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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att genom ett motiverat urval av sex-scener undersöka representationen av 

sexualitet och genus i serien Game of  Thrones. Vidare undersöks hur hierarkin skiljer sig åt mellan man 

och kvinna och vilken funktion det sexuella innehållet har. Teorierna kring the Male Gaze, Pornchic-

tendensen och medierat sex appliceras under rubriken teoretisk ram. Genus och feministisk teori av 

Yvonne Hirdman och Helena Josefsson behandlas också i uppsatsen.  

Vi identifierar i vår analys ett antal karaktärer och nio motiverade sex-scener. Specifikt är dessa sex-

scener bärande för både handling och syfte. Vi genomför en kvalitativ analys som utgår från 

narratologin och tre-stegsmodellen av Jostein Gripsrud, Ron Cowdery och Keith Selby. Denna analys 

lämpar sig för att tydliggöra de olika karaktärernas funktion och värde men också av scenerna i sig och 

dess explicita, implicita och deskriptiva mening. 

 

Resultaten påvisade en generalisering kring kön och sexualitet. Av samtliga scener vi analyserade var 

kvinnorna alltid underordnade männen. Kvinnorna i Game of  Thrones sexualiseras ständigt. De är 

alltid vackra, objekt, svaga, har låg status och är relativt odugliga. Bryter kvinnorna mot genuskontraktet 

så väntar ett fördärv bakom hörnet för dem själva eller den man de förhåller sig till. Män porträtteras 

istället alltid som ”maskulina”. De manliga karaktärerna behöver heller inte följa normen kring 

skönhetsideal. Männen är subjekt, icke sexualiserade, starka, hårda och dugliga med eller utan en kvinna 

vid sin sida. Kvinnorna i förhållande till männen symboliserar ofta en statussymbol, där för att verka 

pausande, samt bevisa lojaliteten eller hjälterollen mannen har. Alternativt är kvinnan en källa till 

fördärv. Kvinnorna använder sin sexualitet som överlevnadsstrategi och makterövring. Männen har 

istället sex när helst de vill och som en maktutövning emot kvinnorna i serien. 

 

Vissa gränsöverskridningar finns, men grunden till dessa låg alltid i kvinnans identitet och riktningen 

skedde eller skapades i förhållande till en eller flera män. Sexualiseringens funktion var i enlighet med 

den klassiska narratologin stämninghöjande, sensationskapande och förskönande. På ett mer analytiskt 

plan verkade sexualiseringen för att fastställa de redan rådande normerna kring manlig och kvinnlig 

sexualitet. Sex säljer och vi tycks vara beroende av sex. Hierarkin i samtliga sexscener med 

penetrationssex var tydlig. Männen hade en högre ställning och utövade fysisk, psykisk och symbolisk 

makt gentemot kvinnan eller kvinnorna. Representationen av genus och sexualitet var därmed uppdelad 

i en tydlig dikotomi mellan man och kvinna.  
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1. Inledning 

Våld och sexscenerna i HBOs serie Game of  Thrones har väckt stark debatt. Man behöver som tittare 

inte ha sett många avsnitt ur säsong ett innan man märker den buffé av sexuell karaktär och nakenhet 

som serien innehåller. 

 Sex säljer och serien har med miljoner tittare per avsnitt blivit en av de största Tv-serierna genom 

tiderna. Med detta i åtanke blev Game of  Thrones ett högaktuellt populärkulturellt Tv-program som vi 

fattade intresse för.  

Under våra fyra säsonger och 40 timmar av Game of  Thrones, såg vi mängder av scener med sexuellt 

innehåll. Vi undrade varför sexscenerna blev så centrala och i ett sådant stort antal. Givetvis förstod vi 

att denna intrig och sensationsskapande effekt behövs för att fånga tittaren enligt den klassiska 

narratologin. Men att scenerna var i så stor utsträckning samt så råa, nakna och direkta gjorde att vi 

fokuserade på vad denna uppsjö av sex egentligen stod för. Behövdes det verkligen så mycket 

kvinnobröst? Det fanns ett antal sexscener som inte tycktes relevanta för varken handling eller intrig. I 

dessa var det snarare ett klargörande kring mannens makt över kvinnan eller vice versa och vi började 

så fundera kring representationen av genus, sexualitet och det som kallas sexualisering. 

 

Att serien innehåller ett brett och avancerat inslag av sex, nakenhet och sexuellt våld har debatterats 

flitigt i amerikanska och europeiska medier. Den italiensk-katolska organisationen ”AIART” har stridit 

för att få till ett förbud på grund av alla seriens sexscener (www.huffingtonpost.it). Vad alla scener med 

nakenhet och sexuell karaktär egentligen betyder har däremot inte diskuterats i samma utsträckning. 

Istället har man valt att fokusera på om det är bra eller dåligt på ett moraliskt plan med så mycket sex 

och våld på bästa sändningstid. Vi såg därför en kunskapslucka i relation till serien och den ville vi fylla. 

Undersökningen fokuserar på ett urval av sexscener, karaktärer och dess representationer. Vi 

undersöker sexualiseringen av mainstreamutbudet och den ständigt tänjda gränsen eller acceptansen 

kring sexuellt innehåll. I Game of  Thrones är just denna sexualisering tydlig. Serien faller under genren 

fantasy, men detta påverkar inte all sexuell interaktion då denna är realistisk. Med realistiska sexscener 

åsyftas människor som ägnar sig åt någon form av sexuell akt som liknar den människor har för att 

reproducera sig eller njuta, utan inslag av övernaturliga fenomen.  

 

Sex säljer och det vet HBO om, frågan är bara vad det är för sex vi egentligen köper?   

”It’s not porn, it’s HBO” (http://www.meltybuzz.it) 

http://www.huffingtonpost.it/
http://www.meltybuzz.it/
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom ett motiverat urval av 9 sex-scener undersöka representationen 

av sexualitet och genus i serien Game of  Thrones. 9 scener ur serien av direkt eller indirekt sexuell 

karaktär kommer studeras. Sexscenerna studeras även i kontext till hela serien. Därför blir vår första 

fråga övergripande och behandlar hela serien i sig, medan de andra två frågorna åsyftar själva analysen 

av scener.  

 

1.2 Frågeställningar 

För att kunna förstå och undersöka vårt syfte har vi tre frågeställningar: 

 

– Hur representeras sexualitet och genus i serien Game of  Thrones?  

– Vad fyller sexet för funktion i serien?  

– Hur skiljer sig hierarkin mellan man och kvinna åt under sex-scenerna? 

 

1.3 Material och avgränsning 

Vi har valt att utföra en kvalitativ analysmodell baserad på ett urval sexscener ur Tv-serien Games of  

Thrones. På grund av uppsatsens storlek har vi inte kunnat analysera alla avsnitt och scener som 

innefattar sexuella akter eller antydningarna. Däremot har vi tagit hänsyn till hela serien och har därmed 

goda skäl att kunna besvara mer övergripande frågor kring genus och sexualitet.  

Vad vi definierar som direkt- och icke-direkta sexscener är scener som innehåller penetrationssex, 

oralsex eller liknande sexuell akt. Alternativt en ”hint” av sexuell karaktär och/eller tydlig nakenhet. 

Dessa scener anser vi även vara realistiska baserat på att det är människor som har sex av njutning eller 

fortplantning. Scenerna har heller inga övernaturliga inslag. 

Urvalet har därmed skett utifrån de mer bärande sex-scenerna med direkt- eller indirekt sexuellt 

innehåll som för serien är betydande. I vissa fall har scener som inte är av bärande karaktär men med 

sexuellt innehåll belysts, eftersom dessa kunde påverka och bredda vår analys och slutsats.  

 

Sammanlagt har fyra säsonger studerats noggrant. Det innebär 40 avsnitt och cirka 40 timmar av Game 

of  Thrones. Utifrån de femtiotal direkta och de i hundratal indirekta sex-scener som finns i serien valde 
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vi slutligen nio av dessa. Vi kan därmed hävda att vi har en god kännedom gällande vårt material och 

kan motivera vår avgränsning. Vi kunde inte analysera alla femtio till hundratal scener av nakenhet, sex 

eller indirekt åsyftning på sex i den här uppsatsen då det hade blivit för omfattande. 

Därefter sammanställdes de nio sexscenerna samt den övergripande kunskapen vi hade kring serien. 

Detta möjliggjorde en bredare förståelse kring hur sex och kön representeras och sexualiseras. Genom 

allt insamlat material kunde vi utröna vilka/när/vad som sexualiserats eller varit inblandade i scener av 

sexuell karaktär och/eller blivit tydlig objektifierat i form av exempelvis irrelevant nakenhet. Vi 

studerade därmed serien i större drag och sexscenerna fick statuera exempel för uppsatsens 

frågeställningar och slutligen resultat.  

 

De karaktärer vi fokuserat på är Cersei Lannister, Jaime Lannister, Khal Drogo, Daenerys Aerys, Ros, 

Amerca, Daisy, Petyr Baelish, Joffrey Baratheon/Lannister, Melisandre, Jon Snow samt Ygritte. De 

flesta är huvudkaraktärer i serien. Resterande är även av vikt för handlingen och betydande i samspel 

med huvudkaraktärerna. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer inledas med en beskrivning av Game of  Thrones som resurs, följt av tidigare 

forskning, teoretisk genomgång samt en metodbeskrivning. Följaktligen utförs en analys av de utvalda 

scenerna som understödjs med hjälp av vald teori och tidigare forskning. Slutligen följer en diskussion 

som mer ingående problematiserar scenernas teman och sammanfattar det vi kommit fram till. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Game of  Thrones 

Game of  Thrones är en amerikansk TV-serie som är skapad från romanserien “Sagan om is och eld” av 

författaren George R.R Martin. För serien som spelades in på Malta, Nordirland, Kroatien och 

Marocko står David Benioff, DB Weiss och Timothy Van Patten.  

Serien har blivit inspirerad av andra fiktiva berättelser så som Rosornas Krig och Sagan om Ringen. Det 

första avsnittet av Game Of  Thrones sändes av HBO den 17 april 2011 i USA. Idag har 4 säsonger 

spelats in men man vet redan att en säsong 5 och 6 kommer. Serien har åstadkommit en enorm succé 

och är den dyraste som någonsin spelats in. (www.hbo.se) Game of  Thrones har rekordhöga 

http://www.hbo.se/
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tittarsiffror på amerikanska HBO och har sålts till över 200 länder världen över. Serien har en enormt 

stor och aktiv grupp av entusiastiska fans.  

 

Handlingen utspelar sig i en fiktiv kontinent som kallas Wasteros, eller ”de sju kungarikena”. 

Handlingen följer huvudsakligen tre parallella skeden: 

 

– Prinsessan Daenerys Taragaryens liv på andra sidan smala havet och hennes vilja att återta Järntronen 

(De sju rikena) som hon anser tillhör henne. 

– De politiska intrigerna i de sju kungarikena. Där karaktärerna byter allianser och skapar nya med 

tidigare fiender.  

– Alla äventyr som sker på båda sidor av den stora ”ismuren”. En mur som upprättats för att skilja ”de 

sju kungarikena” åt och skydda dem ifrån ”det fria folket” och ”de vita vålnaderna”. 

 

I seriens början har Robert Baratheon, dynastins huvudman, suttit på Järntronen i över 13 år. Tronen 

erövrades genom ett inbördeskrig där ”galna” kung Aerys II av huset Targaryen störtades. Nästan alla i 

släkten Targaryen mördades, förutom de två yngsta barnen, som lyckades fly. 

När den nuvarande kungens ”högra hand” Arryn mördas, ger sig kungen av med sin familj för att möta 

Eddard Stark i Norden. Ned blir hans nya ”högra hand” och rådgivare. Det är en stor ära och Ned 

Stark beger sig till Kings Landing (huvudstaden) för att assistera sin kung. 

Familjen Stark delas upp, Ned och döttrarna Sansa och Arya befinner sig i Kings Landing och i 

Winderfell, där familjen har sitt ursprung stannar Catelyn (Starks hustru) kvar med sina söner. 

Neds oäkta son, Jon Snow, får senare i berättelsen bege sig till ”The Nights Watch”, en traditionstyngd 

vaktstyrka som har som uppgift att försvara muren från ”det fria folket”. Samtidigt på andra sidan havet 

på en kontinent kallad Essos, lever Viserys Targaryen som vill återerövra Järntronen och kungarikena. 

Viserys gifter bort sin syster Daenerys till en hård krigarkung vid namn Khal Drogo. Daenerys blir 

snart en av huvudpersonerna i dramat då hon börjar planera sin egen väg mot makten. Här tar alltså 

berättelsen sin början och hela sagan rör sig ständigt kring de sju familjerna  

Bara i USA följdes det sista avsnittet ur säsong fyra av 7,1 miljoner tittare. Totalt såg 9,3 miljoner tittare 

fjärde säsongens sista avsnitt. (http://www.svt.se) Veckovis hade serien 14,4 miljoner tittare genom alla 

sina programkanaler, online och digitalt, detta visar hur stor serien är. 

