väldigt patriarkal värld och då finns det inget 

utrymme för dem utanför, de här kvinnorollerna.  

Stefan: Jag menar bara att de har ju haft upprorsaktigheter och folk som vill slå sig upp, de 

skulle ju kunna lägga in en sån... Fast det är ju svårt när det är en bok som är skriven av en 

annan person och sen göra en serie på det så det är ju svårt att ändra mitt i, men de skulle ju 

kunna ha gjort en figur som är kvinna som leder något slags uppror som slåss mot det stora 

ämbetet i sin helhet. Det är ju ingen omöjlighet även i en sådan tidsepok även om patriarkatet 

styr så finns det ju möjligheter att få in sådana saker.  

Per-Olof: Jag vet inte om ni som intervjuar hade tänkt fråga detta längre fram men något som 

jag funderat över hur pass mycket roll tror ni spelar att storyn är skapad av en man?  

Mikaela: Oj...  

Sven-Erik: Hur stor roll det spelar?  

Stefan: Det kan spela allt från ingen roll till allt.  

Mikaela: Aa precis.  
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Stefan: I just det här fallet så är ju författaren en gammal man och i böckerna tycker jag att 

det återspeglar en väldigt intressant syn. Så i det läget så tror jag att det kan vara en väldigt 

stor inverkan på att det är han som skrivit böckerna.  

Sven-Erik: Han har ju sagt i intervjuer att det är svårt när han ska skriva om eller göra 

karaktärer som Sansa, Arya liksom när han ska bli en trettonårig flicka liksom (skratt från 

gruppen), och bygga den här karaktären. Då måste han ju sätta in sig i den situationen och 

det blir ju svårt, men det är ju en svårighet för alla författare.  

Intervjuperson: Ni har nu diskuterat stereotyper hos kvinnor, vad anser ni är 

stereotypiskt manligt i serien?  

Stefan: Våldsamma 

Mikaela: ja, våldsamma!  

Sven-Erik: Fysisk styrka  

Stefan: Styrka, styra, våldsamma. Väldigt rakt på, det är inte så mycket, Tyrion är den enda 

mannen som tänker (Mikaela instämmer). Ja och Sammy också börjat men Tyrion... 

Per-Olof: Det finns bara två typer av män. De här våldsamma och de här intellektuella, 

manipulativa alltså att tungan och hjärnan är deras vapen.  

Stefan: Tungan faller oftast på mannen, det är Tyrion som jag tycker står ut mest där.  

Per-Olof: Varys  

Stefan: Sen är det mest kvinnor som brukar få den, även om de inte, för att proportionellt sett 

så brukar kvinnor få den där manipulativa rollen, alltså de delgör inte problemen så här utan 

håller på bakom, de rör bakom i huvudet på folk. Exempelvis Tommen, han blir ju väldigt 

korrupterad av sin fru och sen har du hennes farmor, likadan (Sandra instämmer).  

Sandra: Hon är mysig (skratt från gruppen).  

Stefan: Ja hon är mysig men det är samma sak med henne, sitter mycket och diskuterar hur 

det ska vara och hur hon arbetar för sitt hus. Men hon vill inte ha något stort slag utan hon 

vill gärna prata och gärna hålla det lugnt. Och det tycker jag är en snygg sak som kvinnorna 

har i serien att de anses vara lägre i mångas ögon så är det oftast de som är lite mer smarta 

och taktiska. Sen har du självklart Tyrion som sticker ut väldigt mycket i det avseendet.  
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Per-Olof: Jag tycker att människan ställs väldigt stereotypiskt och inte särskilt nyanserat. 

Antingen så, som sagt, våldsamma eller intellektuella, man kan dela upp de i dem två lägren. 

Det kanske finns någon enstaka som ligger däremellan, kanske Jaime som var duktig på att 

slåss men... 

Sandra: Nu är ju han också handikappad  

Stefan: Om man blir satt i ett fack och till exempel då Jaime som blir av med sin hand och 

förlorar sin styrka och sitt övertag mot sina motståndare eftersom han har varit duktig på att 

fäktas och sådana saker, helt plötsligt så måste han ompröva sin strategi. Tyrion är en dvärg, 

han kan inte ens, även om han skulle vilja, så kan han inte riktigt mäta sig med en fullvuxen 

man som springer runt och har träning och så vidare, han har valt helt enkelt att jag ska bli 

smart, jag ska undgå systemet. Det är samma sak med Sammy, han är också i det läget väldigt 

utsatt eftersom han är större och han har inte fått den här fäktningsutbildningen och sådana 

saker utan han har valt att "jag är smart, jag pratar".  