(http://www.hollywoodreporter.com)  

http://www.svt.se/kultur/storpublik-sag-finalen-av-game-of-thrones
http://www.hollywoodreporter.com/
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3. Tidigare forskning och teoretisk ram 

Detta kapitel innefattar den teoretiska bakgrunden och tidigare forskningen som gjorts i förhållande till 

genus, sexualitet, media och representationer i serien Game of  Thrones som är relevant för vårt ämne 

samt analys. Inledningsvis behandlas Valerie Estelle Frankels forskning kring de kvinnliga karaktärerna i 

Game of  Thrones. Vi nämner sedan genusforskaren Yvonne Hirdman och forskaren Helena Josefssons 

resultat kring genus och sexualitet och kopplar sedan samman dessa utgångspunkter till ytterligare tre 

forskare: Laura Mulvey och hennes teori kring ”den manliga blicken”, Brian McNairs ”medierat sex” 

och Anette Sørensens forskning kring pornografins mainstreaming, kallad ”porchic-tendensen”.  

 

3.1 Women in Game of  Thrones: power, conformity and resistance.  

Författaren och professorn Valerie Estelle Frankels bok ”Women in game of  thrones: powe, conformity and 

resistance.” gör en djupdykning i seriens alla fiktiva intriger och fokuserar på framställningen av 

kvinnorna och deras karaktärer.  

Många kritiker diskuterar ifall serien är feministisk eller inte. Författaren till sagan, George RR Martin 

hävdar själv att hans porträtt av kvinnor är av det gynnande slaget och Valerie Estelle Frankel anser i sin 

bok att sagan har ett flertal starka kvinnliga karaktärer som verkar gränsöverskridande. Frankel anser att 

Game of  Thrones har ett varierat antal kvinnliga arketyper, allt från drottningar, krigarkvinnor, 

hovdamer i nöd, karriärkvinnor, den promiskuösa, mödrar, slavinnor och änkor. (Frankel 2014:37–43 ) 

Frankel tycker att männen kategoriseras som starkare, och följer de genusnormer som anses manliga 

samtidigt som kvinnorna i regel porträtteras som kvinnliga med allt vad det innefattar. Hon tycker dock 

att kvinnorna i viss mån är gränsöverskridande. Hon menar att några kvinnliga karaktärer i serien inte 

sexualiseras, bland andra Arya Stark som Frankel hävdar, antar arketypen krigare (Frankel 2014:47–50.) 

Denna minderåriga flicka blir genom serien allt tuffare och hårdare samt ”pojkigare”. Samtidigt hävdar 

Frankel att även de starka kvinnliga karaktärerna inte får verka ensamma och drivande särskilt länge, 

utan i regel behöver förhålla sig till en eller flera män. Frankel analyserar också seriens kvinnliga 

karaktärer ur ett historiskt sammanhang.  

Hon menar att de kvinnliga karaktärerna måste bli det männen åtrår för att få en duglig plats i 

samhället. Hon lägger fokus på hur karaktärerna behandlar varandra och sig själva i förhållande till sin 

könstillhörighet.  Många kvinnliga karaktärer klär av sig för att behaga män och andra offras istället för 

en man. Kvinnor använder sin list, skönhet och manipulativa förmåga för att uppnå framgång vilket 

tycks vara kvinnans enda chans emot mannen. (Frankel 2014:40) 



11 

 

Frankel tar även upp seriens våld emot kvinnor, ofta av sexuell karaktär, utfört av män. Dessa scener är 

fetischistiska och nedtryckande. Hon menar att scenerna bidrar till identifikation hos åskådaren men 

visar oftast det manliga perspektivet. Endast en del scener av samma karaktär tar istället upp kvinnan i 

liknande situation, eller hur exempelvis en våldtäkt upplevas från kvinnans perspektiv. Hon är då ett 

offer vi sympatiserar med; utnyttjad, skadad eller objektifierad men då ifrån hennes synvinkel vilket 

Frankel menar är av godo för skapandet av identifiering hos tittaren även hos de kvinnliga karaktärerna.  

(Frankel 2014:72) 

 

 Frankel belyser teorin kring the Male Gaze en teori som vi beskriver nedan samt använder oss av i vår 

analys. Male Gaze eller den manliga blicken, utgår från den freudianska synen kring identifikation och 

det faktum att mannen är den som publiken identifierar sig med samt ”styr” bilden och handlingen. 

Kvinnan är den passiva och pausande karaktären. (Frankel 2014:16–22)  

Vad författaren egentligen vill ta reda på i sin bok är om karaktärerna i serien bryter emot deras 

traditionella könsroller eller inte. Frankel anser att vissa kvinnliga karaktärer gör så, exempelvis Arya 

Stark som aldrig visas naken eller sexualiseras genom en scen med sexuellt innehåll eller nakenhet. 

(Frankel 2014:184). 

  

3.1.1 Kritik till Valerie Estelle Frankel 

 Frankel hävdar att vissa kvinnliga huvudkaraktärer (Arya Stark, Dany, Cersei) är gränsöverskridande 

och bryter emot sina traditionella könsroller, något vi inte håller med om. En av karaktärerna som 

Frankel menar bryter emot denna kategorisering och som hon använder som främsta argument för sin 

sak är Arya Stark. Frankel påstår att denna flicka inte blir objektifierad eller sexualiserad, i alla fall inte i 

samma utsträckning som resterande kvinnor i serien. Vi hävdar i motsats till Frankel att denna karaktär 

upprepade gånger får utstå hot om våld och sexuellt våld, då mannen som räddar henne skrämmer 

henne med hjälp av könsord och beskriver hur hon och hennes systrar hade kunnat bli våldtagna om 

det inte vore för honom. Detta anser vi en form av objektifierande. Ett tillägg är även att Arya Stark är 

ett barn i serien, hon porträtteras som inte ännu könsmogen. Hennes flykt in i det mer maskulina och 

pojkiga, hårda och starka rollen är endast ett resultat av hennes relation till sin far och andra män 

omkring henne. Hon tvingas alltså ut ur sin könsroll och barndom.  Resterande karaktärer som 

författaren tar upp blir alla räddade av en man förr eller senare, alternativt dödas eller skadas på annat 

vis av män. Frankel hävdar att det är av godo att det kvinnliga perspektivet belyses i de sexuella 

scenerna med uttalat våld emot kvinnor. Frankel tycks anse det stärkande att man får se hur kvinnan 
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lider och att denna identifiering med kvinnan då är av godo. Vi tycker det är ytterst tråkigt att kvinnan 

endast går att identifiera med ifall denne porträtteras som ett offer och i en utsatt position. En position 

som gör att denne blir tvingad att ”Hämnas, som om kvinnan inte annars skulle förtjäna någon 

upprättelse alls utan någon form av utsatthet i grunden. Frankel har dessutom bara studerat tre av fyra 

säsonger vilket gör Frankels kännedom om serien mindre. 

 

3.3 Genus och sexualitet 

Genusforskaren Helena Josefsson påstår att man: ”görs till sitt kön” som en bild eller uppfattning 

skapad utifrån socio-kulturella erfarenheter. Genus är föreställningar, förväntningar, idéer och 

handlingar och utgår från vår biologiska könstillhörighet. Genus fungerar som ett ramverk för att förstå 

och urskilja de konstruktioner och uppfattningar som finns runt det som kallas ”kvinnligt” och 

”manligt”-beteende och hur detta i sin tur påverkar individen och samhället. (Josefsson 2007:12–13) 

Hon menar att vi sen födseln lär oss att tillhöra den ena eller andra gruppen och vår könsindelning. 

Man fostras därmed in i ett beteende utifrån redan satta normer - oftast omedvetet. (Josefsson 2007:5) 

Detta dras med fördel samman med de föreställningar kring de kvinnliga attribut som anses attraktiva 

och den manliga blicken där kvinnan blir ett objekt, passiv och förförande. Kvinnans identitet är alltid i 

förhållande till den man eller de män hon har omkring sig. 

Det som upplevs som mer värdefullt kategoriseras oftast som manligt (Styrka, logik, självsäker, 

auktoritär, makt och status). I motsats till detta finns det kvinnliga, mindre värdefulla såsom att vara 

osäker, fnittrig, sentimental, gråta, visa känslor samt vara svag generellt. Mannen är mer värdefull än 

kvinnan och vi tycks leva i ett patriarkalt samhälle, då vi utifrån våra kön skapar varierande status eller 

får olika möjligheter. Vad man med säkerhet kan säga är att mannen är överordnad kvinnan i de flesta 

strukturer och socio-kulturella utryck vi ser i samhället. (Josefsson 2007:9–10)  

Hirdman kallar denna struktur för genussystemet - hon menar att det är en ordningsstruktur kring hur 

kön bildas. Hirdman talar om två principer, den första handlar om dikotomin mellan man och kvinna, 

vilket innebär särhållandet samt särhållandets tabu mellan könen. Den andra logiken ligger i den 

hierarkiska ordningen där mannen anses vara normen i det allmängiltiga. (Hirdman 1997:51) 

Dikotomiseringen av man och kvinna, där mannen är det positiva och kvinnan det negativa, blir alltså 

grundläggande. Hirdman förklarar att detta inte är biologiskt naturligt, man föds inte till en viss figur, 

utan det är något som skapas och som man kulturellt blir inlärd sen födseln. (Hirdman 1997:52) En 

typisk sådan särhållning för att kunna utröna vem som är vad, är den klassiska bilden på kvinnan som 

antingen ”madonna” eller ”hora”. 
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Precis som med vår könsidentitet fostras vi också in i en sexuell sådan genom olika slags signaler kring 

vad som anses accepterat och inte. Dessa kulturella och sociala konstruktioner skapas av samhället och 

sexualiseringen är en del av detta. Vad som är sexuellt accepterat kan möjligen dras samman med den 

utökade toleransen kring sexuellt innehåll i andra populärkulturella sammanhang och bilder. 

Definitionen av sexualitet är en persons sexuella preferens eller identitet. Sexualitet och begär ser 

fortfarande olika ut för män och kvinnor. Den heterosexuella mannens sexvanor anses ofta som goda 

(mannen är en hingst) om denne har haft många sexpartners medan den heterosexuella kvinnan anses 

”okvinnlig” och promiskuös (hora) om hon har flera sexpartners än ”normen”. (Josefsson 2007:108–

111) Även om sex och sexualitet idag anses som något naturligt och allmänt accepterat, kvarstår 

genusmönster för hur kvinnor och mäns handlingsutrymme ser ut, där kvinnan är underordnad 

mannen. (Josefsson 2007:117) Kvinnan är, enligt teorin skapad av Mulvey kring den manliga blicken, 

endast en individ i förhållande till en man och avsexualiseras ifall denne genomför någon form av 

makterövring  

 

3.4 Den manliga blicken  

Laura Mulvey är en brittisk filmteoretiker inom den feministiska teorin som har myntat uttrycket ”The 

”Male Gaze” eller ”Den manliga blicken” där hon studerar klassisk hollywoodfilm utifrån sin teori. Den 

manliga blicken åsyftar den erotiserade underordningen som skapas genom olika filmtekniker. Mulvey 

talar om de tre blickarna: mannens blick, åskådarens blick eller kamerans blick.  En kvinna tenderar 

exempelvis att objektifieras och sexualiseras genom klippningar som fokuserar på dennes kropp eller 

olika kroppsdelar. Man använder slowmotion tekniker där kvinnan framhävs och framställs utifrån sin 

attraktionskraft och sexuella laddning. Allt ur ett manligt perspektiv. Mulvey skriver i sin text ”visuell lust 

och narrativ film” att åskådaren av en film (då möjligen också en TV-serie som Game of  Thrones) 

identifierar sig med skådespelarna denne ser och skapar en återspegling till det egna jaget. Denna 

återspegling verkar först jag-förflyttande och sedan jag-förstärkande i förhållande till individen och de 

interpersonella relationer denne har senare i livet. Vidare hävdar även Mulvey att de manliga 

karaktärerna i regel är aktiva och de kvinnliga passiva. 

Det är mannen som för händelserna framåt och kvinnan blir i regel den som verkar för reflektion och 

pausande i handlingen samt som sexuellt objekt. Dessa roller med tanke på den igenkänningsprocess 

och ”jagskapande” som sker när man roar sig med film eller tv-tittande påverkar därmed bilden man 

har av sig själv, sin duglighet eller icke sådan, samt på hur man ser på andra. Det erotiska objektet 

pausar det narrativa förloppet och bilderna vi får se följer de manliga karaktärernas blick. Mannen är ett 

idealiskt jag, som driver och styr händelseförloppet. Eftersom mannen är den aktiva i dessa fiktioner 
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blir identifikationen större och starkare med just denne. Mulvey påstår att de gånger en kvinnlig 

karaktär har en direkt romantisk relation till den aktiva manliga huvudrollen så blir åskådaren ägare av 

kvinnan på samma vis som mannen i filmen eller tv-serien är. 

För att erotisera kvinnan filmar man henne i närbild och lägger fokus på vissa områden på kroppen. 

Exempelvis en kvinna som långsamt och sensuellt sätter på sig ett par stay-ups eller klär av sig ett plagg. 

Detta är alltså grunden till den teoretiska utgångspunkten kallad ”The male gaze” som vi utgår från i 

vår analys. Kvinnornas utseende konnoterar en eftertraktad skönhet som erhålls med stereotypiserade 

ideal. Den manliga behöver däremot en stark handling bakom sig, en djupare förståelse för var han 

kommer ifrån, vem han är och vilken uppgift han har. Något som inte är helt nödvändigt om det är en 

kvinnlig karaktär. Kvinnor porträtteras ofta som vackra och passar in inom ramen för ett ideal samtidigt 

som män inte alls behöver platsa in på samma vis.  Man talar om den fetisherande kvinnobilden och 

den scopofilistiska kvinnobilden som handlar om hur den manliga karaktären förhåller sig till kvinnan. 

Antingen är kvinnan ett vackert passivt objekt, ett hot eller möjlig anledning till framgång. Kvinnan 

gestaltas därmed väldigt kategoriserat. (Mulvey 1989:803–814) 

 

 

Den manliga blicken är erotiskt lagd och kvinnans närvaro och egna blick endast där för att behaga 

mannens illusion av henne.  Det finns ingen tydlig plattform som är lika stark och typisk för den 

kvinnliga sexualiteten. Den kvinnliga karaktären byter därmed ofta skepnad och blir avsexualiserad vid 
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makterövring. Kvinnan har oftast enbart en narrativ förmåga och det är att ”knyta samman säcken”, 

exempelvis genom giftermål med mannen eller annan form av överenskommelse skapad genom och 

kring dennes relation till en man. (Mulvey 1989:815) Männen antas oftast vara en individ redan från 

början och kvinnan blir det först i förhållande till en eller flera män. Det är kvinnans romantiska 

relationer som definierar henne, mannen blir istället snarare försvagad eller återupptar/förlorar sitt 

”uppdrag” genom relationen till en kvinna. Den sexuella representationen i TV är som i andra 

masskulturella forum fokuserad på kvinnan som objekt och mannen subjekt (Mulvey 1989) 

Mulveys teori är baserad på det freudianska synsättet, ett synsätt kring människan och jaget som kan 

anses något förlegad idag. Den freudianska ansatsen används inte längre som grund inom modern 

psykologi, utan har fått lämna plats till andra teorier rörande skapande av jaget, exempelvis 

anknytningsteorin.  

 

3.5 Mainstreaming av pornografi.  

Populärkulturen har mer och mer mainstreamat in sexuella scener och sexualiserade bilder i 

masskulturella uttryck. Game of  Thrones har som populärkulturellt fenomen debatterats just på grund 

av sina otaliga sexuella inslag och direkta sex-scener. Även om Game of  Thrones kommer från USA är 

det samma process som skett där kring acceptansen av sexualisering av offentligheten. I samband med 

att pornografin blev legaliserad runt om i norden mellan slutet av 60-talet och i början av 70-talet har 

det offentliga rummet tagits över av pornofierade bilder. Pornografin har fått en helt ny masskulturell 

status och breddar väg in i andra sammanhang såsom tv, film och dylikt. Detta hävdar Annett Sørensen 

i sin undersökning ”Unge, kön og pornografi i Norden. Utbredningen av pornografin i det offentliga 

rummet beror på de kulturella processer som syftat till att upplösa konventionella sexuella 

uppfattningar, med hjälp av en massiv marknadsföringsapparat av människors sexualitet. Detta har lett 

till att utbudet av pornografi har vuxit lavinartat samt att produkten i många fall har blivit gratis eller 

nästintill. Detta tillsammans med den avsevärda lättillgängligheten samt anonymiteten av pornografisk 

konsumtion har gjort sex mer accepterat även i andra sammanhang. Som möjligen Game of  Thrones. 

Allt detta kallas ”Pornchic”-tendensen. Denna åsyftar den masskulturella mainstreamingen av 

pornografin. Det vill säga, dess avtryck på masskulturen och hur tendenser synliggörs. Anette Sørensen 

beskriver dessa tendenser i följande steg, 1 ”Clean up” som innebär massmediers stigande intresse kring 

och av pornografi. Pornografin blir rumsren genom tv-program, tidningar, film och program som 

behandlar pornografi direkt. Den stjärnstatus och det generella intresset som finns kring sex cementerar 

dessa ”clean-up” tendenser. Nummer 2 är en annan tendens som kallas ”fragmenter” med andra ord en 

slags ”spill-over”, där reklam, musik och modebranschen använder sig av symboler, text och estetiska 
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anslag med pornografiska angrepp för att synas mer. Detta bidrar också till att mainstreamingen av 

pornografin med största sannolikhet påverkar konsumenten. Porrindustrin har dessutom marknadsfört 

sina produkter i sammanhang som tidigare inte var typiska för just pornografi. (Sørensen 2006:12–14) 

”Pornchic-tendensen” har en viktig roll för mainstreamingen och acceptansen av sexuellt innehåll i 

andra massmedier. I Game of  Thrones är utbudet av nakenhet och direkta sexuella akter stort. Den 

idag mest utbredda pornografin är den generaliserade våldsbaserade och kvinnoförnedrande typen, 

kallad hardcore eller gonzo. ( även gruppsex och andra hårdare typer samt inslag av förnedring räknas 

in under denna kategori.) Denna form av pornografi genomsyrar sedermera våra massmedier. Vilket 

syns tydligt i de flesta produktioner och fiktioner som ständigt tänjer på gränserna kring vad som är 

okey och inte okey att visa. (Sørensen 2006:16) Game of  Thrones är inget undantag.  

I dessa pornografiska och mainstreamade yttringar finns främst plats för traditionella och 

konventionella könsroller samt en stereotypisk syn kring det som anses kvinnligt och manligt. Detta i 

enlighet med modellen av Josefsson: 

 

vitt= vad som anses manligt svart= vad som anses kvinnligt     (Josefsson 2006:8) 

 

Mannen är subjekt; presterande och aktiv. Kvinnan agerar objekt, samt bedöms utifrån utseende och 

vilja att tillfredsställa mannen. (Sørensen 2006:19–20). Vad både Josefsson och Hirdman tycks vara 
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överens om är att genusuppbyggnaden har konsekvenser i den kultur och det samhälle vi lever i. 

Pornchic-tendensen kan anses cementeras utifrån denna genusuppbyggnad där pornografin får större 

spelrum i vår populärkultur. Kvinnors sexualitet betraktas med en större skepsis och får därmed mindre 

plats i masskulturella sammanhang. (Sørensen 2006:15)  

 

3.6 Medierat sex 

Sedan 80-talet har sexualiseringen i fiktiva verk blivit mer och mer utbredd, parallellt med alla de 

trender som finns inom andra populärkulturella sfärer. Filmen The postman always rings twice anses varit 

startskottet på en mer tolerant inställning till massmedialt sexuellt innehåll och sex generellt. Man 

förstod vitsen med att fokusera på det sexuella i filmen när denne marknadsfördes. Filmen blev 

sedermera en succé. 

Liknande filmer under 80-talet som Basic Instinct, 9 1/2 vecka, Body of  Evidence - en film med 

sadomasochistiska sexuella inslag, tycks också ha skapat en ökad tolerans av sex och dess uttryck i det 

offentliga rummet. (McNair 1996:153) Sex sålde och man ville sälja mer. 

Denna maskin av mediering kring sex och sexualitet i populärkulturen menar McNair grundar sig i de 

pornografiska uttrycken som i regel anses kvinnoförnedrande. Dessa kan med fördel kopplas samman 

med både Sørensen och Mulveys feministiska teorier och tidigare forskning inom ämnet. Med 

anledning av detta blir McNairs syn på det ”medierade sexet” aktuellt och intressant. Vårt samhälle är 

nämligen enligt Bryan McNair beroende av sex. Att sex finns runt omkring oss ständigt, samt med 

sådan lätthet konsumeras, är bara ett resultat på våra egna beroenden kring sexuella bilder och sexuella 

antydningar. Sex säljer helt enkelt. De populärkulturella yttringarna, så som tv-serier eller filmer är 

egentligen bara en återspegling av vår stora fascination för sex och sexuellt innehåll. (McNair 1996:152) 

McNair instämmer med teorin kring pornchic tendensen men vidareutvecklar meningen av vad sex 

egentligen har för betydelse i samhället och för individen.  

 

3.7 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis återkopplar vi McNair, Sørensen och Mulvey som hävdar att på grund av TV’s 

framfart möjliggörs pornografins utbredning och positionering samt kvinnors underordning i 

förhållande till män, enligt McNair och Sørensen är även internet en stor bidragande faktor till detta.  

Den generella översexualiseringen av det offentliga rummet anses ha negativa konsekvenser på 

brukaren men går inte att evidensbasera. Denna översexualisering syns på de flesta kommersiella 
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internationella och nationella tv-kanaler och även i Game of  Thrones.  Samtliga tycks överensstämma 

med att sex säljer och används i större utsträckning än tidigare samt på fler plattformar. Kvinnokroppen 

pornofieras och används som sexuell måltavla på bästa sändningstid. Programpolitiken mot våld och 

sex undgås genom sublima överträdelser samt kopplingar till redan rådande sexuella bilder och 

tendenser. Allt som allt skapar detta en sammansmältning av internet och TV som i sig ger en större 

tillgänglighet och acceptans av pornografin samt vad den förmedlar. (Sørensen 2006:24) 

Att generalisera allt inom definitionen ”the male gaze” kan anses för snävt då det i vissa fall finns 

genusöverskridningar och kvinnliga hjältar i populärkulturella sammanhang. Vi anser att denna teori 

ändå passar vår analys och vårt format, då den manliga blicken är märkbar i just den hållning serien 

Game of  Thrones tycks ha.  ”The male gaze” är också någorlunda förlegad då den grundar sig på en 

freudiansk syn på jaget och identifikation. Det finns även sexualisering och pornografiska bilder 

skapade för kvinnor med en mer ”kvinnlig blick”, men vi väljer här Mulvey och Sørensens perspektiv 

kring det manliga pornografiska anslaget och mainstreamingen då dessa teorier lämpar sig väl i 

förhållande till vårt material.  

 

4. Metod 

Nedan följer en vidare förklaring och genomgång kring det valda metodperspektivet samt en 

motivering till urval och begränsningar för vår analys och studie. Vi kommer genomföra en kvalitativ 

innehållsanalys av tv-serien Game of  Thrones. Specifikt de realistiska sex-scener som finns i tv-serien. 

Huvudsyftet är att undersöka dessa sceners innehåll och implicita samt explicita betydelser. Den 

klassiska narratologin är en av de metodverktyg vi kommer använda oss av i analysen då den underlättar 

vår presentation och förklaring kring de olika delarna i TV-serien och dess handling.  

 

4.1 Narratologi 

Läran kring berättelser kallas narratologi. I en berättelse finns det oftast en eller flera drivande 

karaktärer som för handlingen framåt. Subjektet har en egen drivkraft eller möjligt begär för sin 

identitet eller framtid. Denna drivkraft sammankopplas med en kedja av kausala händelser. 

Händelserna skapar mening, handling och intrig. Jostein Grisprud beskriver detta skede som en serie 

händelser som skapas ur en relativt stabil utgångspunkt eller situation. Kedjan rör sig framåt då en sak 

leder till en annan. (Gripsrud 2002:242–243.). Game of  Thrones och de karaktärer som innefattas följer 

den så kallade Hollywoodfilmiska dramaturgin. Tittaren får först en kickstart in i serien genom en 
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intresseväckande inledning. Sedermera följer en representation av de goda och de onda, samt deras 

konflikter. Game of  Thrones har inte en lika tydlig ton kring vem som är god eller ond då detta 

ständigt förflyttas.  