Per-Olof: Han är smart men han är klen, man är antingen eller.  

Stefan: Ja precis, men många av de här personerna har blivit satta i fack som är svåra att 

komma ur. Sammy är svår, Tyrion är liten och nu har Jaime förlorat sin hand så han har ett 

extremt svårt handikapp och har inte kapaciteten längre.  

Mikaela: Det finns ingen som är både och...  

Stefan: Nej för de blir satta i fack och nästan tvingas till att...  

Mikaela: att bli smarta eftersom de inte kan slåss.  

Stefan: Ja och tvingas gå igenom sina beslut mycket mer.  

Per-Olof: Kan vi vara överrens om att the Viper som var en karaktär som fanns på båda 

sidor?  

Stefan: Jo, okej då. Fast man fick bara se honom slåss en gång och han förlorade så jag vet 

inte om han ska anses som bra eftersom han slogs en gång och så dog han (skratt från 

gruppen).  

Per-Olof: Nej men han var ju en väldigt duktig fighter sen så var han ändå vass i tungan så 

att säga och man älskade honom direkt. Men alla andra är antingen eller, ganska bleka.  
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Intervjuperson: Så sammanfattningsvis så är stereotypiska drag hos de manliga 

karaktärerna styrka, våldsamma antingen intelligenta eller krigare? 

Mikaela: Precis så.  

Intervjuperson: Okej, ni har nämnt epok och tiden som serien utspelar sig, när anser ni 

att serien utspelar sig?  

Stefan: Medeltida Europa.  

Mikaela: Ja faktiskt, medeltida Europa. (Gruppen håller med)  

Stefan: Jag ser det som att Westeros påminner om lite mer om Europa medeltiden medan 

Essos påminner om lite mer mellanösten. De har lite mer arabiskt inspirerat både i utstyrslar 

och så har du hästfolket, slavarna och så... (gruppen instämmer) 

Sandra: Ja men det blir lite det här osmanska riket versus, så det är också någonting som 

man kan reflektera över. Undra om dessa kommer clasha samman någon gång eller?  

Mikaela: Kanske händer i säsong sju, nu när hon kommer (gruppen instämmer).  

Sandra: Ja de retar ju upp varandra lite.  

Per-Olof: Ja, för Varys har ju varit i motsatsen till osmanska riket med Margarys farmor så 

där kommer det in.       

Sandra: Ja och det är ju också så att det är beskrivet som så himla far, far away. Det är 

västerländskt som är in the picture så man tänker ju direkt på just...  

Stefan: Ja för nämner Westeros, ja jag tänker ju West.  

Sven-Erik: Västeuropa liksom, och det ligger väst i världen av Game of Thrones. Essos ligger 

ju österut tror jag.  

Stefan: Ja återigen där, Essos, kan ju likna East. Jag tycker det men sen så associerar man ju 

namnet till vad man hör så det blir liksom lite bias till vad man vill höra men jag tycker att 

man kan se liknanden i namnen i alla fall (Mikaela instämmer). 

Sandra: Jo de ska fortfarande liksom på något vis representera en hel värld tillsammans även 

om de är så far apart.  
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Stefan: Sen blir ju det att även om man är nytänkande som författare så blir ju det så att man 

tar inspiration från det som man vet, då blir det ju väldigt lätt att man... Det är ju ingen slump 

att man ser arabisk kultur i ett land som har ett väldigt torrt klimat med öken och sådana 

saker utan han har ju fått inspiration. Samma sak med medeltida Europa med att en stark 

adel som slår ner på bönder som jobbar fälten, det är inget konstigt att den biten syns.  

Sven-Erik: Dessutom så kommer religionen där, The Red Ladys religion med den här 

eldguden. Den kommer ju typ från arabvärlden och är ju monoteistisk religion dessutom så 

den har lite islamiska vibbar dessutom för den yrkar ju på att det finns bara en gud, så det är 

lite islamvibbar. Sen har vi de blonda blåögda från nord som kommer ner och har sönder 

allting, the white walkers (skratt från gruppen).  