Dramaturgin fortsätter genom att utveckla de rådande konflikter som finns. Därefter följer det som 

kallas ”Point-of-no-return”, ett skede där inget längre kan bli som förut (I Game of  Thrones handlar 

det ofta om liv-eller död). Klimax sker när uppgörelsen upplöses mellan det onda och det goda och 

slutligen görs en form av avtoning. (Grisprud 2002:245) Vissa tv-serier och filmer använder så kallade 

voice-overs som verkar som en utomstående berättarröst för att skapa ännu mer klarhet kring 

karaktärens inre tankar och ibland bakgrunden till vad som sker eller kommer ske. (Gripsrud, 

2002:264–266). I vårt material finns ingen typisk ”voice-over” men däremot finns det skeden som 

konstateras. Dessa fastslås när en föregående scen fortskrider, samtidigt som den tidigare karaktären 

talar om en generell handling i samband med att en helt ny scen visas upp med rörlig bild, utan dialog 

med den tidigare karaktärernas berättarröst i bakgrunden. Detta gör seriens invecklade intriger mer 

lättförståeliga och verkar ofta upplösande för de skeden som serien rör sig mot eller runt. 

 

 

4.2 Tre-stegsmodellen 

I boken How to Study Television av Ron Cowdery och Keith Selby föreslås att ett kraftigt verktyg när man 

utför en analys av ett filmmaterial är att med klarhet dela upp analysen i tre delar. 

Detta underlättar strukturen och genomförandet av denna. A. Beskriva vad som händer i berättelsen, B. 

Tolka den explicita betydelsen av berättelsen och till sist, C. Tolka den implicita betydelsen av 

berättelsen. I det första steget tar man sig igenom den deskriptiva i berättelsen och förklarar och går 

igenom händelseförlopp utan att själv lägga någon som helst värdering eller tolkning av materialet. 

I steg två tolkar man sedan det självklara, med andra ord den explicita meningsbyggnaden i berättelsen. 

Fokus i steg två ligger på att titta på representationen/hur berättelsen visas för tittaren eller spelas upp. 

(Cowdery och Selby 1995:30–32). 

Steg tre innefattar en djupare tolkning än steg två. Man funderar istället på det Implicita som finns i 

sekvensen man studerar, man kan här fundera mer kring de sociala strukturer, den dominanta 

hegemonin samt relationer kring kvinnor, familjebildning eller genus överlag. Det är alltså den delen av 

analysen som är den mer djupdykande och tolkande. Cowdery och Selby påstår att steg tre därmed blir 

avgörande för tolkningen av det mer analytiska och kritiska perspektivet (Cowdery och Selby 1995:33–

34) 
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4.3 Tillvägagångssätt och urval 

Det finns i nuläget fyra säsonger av Game Of  Thrones, två ytterligare säsonger kommer produceras. Vi 

har studerat samtliga avsnitt, (cirka 40 timmar) Game of  Thrones och alla fyra säsonger som helhet. Att 

vi inte vet hur hela sagan kommer sluta påverkar inte vår analys då vi fokuserar på de otaliga sex-scener 

som återfinns i serien. Vi har gjort ett urval av dessa scener och valt att ta de som är störst och mest 

meningsskapande för den fortsatta intrigen och skedet. Med sex-scener menar vi de realistiska scenerna 

där oftast en man och en kvinna har tydligt penetrationssex i olika situationer utan övernaturliga inslag. 

 

Flest och mest betydande sex-scener och sexuella inslag fann vi i säsong ett och två och därmed är den 

största delen av urvalet just från dessa två säsonger. Scenerna med sexuella handlingar är 

återkommande och även delvis en del av anslaget till själva serien. Att vi väljer just sexscenerna beror på 

att vår analys ämnar studera hur just sexualitet och genus representeras i denna gigantiska produktion. 

De karaktärer vi kommer lägga fokus på är följande: Cersei Lannister, Jaime Lannister, Khal Drogo, Daenerys 

Aerys, Ros, America, Daisy, Petyr Baelish, Jofferey Barathon/Lannister, Melisandre, Jon Snow och Ygritte. . Alla 

nämnda karaktärer medverkar i en eller flertalet realistiska sex-scener i serien. Samt samspelar 

relationellt på ett eller flera vis. Vi har givetvis försökt finna de sex-scener som är mest realistiska och 

mest representerar den handling och de frågeställningar och syfte vi har. 

 

Eftersom sexualiseringen av kvinnliga karaktärer tycks vanligt i tv-serier valde vi att först ta ut de tio 

kvinnliga huvudkaraktärer som tv-serien har och se vilka av dessa som hade sexuella eller någon form 

av romantisk relation (äktenskap, förlovning eller bara sexuell kontakt) till en manlig karaktär. Vi 

upptäckte då att den enda kvinnliga karaktären som inte hade någon sexuell relation eller 

förlovning/giftermål i sin horisont var den minderåriga Arya Stark.  

Tillvägagångssättet kommer följa strukturen som ovanstående författare betonar. Scenerna vi kommer 

fokusera på beskrivs först utan egen tolkning för att sedan implicit och explicit som i steg två och tre 

vidare analysera vårt urval. Vi studerade också ifall nakenheten i serien kunde påverka den 

genusstruktur som fanns. Här upptäckte vi att männen endast i korta sekvenser var nakna eller 

antydande nakna, medan kvinnorna ofta både före under och efter en sexuell akt- eller antydan om 

sådan förblev helt avklädda. Det finn även scener som inte krävde nakenhet men där en naken 

kvinnokropp medverkade, för sakens skull.  
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4.4 Metod - motivering & reflektion 

Metoderna lämpade sig för att tydliggöra de olika karaktärernas funktion och värde men också av 

scenerna i sig och dess explicita, implicita och deskriptiva mening.  

Vårt material består av samtliga avsnitt ur Game of  Thrones. Därefter studerades samtliga sex-och- 

nakenscener och utifrån dessa gjordes ett motiverat urval av nio scener. Därför har vi belägg och god 

kännedom kring vårt material samt för valet av scener. Scenerna sprider sig över samtliga fyra säsonger 

och fyra av nio sexscener är vid en första anblick i kontrast till den allmänna tendensen i serien rörande 

sexualisering, objektifiering och tydliga genusstrukturer.  

 Vi bedömde att de nio scener vi valde kunde representera hela seriens innehåll av sexuell karaktär samt 

representationer av genus. Fyra sexscener som inledningsvis kunde tyckas gränsöverskridande 

innefattades i vår analys, för att påvisa en bredare och djupare förståelse i ämnet.  Denna blandning av 

sexscener från olika säsonger, karaktärer och gränsöverskridningar gjorde analysen mer representativ 

för hela serien och ökar trovärdigheten av vår analys.  

 

4.5 Valda sexscener - motivering 

Med sexuellt innehåll som fokus för vår analys ämnas scener av direkt sexuell karaktär. Närmare 

bestämt penetrationssex: kvinna-man, kvinna-kvinna, man-man. Vi har också använt oss av några 

scener som indirekt är av sexuell karaktär men där man inte på ett lika tydligt vis har just penetrerande 

sex men möjligen oralsex eller annan form av sexuell utövning som kan påverka vår analys samt 

helhetsbilden av det rörliga bildmaterial vi har åtkomst till. Vi motiverar de scener vi valt genom att 

samtliga är ledande, avgörande för de olika relationerna samt för handlingen i Game of  Thrones. 

Karaktärerna som har mycket eller tydliga sexuella scener eller relationer till varandra är de vi har 

fokuserat på. 

 

4.6 Historiskt perspektiv – motivering 

Att Game of  Thrones utspelar sig i en fiktiv värld för längesedan där en tydlig patriarkal 

samhällsstruktur är genomgående anser vi inte påverkar vår analys av just genus och sexualisering. 

Närmare bestämt i de scener vi fokuserar på. Serien är skapad 2011 och manusförfattarna och 

producenterna skulle utan att ta bort rådande ”samhälleliga” strukturer som är skapade för att ge Game 

of  Thrones en mer realistisk känsla, ändå kunna välja att framställa kön och sexualitet på ett mer 
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nyanserat vis, utan att det påverkar den historiska kontext som serien utspelar sig i. 

 

5. Analys 

Nedan följer analysen av det insamlade materialet. Vi har inledningsvis valt att göra en mer 

genomgående beskrivning av de karaktärer vi fokuserar på. Detta för att bättre förstå det implicita och 

explicita i scenanalysen som kommer senare i samma kapitel. 

I dessa beskrivningar går vi igenom karaktärens person och roll i TV-serien, vilket känns ytterst relevant 

då detta skapar en förståelse kring karaktärerna och handlingen. 

 

5.1 Genomgång av karaktärer 

Daenerys Aerys 

Daenerys är den yngsta och enda dottern i familjen Targaryen. Hennes far var kung Aerys II Targaryen. 

Fadern blev mördad innan Daenerys föddes då Robert Baratheon besegrade hans rike. Detta gjorde att 

hennes mor och storebror Visery tvingades fly till Drakstens-öarna för att inte själva bli mördade. Vid 

födseln dör modern vilket lämnar henne och brodern kvar för att fortsätta leda namnet Taragaryens 

vidare. Daenerys anses vacker, hon är ung och begåvad. 

Daenerys blir bortgift till Khal Drogo. Som giftermålsgåva får hon tre bevarade drak-ägg. Hon och 

brodern bråkar om den makt hon fått efter det inledda äktenskapet med Khal vilket leder till broderns 

död. Hennes äktenskap med Drogo och efterföljande interaktion med Dothraki folket ger henne 

självförtroende och styrka att leda och tron på sig själv som den rättmätiga drottningen av de sju 

kungarikena. Snart vill hon göra anspråk på Järntronen. 

 

Khal Drogo 

Drogo är en mäktig krigsherre och fruktad krigare, ledare av Dothraki. Khal och hans folk 

kännetecknas som våldsamma krigare, skickliga och hänsynslösa i strid och visar sällan nåd mot folk 

som inte är Dothrakis. Drogo är lång och anses vara snygg, stark och perfekt ledare för sitt folk. Han 

verkar ta nöje i musik, kvinnor, och att slåss. 

Khal ses som en legendarisk krigare, inte bara bland sitt eget folk utan även hos andra familjer i Game 

of  Thrones-världen, för att han aldrig har besegrats i strid eller krig. I Serien önskar Drogo sig den 
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vackraste kvinnan i världen som ska bli hans ”Khaleesi” vilket leder till att han gifter sig med Daenerys 

Targaryen – kärleken mellan dom växer under tiden – men börjar som en affärsuppgörelse. Khals 

starka ethos rubbas av hans kärlek till Daenerys då hans folk anser det ovärdigt att ta order från en 

kvinna då detta är försvagande för mannen. 

 

Cersei Lannister 

Cersei är dotter till Lord Tywin Lannister. Hon är hustru till kung Robert Baratheon – vilken hon inte 

är trogen eftersom hon har ett hemligt förhållande med sin tvillingbror Jaime – som också är far till 

hennes barn. Cersei anses vara vacker och slug i sitt sätt att handla då hon har en hög ambition att 

bibehålla sin makt över de sju rikena som den drottning hon är. Som drottning är hon politisk 

engagerad och använder sin list för att vidhålla sin position. 

Hon anser sig inte tillräckligt respekterad av sitt folk och speciellt de män hon har runt omkring sig.  

Hennes kön påverkar människors syn på henne och de val hon gör i kungahuset. Hennes häftiga humör 

och tendens att lätt bli sårad verkar påverka många beslut hon gör – denna emotionella och lite labila 

kvinna gör ofta förhastade beslut som får negativa konsekvenser på henne själv och sin omgivning. 

Hon är ytterst överbeskyddande gällande sina barn. 

 

Jaime Lannister 

Jaime är son till Lord Tywin Lannister. Han ses av många som en duktig krigare, attraktiv och stark – 

men också dryg, spydig och ironisk vilket får honom att hamna i trubbel ett flertal gånger. Många 

gånger tror han sig förmer och oövervinnlig vilket han senare får lida av. 

Jaime är en av de så kallade Kingsguard vilket fått honom att överge sin födslorätt till att bli arvtagare. 

Jaime har ett dåligt rykte hos många då hans handlingar ofta, precis som sin syster, är förhastade och ej 

speciellt genomtänkta. Jaime har en son – Kung Joffrey Baratheon/Lannister – med sin tvillingsyster 

Cersei. 

 

Ros 

Ros är en prostituerad kvinna som kommer från en bordell vid Winterfell. Hon flyttar senare till 

huvudstaden i Kings Landing där hon får en anställning på en högklassig bordell styrd av Petyr 

”Lillfinger” Baelish. Ros är den högst positionerade kvinnan på bordellen. Hon anses även vara den 

vackraste. Hon tar emot många kunder, speciellt folk av hög politisk rang och från hovet, för vilka hon 
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döljer hemligheter. Ros ses enbart som en av många ”horor”, men är smartare än folk tror och till och 

med läskunnig, det är väldigt annorlunda för en kvinna med hennes bakgrund och yrke. 

Amerca 

Amerca en av de prostituerade som jobbar på en av Petyr Baelishs bordeller i Kings Landing. Amerca 

har på grund av sitt yrke inte en särskilt hög ställning i samhället. – Dock får hon ibland arbeta direkt 

för Kung Baratheon/Lannister vilket ses som ett prestigefyllt jobb för en prostituerad. Även Amerca 

följer normen för vad som anses vackert och är mycket eftertraktad som prostituerad hos herrarna. 

 

Daisy 

Daisy är prostituerad, hon kommer ursprungligen från Haystack Hall i Stormlands. Hon förflyttar sig 

till Petyr Baelishs bordell i Kings Landing. Hon lär sig hur man bäst ska hantera och förvalta livet på en 

bordell dels från Petyr men också från hennes kollega Ros. Daisy är imponerad av Ros och över hur 

exklusiv bordellen hon nu jobbar på är. Endast de vackraste och duktigaste prostituerade får arbeta för 

Petyr. Daisy själv är vacker och naiv. 

 

Petyr Baelish 

Petyr, även kallad ”Lillfinger”, är chef  för ”House Baelish”, vilket är namnet för de olika bordeller han 

driver. Han är skicklig på att manipulera och använder sin äganderätt i Kings Landing för att hans 

politiska åsikter ska råda i kungadömet. Man kan därmed nästan se honom som en lobbyist. Han 

förstår att sex är ett bra medel för att få och nyttja makt samt komma in i de större sammanhangen. 

Petyr är maktgirig, slug, relativt hänsynslös och kvick. Petyr kommer från enkla förhållanden men har 

klättrat sig upp i samhället, speciellt med hjälp av sin list och sitt finansiella skarpsinne. Petyr är hela 

tiden ute efter mer makt och använder sig ofta av sin bordell för att utnyttja sin omgivning. Genom de 

prostituerade kvinnorna han äger får han reda på många hemligheter som han senare kan använda sig 

utav. 

 

Joffrey Baratheon/Lannister 

Joffrey styr de sju kungadömena och sätet av Järntronen efter sin juridiska pappa Kung Robert 

Baratheons död. Hans biologiska pappa, som få vet om, är även hans morbror, Jaime Lannister. Det 

gör Joffrey till en oäkting, samt resultatet av ett incestuöst förhållande. Joffrey anses vara lik sin mor 
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(Cersei Lannister), både till utseende och beteende. Joffrey är kall, ej eftertänksam, och gör ofta saker 

som sedan straffar sig, vilket gjort att han inte är omtyckt av folket. Han använder sin makt som kung 

för att få sin vilja igenom, vad det än gäller. Joffrey sägs vara arrogant, sadistisk, feg, girig och 

bortskämd. Joffrey är väldigt ung när han tillträder tronen. 

 

Melisandre 

Melisandre, även kallad ”The Red Woman”, är prästinna av Lord of  Light. Hon är rådgivare till 

Stannis Baratheon och använder mörk magi för att råda honom. Melisandres tro till Lord Of  Light 

särskiljer sig från många andras tro – vilket har fått många att ogilla henne och tvivla på hennes val för 

Baratheon. Melisandre är mycket vacker och anses oerhört lockande och förförande. 

 

Jon Snow 

Jon är Lord Eddard Starks oäkta son. Han är en del av den så kallade Night Watch och tjänstgör på det 

som kallas The Wall (vilket är ett skydd mot ”Det fria folket”). Under ett uppdrag stöter han på Ygritte, 

en kvinna från The Wildings eller det så kallade ”fria folket” som han inledningsvis ska döda – han 

klarar dock inte av uppdraget på grund av att hon är kvinna (och vacker), och gör henne istället till sin 

fånge. Under tiden tillsammans utvecklar de känslor för varandra och inleder ett förhållande. Jon Snow 

är en ärlig, stark, av de flesta omtyckt, rättvis och antar en form av hjälteroll i serien. 

 

Ygritte 

Ygritte härstammar från The Wildings eller ”det fria folket”. Hon är en del av Mance Rayders armé där 

hon agerar bågskytt – vilket hon anses vara väldigt skicklig på. Ygritte ses som en snabbtänkt och 

modig och värderas hos sitt folk som en fri kvinna. Ygritte är som sina kvinnliga motkaraktärer även 

hon vacker och förförande. Ygritte är dock en mycket stark och egen individ med en inledande egen 

motivation till sin identitet och framtid. Ygritte blir sedan Jon Snows kvinna. 
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5.2 Scen 1 - Daenerys Targaryen och Khal Drogo 

”Winter Is Coming” – Säsong 1/Avsnitt 1 

Scenens syfte 

Att göra Daenerys ”duglig” och accepterad samt bli Khal ägodel. Men mer direkt – sammanföra två 

riken. Daenerys oskuld tas ifrån henne. 

 

Det deskriptiva/explicita 

Daenerys har lite kläder på sig inledningsvis men blir avklädd av Khal som under akten behåller sitt 

höftskynke. Scenen börjar med att man får se hur Daenerys (Khalisi) och Khal har sex – båda är nakna. 

Dany är framför Khal på knä i en position som är närmst djurisk (så kallat bak-i-från-sex). Daenerys är 

den som främst är exponerad i scenen – man ser hennes bröst och kön i en kort frekvens innan Khal 

tvingar hennes kropp ner i sängen. Khal pressar sin kropp hårt och stötvis mot Daenerys bakdel.  

Khal ser bestämd och koncentrerad ut medan Daenrys gråter och bitvis stönar då det verkar göra ont. 

Khal bryr sig inte det minsta om hennes smärta utan fortsätter en akt som hon inte mer än kroppsligt 

verkar vara närvarande i. Fram mot slutet av sexet får Daenerys syn på drakäggen vilket verkar inge 

hopp hos henne samt tycks skapa en disassociativ tillflykt från den fysiska scenen som pågår. 

Kamerorna zoomar in på hennes ansikte innan man får se att sexet är avklarat. 

 

Det implicita 

Khal verkar aktivt aggressivt i scenen, Daenerys är passivt undergiven. Hon har inget att säga till om 

och måste ge sig till Khal. Stämningen är hotfull och vi får se att Daenerys inte egentligen vill detta 

utifrån egen njutning. Scenen kan närmast liknas vid en våldtäkt, specifikt tvingar Khal ner Daenerys i 

sängen mot hennes vilja. Khal använder Khalisi som ett sexobjekt, en kropp till för hans kropp och den 

egna njutningen. Sexet verkar som ritual, Khalisi ska bli Khals kvinna och ägodel och därmed har han 

rätt att ta hennes oskuld samt på detta vis med fysiskt våld och makt äga henne. Den hotfulla 

stämningen berör inte Khal som verkar agera utifrån sin manliga roll som härskare och fysiskt starkare, 

hans rörelseschema och sinnesstämning tycks inlärd och något naturligt hos honom. Han är manlig, 

stark och farlig, hon är kvinnlig, skör, svag och bara en kvinnokropp. 
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5.3 Scen 2 - Cersei och Jaime Lannister 

”Winter Is Coming” – Säsong 1/Avsnitt 1 

Scenens syfte 

Att påvisa syskonens okonventionella sexuella lust och kärlek till varandra. Syskonen är en enhet och 

skyr inga medel för att deras incestuösa förhållande skall förbli en hemlighet. De är villiga att döda för 

varandra. 

 

Det deskriptiva/explicita 

Lannister syskonen har sex med varandra. Cersei står bakåtvänd framför Jamie. De två blir påkomna av 

en av sönerna från familjen Stark. Scenen börjar med att pojken Stark klättrar upp för en mur, sedan 

hör man stön, när han då tittar in genom en öppning till borgen ser han syskonens sex-akt. Båda 

syskonen har på sig sina kläder under akten. Cersei upptäcker pojken Stark som sett deras akt och 

hejdar sin brors penetration. 

 

Det implicita 

Syskonen Lannister har inte en lika tydlig makthierarki som föregående scen. Men tydligt är att brodern 

är den som penetrerar Cersei. Bakgrunden till scenen vet vi redan, syskonen älskar varandra men sexet 

tycks ändå stärka bilden av att en kvinna gillar att bli penetrerad hårt bakifrån samt agera passivt 

framför mannen. Cersei visar tecken på njutning, hon stönar och låter och verkar älska att bli aggressivt 

penetrerad av sin bror. Detta till trots att Cersei har en socialt starkare position än brodern eftersom 

hon är drottning. Bilden av kvinnan som underordnad, även om hon har en socialt starkare position, 

cementeras i sexscenen mellan syskonen. Att det är ett incestuöst förhållande är sensationsskapande 

men har ingen direkt anknytning till sexscenen. 
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5.4 Scen 3 - ”Bordellen” 

”You Win or You Die” Säsong 1/Avsnitt 7 

Scenens syfte 

Vad scenen egentligen har för syfte mer än att stifta en djupare bekantskap med karaktärerna tycks inte 

finnas. Den verkar för att skapa en syn på och kring vad som är sexuellt godtyckligt eller att föredra 

samt hur man ska gå till väga för att manipulera och få makt via sex. Mannen är åskådare och kvinnorna 

utför sexuella handlingar. Motivationen är även att dessa kvinnor sedan ska prestera i samband med de 

”viktiga” höghierarkiska män de kommer möta på sin väg som prostituerade. 

 

Det deskriptiva/explicita 

Två av de prostituerade kvinnorna som arbetar på bordellen är i full fart med en övningsuppgift.  

Syftet är att lära kvinnorna hur det på bästa möjliga vis ska kunna verka förförande samt tillfredsställa 

sina kunder sexuellt. Mannen som äger bordellen ber plötsligt kvinnorna sluta med vad de till en början 

håller på med, då han anser det vara för överdrivet och icke trovärdigt. Mannen är fullt påklädd medan 

de två kvinnorna i rummet är helt nakna. Han säger åt kvinnorna: ”Make the man believe it!” och ber de 

vara mer trovärdiga i sättet de stönar och utför den sexuella akten på. Den ena kvinnan har en högre 

position i hierarkin än den andra kvinnan då denne får en undergiven position i förhållande till den 

förstnämnde. Ros bestämmer över den andra kvinnan och ber henne utföra sexuella handlingar enbart 

med en handgest. Med små sublima rörelser eller blickar styr Ros situationen i förhållande till den andra 

kvinnan. Sedan ber Ros henne att vända sig om och inta en sexställning som då fortsätter bakifrån. Ros 

utför dominanta sexuella handlingar på kvinnan, men allt är egentligen på order från mannen som 

observerar sex-akten. 

 

Det implicita 

När den mer dominanta kvinnan på order av deras härskare/ägare ”rättar” den andra prostituerade 

kvinnans sexuella akt verkar Ros mer dominant och den andra undergivet. Att någon av kvinnorna är 

styrande eller på uppdrag av sin egen sexualitet går dock att utesluta då det är ”herren i huset” som har 

uppmanat och befallt denna handling, alternativt övningsuppgift. När kvinnorna iscensätter något som 

mannen anser mer givande och sexuellt tillfredsställande så är det ändå iögonfallande en tydlig 

särskiljning mellan kvinnligt och manligt. Den ena kvinnan agerar ”Mannen” - mer aggressiv och aktiv, 
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och den andra kvinnan är mer passiv och ”tar emot”. Myten om den kvinnliga sexualiteten som 

upphetsande och mystisk tycks vara på tapeten hos ”ägaren” av bordellen, ingenting får verka vara på 

låtsas. Kvinnan ska verka övertygat upphetsad även om vi vet att just dessa prostituerade är på denna 

plats ofrivilligt eller på grund av ekonomiska svårigheter, samt ”köps” i varje sexakt. Kvinnorna är 

sexslavar och ska finnas där för männen. Oberoende av deras egen lust eller vilja, men att fejka denna 

lust är ett måste för annars blir inte mannen tillräckligt nöjd och kvinnan förlorar identitet och mening. 

 

5.5 Scen 4 - Kung Joffrey, Ros & Daisy. 

”Garden of  Bones” - Säsong 2/Avsnitt 4/ 

Scenens syfte 

Det är kungens födelsedag och han får göra precis vad han vill. Dagen till ära får kungen sällskap av två 

prostituerade kvinnor. Scenen påvisar kungens totalitära makt. Scenen kan också vara en brytning rent 

narrativt för att påvisa att kungen nu börjar gå över vissa gränser, att hans maktlystnad och 

narcissistiska uttryck inte skyr några medel, han tycks nästintill sadistiskt galen. Något som präglar 

handlingen och framtiden. Denna scen återfinns inte i böckerna kring samma historia utan är ett tillägg 

för tv-serien. 