Intervjuperson: Ni nämnde lite om att adeln slår ner mot bönderna, är det 

återkommande i serien, att de högt uppsatta ser ner på de lägre klasserna?  

Stefan: Det finns, men eftersom de ofta utspelar sig i städerna så får vi inte riktigt se 

bönderna. Vi kan bara se det väldigt jobbiga, eh stadsborna som är i städerna och bor i 

slummar men vi ser ju en extremt stor pöbel om man kan uttala sig så. Väldigt trasiga 

människor som sitter, det är väldigt många som sitter och tigger (instämmande från gruppen). 

Alltså man ser att det sitter en person nästan var tionde meter med en, ja en någon form av 

kruka eller någonting som de sitter och bara väntar på att någon ska lägga något i och att 

folk verkligen går fram och säger "jag vill ha pengar". Även om det bara är en kort sekvens 

och de går runt och viftar med händerna så blir det att de syns men de har ingen jätte... De är 

mest till för att sätta stämningen och att man ska förstå att det är katastrof.  

Mikaela: Ja man vet att de är där men man får inte veta så mycket om dem.  

Sandra: De är nedtonade i sin desperation liksom, de är ju fortfarande fokus på de som ska 

styra, de som har järnhanden, eller järntronen i det här fallet (skratt).  

Stefan: Ja, och dem bitarna tyckte jag började betonas mycket mer. För i de första 

säsongerna så såg man folksamlingar men de kunde vara väldigt, inte propert klädda men, de 

kunde vara acceptabelt klädda och stående och kanske vara en smedja och sådana saker som 

är ett ganska fint yrke förr i tiden. Men så fort vi började dra in religionen och så fort vi 

började in att slavarna blev befriande och sådana saker på båda sidorna av The Narrow Sea. 

Då började väldigt pöbliga människor, alltså mycket smuts, de är mycket fattiga och de har 

ingen mat. Helt plötsligt dök de upp överallt (Sandra instämmer). Och det var väl för att man 
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ville betona det här med att religionen tog över de som vi tappat undan och nu har vi helt 

plötsligt en massa människor som kommer slå emot oss om vi inte lyssnar på hur de faktiskt 

vill ha det. Och på andra sidan där de här masters befinner sig, de som har slavarna. Det är 

ju en hel religion eller snarare de har ett levnadssätt med ett hierarkisystem som säger att 

man har slavar och så har man folk som äger folk.  

Per-Olof: Deras herrar.  

Stefan: Ja precis, deras herrar eller masters som de säger i serien. Och det är ju liksom det 

att när de blir befriade så blev det ju det här att nu syns de på gatorna eftersom de inte har 

någonstans att ta vägen och då blir det här med att det blir en katastrof som kolliderar. Det 

blir så som de diskuterade i tronrummet att folket är surt men vi har aldrig sett någon 

människa som lever med detta komma in och berätta för oss hur det är utan de i tronrummet 

berättar hur vi ska se det så får vi väl koppla sekvenserna som exempelvis att vi såg 

människorna tigga på gatorna en kort stund och deras skick av kläder och så vidare.  

Per-Olof: Fast jag tycker att det har funnits där i bakgrunden, det har bara inte varit prio. 

Alltså en av mina favoritscener med the Hound handlar just om att några av kungens män går 

in där i en taverna eller en krog och så ska dem ha kyckling. Alltså förtrycket från adeln mot 

bönderna, alltså en del av adeln eller vad man ska säga, deras män åtminstone. Men de har 

funnits i bakgrunden sen så började de spela en viktigare roll när Daenerys befriande 

slavarna och använder dem som grund för sitt rike, dem blir ju stenen längst ner. De som 

bygger upp, de som ger hennes stora rike en så stor bredd. Men sen också kommer det till 

Westeros när Margery blir drottning och hon började då stanna med de fattiga för att ge dem 

mat och så vidare. Då började de introduceras och då kommer the High Sparrow och 

använder även dem som en egen bas. Så de har funnits i bakgrunden men i de senaste två, tre 

säsongerna börjar det spela en större roll. Men det handlar fortfarande om adelns fighter och 

inte så mycket om...  

Stefan: Jag ville bara säga att människorna undertill blev en mer vikt som folk började 

använda mot varandra, Sparrow började använda folket som en spelbricka.  

Intervjuperson: Jätte bra, tack så mycket för att ni medverkade i denna intervju.  