 

Det deskriptiva/explicita 

Ros och Daisy befinner sig i Kung Joffreys sovrum på hans namngivningsdag. De båda kvinnorna är en 

gåva. När han anländer önskar Ros honom en trevlig namngivningsdag och sträcker sig sedan efter hans 

skrev. Joffrey instruerar sedan Ros om att ta på Daisy och frågar sedan om hon inte också kan slå Daisy, 

hon börjar smiska henne försiktig på rumpan. Joffrey frågar om det är Tyrion som skickat dom och då 

förklarar Ros att Tyrion valt ut dom till Joffrey. Joffrey tar av sig bältet och ber då Ros att använda det 

på Daisy, hon gör det återigen försiktigt men då ber Joffrey henne att slå hårdare – till en början vägrar 

Ros, men blir hotad med armborst till livet. Hon tvingas slå så hårt att Daisy börjar gråta. Efter detta 

ger han Ros en spira som han vill att hon ska använda på den andra kvinnan. Ros säger att smärtan det 

kommer åsamka kommer ta bort nöjet från akten, då laddar Joffrey sitt armborst och beordrar henne 

att fortsätta. 
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Det implicita 

Mannen har redan makt men använder sex som maktuttryck - Den unga kungen har total totalitär makt. Här 

handlar det inte endast om sexuell makt och maktutövning generellt, utan om en stark rädsla för livet 

hos kvinnorna som måste tillfredsställa kungen annars kan de få allvarliga repressalier.  

Kvinnorna tvekar och vill inte utföra denna sadistiska akt. Specifikt inte den kvinnan som blir offer och 

fysiskt misshandlad indirekt av kungen som använder den andra kvinnan som vapen och redskap emot 

henne. Även här är alltså kvinnornas sexualitet sekundär och finns endast där för mannens 

tillfredställelse. Denna scen har tydliga sadistiska inslag. Är kvinnan inte till belåtenhet sexuellt och gör 

som den kungen vill så har hon inte rätt till sitt liv. Joffreys, vad man kan anta, ”impotens” vänds till 

sexuell sadism.  

 

5.6 Scen 5 - Bordellen – Ros lär upp de prostituerade. 

”The North Remembers” - Säsong 2/Avsnitt 1 

Scenens syfte 

Att lära kvinnorna erövra män genom sin sexuella hållning eller förförande teknik. 

 

Det deskriptiva/explicita 

Ros studerar två av de nya prostituerade på Kings Landings bordell som utövar sexuell akt på varandra. 

Hon säger åt flickorna att, precis som Petyr tidigare har lärt henne, att utföra akten med känsla och 

passion. Sedan säger hon åt flickorna att gå och tvätta sig och klä på sig inför det arbete som väntar 

dem. 

 

Det implicita 

Ros använder i denna scen sex för att själv få makt. Även om denna makt via sex har lärts genom en 

man med större makt än henne. Att kvinnorna använder sin sexualitet för att få makt är ett 

genomgående tema i serien Game Of  Thrones. Den enda gången en kvinna faktiskt har makt är när 

hon, beroende på hennes sensualitet eller tidigare manifesterande, visar sexuell framgång gentemot 

männen. Har kvinnan ett vackert yttre samt uttrycker sig på ett särskilt ”tändande” vis som antas vara 

det som gäller för männen, (även här en mycket snäv hållning kring vad det är män antas vilja ha) så kan 

hon stiga i hierarki. Hon kan få ett bättre liv samt bli mer socialt accepterad och synas mer för den hon 
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är, förutom ett sexobjekt. Kvinnorna förbereds inför sina möten med män, de ska vara perfekta, se 

perfekta ut och behaga vad mannen begär, oavsett vad det kan vara. 

 

5.7 Scen 6 - Daenerys & tjänare 

Mockingbird – Säsong 4/Avsnitt 7 

Scenens syfte 

Dany har nu uppnått en makt likt få andra i serien (Hon är även den enda kvinnan med denna makt). 

Det har gått förhållandevis bra för Dany förutom hennes inledande våldtäkt och misshandel. I den här 

scenen bör motivationen vara att också visa att hon är en härskarinna. Hon kräver sex och/eller 

sexualiserar en man. Detta är den enda gången det sker med sådan tydlighet i serien. 

 

Det deskriptiva/explicita 

En av Daenerys undersåtar närmar sig hennes rum och hennes tron. Han står framför henne och de 

båda för en konversation. Mannen tycks mycket fäst vid Dany och uttrycker sin fascination för henne, 

hon tycks oberörd. Något senare i scenen ber hon mannen, som inte har något val på grund av 

relationen dem emellan, att klä av sig naken framför henne. 

 

Det implicita 

Denna scen är kontrasterande i relation till de tidigare samt de många sex-scener som finns 

genomgående i de fyra säsongerna. Här är Dany i en maktposition, förvisso en position hon uppnått 

genom sina relationer samt tidigare sexuella underkastelser. Genom dessa handlingar och erfarenheter 

har hon genomgått en hierarki-klättring. Daenerys ber mannen klä av sig naken framför henne. Mannen 

är en kropp, ett objekt och hennes vilja är lag. Scenen bryts här och åskådaren av serien får inte se mer 

sexuellt innehåll eller någon mer klippning eller utveckling av scenen. 
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5.8 Scen 7 – Melisandre & Gendry 

”Second Sons” - Säsong 3/Avsnitt 8/ 

Scenens syfte 

Melisandre vill ha blod från sitt offer, hon sexualiserar sig själv och utnyttjar sin sensualitet och 

mannens ”sexuella” upphetsning för att kunna ta hans blod till sin ”häxbrygd”. Främst påvisar scenen 

Melisandres vilja att erhålla makt. De ber till en gud och åkallar andar och någon form av häxkonst för 

att få sin vilja igenom samt närma sig den åtråvärda Järntronen. Bloddropparna ska verka för att döda 

de män som står i deras väg. 

 

Det deskriptiva/explicita 

Gendry har precis upptäckt att han är Kung Baratheons oäkting och befinner sig i Dragonstone. 

Melisandre planerar att offra denna kungliga oäkting till det hon kallar ”The Lord of  Light” och hon 

behöver då enligt egen utsaga hans blod. Genom att klä av sig alla sina kläder förför hon honom.  

Hon klär även av Gendry alla hans kläder, sedan knuffar hon ner honom i sängen och binder fast 

honom. Därefter lägger hon blodiglar på hans kropp emot hans vilja. Hon fäster särskilt en eller två 

iglar vid Gendrys könsorgan. Stannis och Davos som båda egentligen vill se Gendry död kommer in i 

rummet. Melisandre tar bort blodiglarna som nu är fyllda av kungligt blod. Stannis kastar en efter en av 

iglarna i elden. Var och en av dessa iglar får i den här ritualen symbolisera: Rob Stark, Baelon Greyjoy 

och Joffrey Baratheon, vilka ska verka för att besvärja och störta dessa individer, då dessa tre vill åt 

makten. 

 

Det implicita 

Här är det Melisandre som har makten. Makten har dock kvinnan genom sin tidigare hållning gentemot 

män, hon har alltså likt Khalisi i scenen ovan fått sin position genom sin förförelseteknik och sina 

äktenskap och romanser till män. I scenen binder hon fast Gendry. Hon anspelar på sex, och sin 

sexualitet för att få mannen att göra som hon vill. Genom denna hantering av mannen kan hon binda 

fast honom och ta hans blod som hon behöver till en ”häxbrygd”. Blodet får hon genom att lägga 

blodiglar på mannens nakna kropp. Häxkvinnan är själv naken, varför detta är nödvändigt kan 

ifrågasättas. En igel placeras även på hans kön och mannen kvider. Att mannens kön verkar som det 

mest förbjudna och det värsta hon kan göra är tydligt. Mannens heder sänks och hon kan tyckas 
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obarmhärtig. Melisandres erövring av mannen är även denna kontrasterande mot de tidigare normerna i 

sexscenerna som varit. Melisandre målas bokstavligen upp som en häxa som inte skyr några medel för 

att erhålla makt, och hon är så ond att hon till och med vanärar Gendry med iglarna mot hans 

könsorgan. 

 

5.9 Scen 8 - Jon Snow & Ygritte 

”Kissed by Fire” – Säsong 3/Avsnitt 5 

Scenens syfte 

Två karaktärer förälskar sig i varandra. Det går ju inte att påvisa utan att de två har sex. Nu är Jon och 

Ygritte inte längre fiender, utan älskare och därmed en enhet.  

 

Det deskriptiva/Explicita 

John Snow och krigarflickan ska inte ha sex, de får inte ens ha sex. Jon Snow har svurit att inte ha det, 

då han är en så kallad ”Nightwatch”. Jon Snow ”luras” till att ha sex med Ygritte, som förför honom 

tack vare sin kvinnlighet. Inledningsvis påstår Ygritte att det handlar om att hålla sig varma tillsammans. 

Ygritte klär av sig framför Jon. Jon ger Ygritte senare oralsex (eller vad som tycks vara oralsex- detta får 

man inte se.) i en mycket kort sekvens. Sedan har karaktärerna missionärsex i grottan de befinner sig i. 

Jon Snow är naken i 2 sekunder Ygritte är naken genomgående under, innan och efter sex-akten. 

 

Det implicita 

Kvinnan han är förtjust i har inledningsvis en mycket stark och på egen hand handlingskraftig sida och 

är en egen individ. Nu för att hålla sig varma kryper dessa två karaktärer in i grottan och har sex med 

varandra. Krigarflickan är hans fånge inledningsvis men han kan inte motstå hennes skönhet och 

förhållandevis starka personlighet. Jon Snow faller så ”offer” för denna kvinna. Han försvagas och går 

emot sin plikt som stark och driftig man. Han kan inte låta bli att gilla henne. Kvinnan syns naken 

genomgående. Jon Snow är endast naken i en sekvens under själva akten. Trots att kvinnan tar initiativ 

till sex så blir det Ygritte som med mer nakenhet sexualiseras. Sexet är något ritualartad, musiken är 

pampig och belysningen i grottan är dov. Fokus läggs på kvinnans kropp och hon visas ständigt upp. 

Ygritte mjukas upp i sin framtoning under scenen, hon blir varmare, mjukare och mer passiv. Sexuellt är 

det Snow som styr och leder. 
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5.10 Scen 9 – Daenerys Targaryen och Khal Drogo (sexakt 2) 

”The Kingsroad”. Säsong 1/Avsnitt 2  

Scenens syfte 

Daenerys vill visa Khal att sex har med kärlek att göra. Daenerys vill inte längre att Khal ska våldföra 

sig på henne. Hon vill därför ta makten över den sexuella relationen. En förändring mot en mjukare 

relation sker i samband med den sexuella akten. Khal blir mer mänsklig och Daenerys står upp emot 

Khal.  

 

Det deskriptiva/explicita 

Daenerys ber sin rådgivare/tjänsteflicka om hjälp när hon säger ”can you teach me how to make a Khal 

Happy?”. Rådgivaren har tidigare varit prostituerad och säger sig förstå vikten av att titta mannen i 

ögonen då hon anser att kärlek kommer därifrån. Hon säger till Dany att hon ska tillfredsställa honom 

genom tekniker som att vara överst i sexakten. Dany svarar ”I dont think he would like me on top” 

men rådgiverskan protesterar. Khal ska nu ha sex med Dany och går naken in mot den påklädda Dany 

som ligger ner i sängen. Hon sätter sig över Khal och när han försöker dra omkull henne med våld för 

att själv hamna ovanpå så hejdar Dany honom. Paret blir stilla och tittar varandra i ögonen på ett som 

kan tyckas mer passionerat vis samtidigt som deras sexuella akt med henne ovanpå och han 

penetrerandes underifrån fortskrider. Dany har kläderna på sig genom hela sexscenen och Khal antas 

vara naken. 

 

Det implicita  

Själva sexscenen kan inledningsvis tyckas normbrytande för serien, då Dany är ovanpå Khal och styr 

vad som ska ske sexuellt därefter. Något som Khal inledningsvis tycks motsäga sig. Snart mjuknar Khal 

upp och de båda ser ut att få en mer intim kontakt. Allt handlar om Daenerys vilja att tillfredsställa 

Khal sexuellt, men också om hennes egen rädsla för mannen. Hon vill att sexet ska förändras så att hon 

undgår fysiskt obehag som för henne är associerat med sex.  

Att Dany är dominant och gränsöverskridande har dock sina motsägelser då denne vill vara tillräckligt 

bra och tillfredställande endast med anledning av mannen själv och dennes vilja Är hon tillräckligt bra 

så kanske Khal kan börja se henne. Att hon ber tjänsteflickan om hjälp att göra Khal lycklig och inte 

nödvändigtvis sig själv är ett tydligt tecken på att det inte är den egna sexualiteten som är i fokus. Dany 



35 

 

är förtryckt av Khal och vill få det mer dugligt då livet i nuläget är miserabelt för Dany. Att Khal är 

naken inledande och Daenerys påklädd är också det kontrasterande till resterande scener. Dock inleds 

scenen med att Dany liggande ner med en tydlig fokus på hennes siluett, allt i enlighet med den manliga 

blicken. Den nakna Khal är mest naken just för att han har bestämt sig för att nu ha sex, och Dany 

sätter nu sina kunskapar i bruk. Khal mjuknar upp i förhållande till Dany när de tittar varandra i 

ögonen. Han blir mer mänsklig och hans karaktär förändras. Dany har lurat Khal med hjälp av sina nya 

färdigheter, Khal blir mer tillfredsställd och Dany slipper bli våldtagen. Dany får en högre ställning i 

förhållande till Khal och han börjar se henne som mer än en ägodel och sexuellt objekt. Den 

prostituerade kvinnan som tjänstgör som sexuell rådgivare tycks förstå ”hur” man lurar en man att 

underkasta sig en kvinna, lättast att få denna status hos en man är genom att bemästra sex. 

 

5.11 Sammanställning och analys av scener 

En genomgående tendens är att mannen sällan sexualiseras. Männen kan förhålla sig till sex i 

förbifarten, eller ur bild. Kvinnorna måste däremot för att erhålla värdet som individ med egen styrka 

eller handlingskraft, ständigt förhålla sig till en eller flera män. Har de ingen man att förhålla sig till 

under handlingen så blir de på ett eller annat vis sexualiserade, genom att visa sina bröst, eller hela sin 

nakna kropp. I ett flertal scener är det endast kvinnan som är naken till blicken av en man. 

Kvinnornas nakenhet och kroppar lyfts fram. Detta verkar sensationsskapande och skapar mer dynamik 

enligt den narrativa modellen. Män är sällan nakna och om så är fallet endast i kortare sekvenser. Det 

tycks viktigare att visa att kvinnan är ”villig” eller ”redo”, annars tvingas hon till sex vare sig hon vill 

eller inte. I samtliga sexscener är det därmed kvinnan som oberoende av eget initiativ till sexakten antar 

en passiv position till mannen. Kvinnorna har alltid i ett tidigare skede förvandlats, räddats eller skapat 

sin identitet i förhållande till de män hon möter, ingår äktenskap, romans eller sexuell aktivitet med. 

Något Mulvey också anser betydande som skede för den kvinnliga karaktärens egen drivkraft och 

verkan. (Mulvey 1989:815) Även om kvinnan tycks bestämma under akten är det alltid i förhållande till 

den interpersonella relation hon har till mannen eller kvinnan. I Game of  Thrones finns det, vid en 

första anblick ett fåtal gränsöverskridande sexuella akter, där kvinnan tycks styra. Vad vi kan se är att 

kvinnan är i den positionen sexuellt, maktmässigt eller i relation till en man på grund av sin faktiska 

tidigare ställning i förhållande till en stark man.  

Scenen med Daenerys, som antar en sexuellt dominerande ställning/hållning i sin sexakt med Khal, är 

inte heller den normbrytande, då Dany har lärt sig detta förhållningssätt av en prostituerad kvinna och 

med anledning av hennes vilja att göra Khal glad och tillfredsställd, hon har också tröttnat på att bli 
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våldtagen. Dany har alltså här endast sex med Khal för att han vill, men nu vill hon göra det bättre för 

dem båda. 

 

Kvinnorna använder sin sexualitet och sin ”kvinnlighet” för att lura, sammansvärja, manipulera och få 

makt. Är kvinnan stark som individ så är hon uteslutande ond och farlig för mannen, fysiskt eller 

psykiskt. Männen har sex för njutning eller för att de kan- när de vill- hur de vill och med vem de vill. 

Vid flera tillfällen blir männen ”fördärvade” på grund av de relationer eller den sexuella kontakt dessa 

har med kvinnor. 

Mannen försvagas om han blir kär. Jon Snow och Khal Drogo går ett trist öde till mötes efter att de 

båda mjuknar och förälskar sig i ”sina” kvinnor. Khal Drogo dör och Jon Snows hjälteroll rubbas något 

på grund av sin kärlek till Ygritte. 

Vid två tillfällen har två kvinnliga huvudkaraktärer en maktposition av sexuell typ gentemot mannen. 

Daenerys sexualiserande av en undersåte och Melisandres utnyttjande av den fastbundna mannen som 

hon lurat, vilket kan ses som någorlunda gränsöverskridande.  

 

Vad som är tydligt i scenen med Daenerys och henne undersåte, är hur hon avsexualiseras i takt med 

hennes makterövring. Hon agerar inte längre som en kvinna ”ska” enligt seriens tydliga representation 

av genus och sexualitet, utan iklär sig fler och fler manliga attribut. (Josefsson 2007:9–10) 

Hon får utöva en viss form av sexuell makt på en man. Sedan klipps scenen och sex i bild visas inte. 

Daenerys blir kallare och hårdare när hon får makt och detta tycks inte samspela med en egen sexualitet 

eller genuin åtrå. Avklädningen av mannen är endast symbolisk för att påvisa hennes nu växande makt.  

Melisandres scen med den fastbundna mannen är densamma. Hon har ett visst övertag fysiskt då 

mannen är fastbunden. Melisandre har dock tidigare använt sig av sex för att få denna makt 

 Hon är en häxa men fortfarande sexualiserad trots sitt i scenen sexuella övertag. Att Melisandre måste 

vara naken igenom nästan hela scenen känns överflödigt och bekräftar den rådande översexualiseringen 

av kvinnorna i serien. När mannen väl är fastbunden kan hon givetvis klä på sig, att hon lämnas avklädd 

är även detta ett tydligt tecken på seriens tydliggörande och dikotomi mellan manlig och kvinnlig 

sexualitet och genus överlag. 

 

Även de kvinnor som dyker upp i serien och har en starkare mer dominant egenvärdig hållning tvingas 

in i en sexuell relation till en man, exempelvis Ygritte som möter Jon Snow. Ygritte hade med all 
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sannolikhet via sin styrka kunnat verka utan att relatera till en man i serien. Men vikten läggs istället på 

kärleksrelationen till John Snow som också leder till hennes död.  

Distinktionen mellan den dugliga och den odugliga kvinnan, den vårdande modern och den förtappade 

horan är tydlig i Game of  Thrones. Även de kvinnliga huvudkaraktärerna påvisar en vilja att skilja sig 

själva och sina närmsta från andra så kallade ”vanliga horor”. I serien används könsord som hora och 

fitta flitigt av både män och kvinnor. 

 

 Jon Snow säger till exempel i samband med sexscenen till Ygritte: ”I´d like to see you in a silk dress so I 

could tear it off  you”, vilket är sexualiserande och objektifierande av kvinnan. Här sammankopplas också 

sex och våld vilket nästan samtliga sexscener vi analyserat kryddas med. Scenerna präglas av hot om 

våld, direkt fysiskt våld eller psykisk våld.  

Det värsta en man kan kallas i serien tycks vara ”en horas son” och kvinnorna är i regel horor bara 

genom sin existens. Kvinnorna bevisar motsatsen genom äktenskap till en stark erkänd man eller 

genom att avsexualisera sig själva, till exempel genom makterövring eller i värsta fall död. 

 

Kvinnornas sexualitet blir också en form av överlevnadsstrategi, endast en man kan rädda kvinnan. 

Hon kan endast bli accepterad om hon är så som mannen vill att hon ska vara, något samhällets 

normer och ideal genomsyras av. Endast två kvinnliga karaktärer är gränsöverskridande då dessa senare 

i säsongerna själva har maktpositioner, och kan använda och utnyttja män eller undersåtar på eget 

bevåg. Makten har dessa två karaktärer genom män.   

 

Ingen kvinna i Game of  Thrones klarar sig utan en man. Synen kring kvinnan som hjälplös och icke-

funktionell etableras genom ett ständigt antagande om att kvinnan inte mår bra eller passar in, om hon 

inte har en man vid sin sida eller hjälps av en stor stark sådan. Kvinnan är antingen moderlig eller 

tillhörande någon. Hon står ständigt som åskådare till det manliga agerandet och de intriger som väcks i 

interaktionen till de mer starka och ”manliga” karaktärerna. Den andra typen av kvinna är, som ovan 

nämnt, fördärvad, en hora och bortom räddning. Om hon har tur hittar hon en man eller räddas av en. 

Denna struktur följer Hirdmans idé om genuskontraktet och dikotomiseringen mellan man och kvinna. 

(Hirdman 1997:51) 
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Kvinnor kläs oftast av och blir till objekt för männen. Onödig nakenhet som inte stärker handling eller 

karaktärer är ett återkommande inslag i serien. Kvinnan måste överskrida olika roller (till exempel 

manliga attribut) för att få något, exempelvis makt. Daenerys som i början av serien anammar typiska 

kvinnliga drag (kuvad, passiv etc.), blir plötsligt hjältinna, och därmed självfallet genast hård och kall. I 

och med sitt inträde som en ledarfigur blir hon plötsligt totalt avskalad sin sexualitet. Så fort en kvinna 

är stark så får hon inte ha sex, har denne sex ändå så är ofta sexet avvikande (Cersei, som har ett 

incestuöst förhållande till sin bror). Hon tillskrivs ofta attribut som; galen, ondskefull, manipulativ, eller 

– ful. Vi vet ju inte vad som händer i säsong fem men detta anser vi vara en mycket viktigt tendens, som 

genomsyrar de första säsongerna.  

 

De manliga karaktärerna behöver inte följa normen kring skönhetsideal. En är kortväxt och andra är 

fysiskt deformerade, men får verka som självständiga och starka individer ändå. 

Vi har alla egna schematan kring genus och sexualitet och dess föreställningar. Inget tycks 

nödvändigtvis motivera varför kvinnorna måste visas mer utifrån sin sexualitet, nakenhet, skönhet, eller 

i förhållande till en man. Det är också oklart varför kvinnorna sällan tar egna initiativ till sex på uppdrag 

av egen njutning eller vilja. Sexet i Game Of  Thrones följer en tydlig pornofierad bild av hur sex ska 

vara i enlighet med pornchic-tendensen. Kvinnan har ofta ”bak-ifrån-sex” med mannen som tycks vara 

en ”norm” bland sexuella ställningar. I scener där kvinnor uttrycker sexuell lust är det för att behaga 

och övertyga mannen om hennes oemotståndliga sensualitet. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Triangel= manliga attribut Cirkel= kvinnliga attribut (Josefsson 2006:22) 
 

Ledande, självständig,  
klara sig själv, aktiv, 

säker, djärv, tuff, stark, 
osårbar 

 

 
 

Beroende, följsam, 
empatisk, svag, 
sårbar, passiv, 

osäker, försiktig, be 

om hjälp 
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Utifrån Josefssons modeller ovan har vi skapat en egen modell. I modellen delas karaktärerna in i 

manliga/kvinnliga attribut för att påvisa distinktionerna dem emellan. 

Karaktärer Manliga attribut Kvinnliga attribut 

Khal Drogo X  

Petyr Baelish X  

Joffrey Baratheon/Lannister X  

Jon Snow X X 

Jaime Lannister X  

Daenerys Aerys X X 

Ros  X 

Cersei Lannister X X 

Amerca  X 

Daisy  X 

Melisandre X X 

Ygritte X X 

 

Kvinnorna har sex för att få makt 
Männen har sex för att påvisa makt/utöva makt 

 

Som vårt schema visar finns det i serien kvinnliga karaktärer som framställs med attribut som vanligtvis 

tillskrivs män och vice versa. Dessa karaktärsdrag och gränsöverskridningar sker genom kvinnans 

makterövring. Erövring och överskridning grundar sig ständigt i relation till de män kvinnan omges av. 

Sexuellt är kvinnan oftast passiviserad i sexscenerna. Är kvinnan mäktig eller antar manliga attribut blir 

hon sexualiserad och objektifierad i de sexscener denne har och tar då istället över en ”kvinnlig roll” 

som skör, åtråvärd och vacker. Kvinnan är då alltid blottad och naken, något männen sällan eller 

nästintill aldrig är på samma vis. 

 

 

Undantagsvis är två man i vårt scen-val avklädda och blottade. Men sekvenserna är väldigt korta. (Scen 

8 och 9). Snow antar i scen åtta gränsöverskridande attribut som kan klassas ”kvinnliga”. Scenen blir 

inledningsvis avgörande annorlunda, fram tills dess att den kvinnliga karaktären klär av sig. När kvinnan 
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i scenen klär av sig återtar mannen i scenen ”övertaget” och objektifieringen och sexualiseringen 

förflyttas till den kvinnliga karaktären. Även Melisandre, Ygritte och Daenerys ses med drag som kan 

klassas könsöverskridande.  

Att kvinnor måste ha sex, vara sexiga, eller använda sig av förförande tekniker och/eller visa sig nakna 

för att motivera sin existens är en genomgående trend i Game of  Thrones. I serien är det mer fokus på 

män och de är överrepresenterade. Männen målas upp som krigare, aktiva, starka, hjältar, faderliga, 

hårda, starka, kompetenta, uthärdliga, stora och mäktiga. Kvinnorna är passiva, hjälplösa, små, vackra, 

verkar alltid i förhållande till en eller flera män, moderliga, emotionella och sensuella. Vi kunde notera 

tendenser kring sexualisering och genus och så dra en parallell mellan vår analys och den teoretiska ram 

samt tidigare forskning. I vår analys kunde vi se ett tydligt schemata kring hur genus, sexualitet och 

representation såg ut, och hur allt detta förhöll sig till varandra i enlighet med Josefsson. (Josefsson 

2006:9) 

Genomgående syns ett mönster och särhållning av och kring manlig och kvinnlig sexualitet. Kvinnorna 

har i regel en passivt undergiven ställning och mannen en dominant aktiv sådan. Kvinnornas makt 

härstammar i alla de cirka 50 sex-scener eller indirekta sex-scener från en tidigare hierarki-klättring 

dessa gjort genom sin ”kvinnlighet” samt ”sexualitet” i förhållande till män. 

I Game of  Thrones får i vissa fall kvinnan vara stark. Denna styrka anses då stärkande för det kvinnliga 

jaget ifall kvinnan använder den för att skydda sina barn, sin familj eller sin man. Kvinnan syns endast i 

kontrasterande roller; antingen som den högaktade duktiga och dugliga kvinnan/flickan/madonnan 

eller som den fördärvade ensamstående horan, bokstavligen på horhus eller igenom sina sexuella akter, 

samt passivt sexuella roll. De två kvinnor som undgår sexualiseringen någorlunda är Arya Stark och 

Mrs Stark. Mrs Stark dör dock en martyrdöd, då hon offrar sig för sina barn, Mrs Stark är därför en 

madonna. Arya Stark kan istället tillskrivas epitet ”duglig” flicka, som blir starkare och starkare i takt 

med seriens utveckling (Arya iklär sig rollen som pojke för att undgå död). 

  

6. Slutsats och diskussion. 

Syftet med denna kandidat-uppsats var att analysera och undersöka hur sexualitet och genus 

representerades i HBOs serie Game of  Thrones. Vi undrade vad all sexuell interaktion, direkt som 

indirekt fyllde för funktion. Närmare undersökte vi hur hierarkin såg ut mellan man och kvinna i ett 

motiverat antal sexscener från samma serie.  
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Vi har genom vår analys och vårt insamlande och sammanställande av material kunnat påvisa ett tydligt 

genusmönster gällande serien överlag och de specifika sexscenerna. Samtliga kvinnor i de sexscener vi 

studerat sexualiseras och objektifieras. Mönstret konstaterar de strukturer som skapar det som klassas 

som kvinnligt kontra manligt, och särskiljer de parterna som två motståndspoler. Den ena tycks inte 

kunna verka utan en anpassning mot det ”rätta” kvinnliga eller manliga hos den andra. Även 

sexualiteten i serien bevarade bilden av kvinnan som objekt och mannen som subjekt.  

Serien Game of  Thrones cementerar därmed en traditionell och förlegad syn på manligt och kvinnligt, 

på sexualitet och genus överlag Männen antas redan ha status som starka, kapabla och dugliga och 

relationerna till en eller flera kvinnor är inte grundläggande för uppbyggnationen av deras maskulina 

etos i serien. Kvinnorna i serien och i de utvalda scenerna får en framträdande roll är därmed endast 

intressanta som del i ett par eller som attiralj till en stark man. 

 

Karaktärer i de utvalda scenerna hade något eller några gränsöverskridande tendenser i handling, språk 

eller identitet. Vilket innebär att Serieskaparna har lämnat ett visst utrymme åt starka 

gränsöverskridande karaktärer.  

Trots detta givna utrymme faller ändå gränsöverskridningarna platt och återanpassar sig ständigt efter 

den gällande normen kring könstillhörighet och sexualitet samt plats i hierarkin. McNair argumenterar 

för vårt allmängiltiga beroende av sex. Möjligen hade denna series starka gränsöverskridande karaktärer 

kunnat utvecklas mer om inte publiken och möjligen skaparna själva hade varit så beroende av sexuella 

bilder, pornofierade material och rådande regler och tendenser kring hur vi ska vara, se ut, älska och 

leva.  

 

Enda sättet att tillhöra den samhälleliga normen är att acceptera de rådande regelverk som finns, för 

ingen vill vara utanför. Man möjliggör en egen identifikation med en viss gruppering, för att på ett 

individuellt plan tillgodose de krav och stereotyper som manifesteras i våra medier. Med andra ord följa 

de ”beslut” som existerar kring hur vi ska se ut, hur vi ska ha sex och hur kvinnor bör vara. Denna vilja 

till tillhörighet kan komma att påverkas av allt det pornofierade och sexualiserande innehåll som 

Sørensen talar om, som dessutom kan kopplas till serien Game of  Thrones. (Sørensen 2006:12–14) 

 

Kvinnan kvarstår därför genomgående passivt underordnad mannen i Game of  Thrones. De starka 

kvinnliga karaktärerna avsexualiseras eller översexualiseras förr eller senare i serien. För att kvinnan ska 

få makt så måste hon använda sin ”kvinnliga list” och sensuella sinne eller kropp och därmed behaga 
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den manliga blicken.  

 

Arya Stark är den enda kvinnliga individen med könsöverskridande egenskaper. Flicka är minderårig 

och inte heller könsmogen. Att hon inte har sex eller är naken i någon scen skulle kunnat verka som 

bevis för att denna sexualisering och sexscenerna begränsar de kvinnliga karaktärernas framgång, egna 

identitet och skapande av denna. Tyvärr måste även den minderåriga flickan Stark ändå motta hot om 

våld och sexuellt våld emot sin barnkropp av de manliga starkare karaktärerna omkring sig.  

 

I de sex-scener vi studerat var mannen ständigt aktivt dominant i förhållande till en eller flera sexuellt 

passiva undergivna kvinnor. Endast vid ett fåtal tillfällen var kvinnor gränsöverskridande sexuellt i 

förhållande till mannen eller andra kvinnor. Gränsöverskridningarna som kunde komma att påverka 

hierarkin sexuellt var alltid ett resultat av kvinnans förhållningsätt samt interpersonella relation till en 

eller flera män. Om kvinnorna i Game of  Thrones inte följde normen så blev dessa avsexualiserade och 

ensamma, alternativt sexualiserades mer just för att återfå en balans i förhållande till de starka manliga 

karaktärerna. Allt sex var i enlighet med teorin kring den manliga blicken där mannen var subjekt och 

kvinnan objekt, där för att tillfredsställa och konstatera regeln. (Mulvey 1989:803–814) 

 

Sexualitetens funktion i serien Game of  Thrones är sensationskapande. Den för handlingen vidare och 

är förstärkande, allt i enlighet med den klassiska narratologin. Sexet används också som maktuttryck 

och förtryck gentemot de kvinnliga karaktärerna i serien. Mannen har sex på uppdrag av den egna 

viljan, lusten eller som maktuttryck. Kvinnorna har sex för att de måste, inte på uppdrag av den egna 

lusten utan snarare för att få makt. De sexuella scenerna existerar också för att bekräfta mannens 

överläge, styrka, potens och makt. De gränsöverskridningar vi nämnt återkallades i samband med 

händelse av interaktivitet mellan man och kvinna. Kvinnan återupptog då i förhållande till mannen de 

attribut som ansågs ”kvinnliga” och mannen sina ”manliga”. Den svaga kära mannen blev snabbt en 

arg krigare som krävde upprättelse och den dominanta starka kvinnan knäcks av yttre faktorer såsom 

våldtäkt, misshandel eller att hennes barn dör och återgår så till att söka räddning. På så vis återgår allt 

till det vanliga och intrigen fortskrider. Den ensamma svaga kvinnan dör eller räddas av en man och 

mannen kan fortsätta sina upptåg och hjältedåd. 

 

Seriens författare och skapare skulle med lätthet kunnat bevara åtminstone en kvinna – möjligen 

Ygritte, som stark och egen individ då denna står utanför de patriarkala ”reglerna” serien utspelar sig i 
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och kring. Det förekommer ständigt språkliga förtryck gentemot kvinnor, något som befäster och 

trycker ner de kvinnliga karaktärerna. Ordet ”hora” används flitigt i nästan varje avsnitt av Game of  

Thrones. Ständigt finns det ett yttre hot för samtliga kvinnliga karaktärer, där en man ofta är den som 

skulle kunna omvända, förstöra, förstärka eller direkt skada eller mörda bara genom sitt, i seriens, 

”självklara” fysiska, psykiska eller sexuella övertag. 

Det är människan själv i relation till sitt samhälle och sina grupperingar men även på ett individuellt 

plan som skapar alla dessa konstruktioner och föreställningar kring manlighet och kvinnlighet, och hur 

dessa ser ut i samhället. Vi är därför också ansvariga, eftersom vi har möjlighet att påverka hur vi vill att 

dessa konstruktioner ska se ut. (Josefsson 2007:7) Hirdman menar också att vi kan undvika att 

reproducera detta genussystem genom att koncentrera förståelsen dels på det meningsskapande men 

också på det systemskapande vilken är där den manliga makten är inbyggd. (Hirdman 1997:61)  

 

Vi kan inte låta bli att fundera kring vårt eget ansvar kring all denna sex-scens explosion i en annars så, i 

vårt tycke, suverän serie. Vi vet att sex säljer, hypnotiserar och intrigerar och vi tycks ständigt vilja ha 

mer av just den varan. Att HBOs tittarsiffror bara stiger är ett tecken på att publiken – alltså, 

konsumenten vill ha mer realistiskt sex, våld och sensation. Våra gränser förskjuts ständigt kring vad vi 

anser korrekt och tillåtet, allt i enlighet med den stora ”mainstreamingsapparaten” av pornografiska 

bilder. Slutligen kan all pornofiering, sexualisering och bekräftande könsnormer betyda något i 

förhållande till vårt eget användande av sex. Möjligen också till skapande av vår identitet.  

 

Världen blir bara råare och kallare omkring oss, och våra medier, i det här fallet Game of  Thrones, speglar kanske 

bara ett rådande samhällstillstånd. Den fiktiva värld som utspelar sig i Game of  Thrones blir därför den perfekta 

tillflykten, vi identifierar oss med våra favoritkaraktärer och föraktar de vi inte gillar. I serien kan vi sedan vila vår 

sexualitet, könstillhörighet och identitet i, utan att nödvändigtvis erkänna eller ifrågasätta vår egen identifikation med 

karaktärerna.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Gail Dines – ”Pornland” och Victor Maleks – ”Johns- sex for sale, and men who buys it” kan tänkas vara två 

förslag på litteratur till vidare forskning. Gail Dines gör en djupdykning i sexualiseringen och 

pornofieringen av vår samtid och våra bilder. ”The Johns” kan istället tänkas intressant för en vidare och 

djupare analys av de potentiella strukturer som ligger till grund för ”manligt” beteende och mäns egna 

objektifierande av kvinnokroppen. Att titta närmare på manliga karaktärer ur ett maskulint perspektiv 
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istället för feminint- feministiskt kan vara intressant. Då möjligen att genomföra en jämförande analys. 

Att fokusera på de manliga karaktärerna istället och utesluta de kvinnliga samt deras förhållande och 

undersöka hur genusstrukturen kring och runt männen och deras relation till varandra ser ut. Som 

vidare forskning vore det därför av intresse att studera teorier kring maskulinitet och manlig identitet. 

Kanske genom att fokusera på det manliga perspektivet och studera enbart de manliga karaktärerna och 

förhållandet mellan dessa i serien. Exempelvis hur män förhåller sig till varandra, sina fäder eller 

förhållandet till kvinnor och kanske ytterligare till sina mödrar. En receptionsanalys kring hur publiken 

kan tänkas tolka innehållet i Game of  Thrones kan också vara en vidareutveckling. 

 Ytterligare vore nästkommande säsonger intressanta att studera. Vilket skulle kunna bekräfta denna 

regel kring underordning av kvinnor i serien Game of  Thrones, alternativt helt motbevisa vår slutsats.  

 I nuläget vet vi redan om att en mycket omtalad nakenscen med karaktären Cersei kommer visas. Där 

denna förnedras och tvingas gå naken på gator och torg. 
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