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Abstract 
 

Title: Machomän och mammas pojkar: En studie om manlighetsroller och manligt samspel i 

Suzanne Collins ungdomsroman Hungerspelen 

Macho Men And Mama’s Boys: A Study On Masculinity Roles And Masculine Interaction In 

Suzanne Collins youth novel The Hunger Games. 

This thesis aimed to analyze how men and masculinity were portrayed in The Hunger Games. 

I intended to investigate the most salient masculine characters. I also wanted to analyse the 

one-on-one interactions between men as well as their group interactions. I sought to 

investigate if one could see any power relations between the male characters and if they were 

traditionally masculine or not in this interaction, and also if this book could be used for 

discussions in the work with the core values of the Swedish national curriculum. 

The questions used in the thesis were: ”How are the men portrayed, and how do they act, 

compared against a traditional masculinity norm?”, ”What happens in the homosocial interaction 

between the men?”, and ”How do the men treat Katniss, seen from a masculinity perspective?” 

The theories used in the analysis were found within the field of masculinity studies. 

Hegemonic masculinity theory was the first one, and the second theory was the theoretical 

framework of traditional masculinity ideologies by Mahalik et al., specifically the 

measurement tool of CMNI – Conformity to Masculinity Norm Inventory. 

The method used to collect the data for the analysis was Close Reading. In the analysis I 

compared the men to a set of masculinity norms. The measurement tool was the norm 

inventory of CMNI. 

The results of the analysis found that at all the men in the study lived in accordance with at 

least some of the traditional masculinity norms. Out of the four men analysed, three of them 

had a gender equal relationship with the female lead character. Some men in the book were 

shown to act based on a patriarchal power structure. It was found that the men who acted in 

accordance with this structure were conforming more to the traditional masculity norms in 

their interaction with other men than in their interaction with women.  

 

Key words: The Hunger Games, Literature Analysis, Masculinity, Masculinity Theory, 

Hegemonic Masculinity theory, Traditional Masculinity Ideology, Gender Studies 

Nyckelord: Hungerspelen, litteraturanalys, maskulinitet, maskulinitetsteori, hegemonisk 
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1. Inledning 

”Nu får du sluta lipa, du är ett år nu!”  

Även om det låter konstigt så hörde jag faktiskt dessa ord av en förälder som höll på att bli 

frustrerad över att hans pojke inte gick att trösta. När jag hörde detta skrattade jag till 

eftersom jag tänkte att det var lite väl hårt att kräva mognad av en ettåring. 

Sådana här ord som föräldern i detta citat yttrade kan utan vidare eftertanke gå förbi som en 

lustig kommentar, men de kan också ses som uttryck för en större bild. För hur kommer det 

sig egentligen att något så harmlöst som att en ettåring gråter kan anses vara något skamligt 

som han borde växa ifrån? Det är inte lätt att besvara den frågan, men vi kan nog tryggt 

konstatera att vi människor bär på uppfattningar om vad som är lämpligt och olämpligt 

beteende. Kanske var detta även kopplat till undermedvetna tankar om vad manligt och 

kvinnligt borde vara också?  

Vissa tycker att könsnormer är viktiga. Andra tycker att de inte är viktiga. Oavsett vad man 

tycker om skillnaderna mellan män och kvinnor kan man inte komma bort ifrån att idéer om 

manligt och kvinnligt lite då och då fångar vår uppmärksamhet, även om vi inte tänker på det 

så mycket alltid.  

Genom min uppväxt har jag i alla fall funderat över de skillnader som finns mellan män och 

kvinnor till och från. Vissa sade att en riktig man skulle vara tuff och cool medan andra killar 

klarade sig bra ändå genom att vara snälla. Det största problemet för de killar som tyckte att 

man skulle vara tuff var att de blev arga på de snälla för att de var bättre än dem i 

skolämnena. När de inte kunde vara bättre i skolan förkastade de skolan och låtsades som att 

den inte var viktig utan bara var för tjejer och nördar. Jag tror att en sådan bild på könsroller i 

skolan är relativt vanlig. Frågan om hur män och maskuliniteter egentligen fungerar är 

komplicerad men det är ändå viktigt att fundera över det ibland enligt mig. Därför anser jag 

att det behövs mer forskning kring maskuliniteter. Mer forskning på maskulinitet och män 

skulle förhoppningsvis bredda våra perspektiv på vad män är och framförallt hjälpa oss att 

förstå manlighet och män på ett mer breddat sätt. 

I följande kommer denna uppsats försöka utreda hur manligheter kan representeras i en 

berättelse som är tämligen modern och riktar sig till den grupp som jag menar är särskilt 

identitetssökande i livet, nämligen ungdomar.  
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1.1 Syfte & frågeställningar 

Maskulinitet är något som på ett eller annat sätt angår alla. Därför är syftet med denna 

uppsats att undersöka hur maskuliniteter gestaltas i Suzanne Collins populära ungdomsroman 

Hungerspelen1. Uppsatsen ska med hjälp av resultatet sedan diskutera om boken kan vara 

användbar i skolan för diskussioner om genus.  

De frågeställningar som jag ska försöka besvara i uppsatsen är: 

• Hur beskrivs och agerar männen gentemot en traditionell maskulinitetsnorm? 

• Vad sker i det homosociala samspelet2 mellan männen?  

• Hur behandlar männen Katniss, sett ur ett maskulinitetsperspektiv? 

 

1.2 Hungerspelen bakgrund 

Handlingen i Hungerspelen utspelar sig i landet Panem, som visar sig vara en framtida 

dystopisk version av Nordamerika. Landet styrs av dess huvudstad som har 12 distrikt som 

alla samlar och producerar varor för huvudstaden. De olika distrikten har var sin del av 

produktionen, till exempel jordbruk, kolgruvor och produktion av lyxvaror men det är inte ett 

jämlikt maktförhållande. Huvudstaden styr distrikten diktatoriskt i ledning av president 

Snow. Det finns ”fredväktare” från huvudstaden i alla distrikt som håller ordning och 

övervakar att distrikten inte gör uppror. 

För lite mindre än 100 år sedan var det ett krig mellan huvudstaden och distrikten, ett krig 

som distrikten förlorade. Efter kriget införde huvudstaden ett spel som sedan dess har ägt rum 

en gång varje år. Detta spel kallas för Hungerspelen. Alla distrikten ska lotta fram en pojke 

och en flicka mellan åldern 12-18 år till att föras in en arena full av vapen och gömda 

kameror och sedan där inne slåss till döden. Under tiden spelet pågår måste alla i Panem titta 

på via teve. Den sista deltagaren som är kvar koras till vinnare och får åka på turné genom 

landet till nästa år då ett nytt spel börjar. 

Berättelsen tar sin början i det fattiga Distrikt 12 där många människor lever på svältgränsen i 

och tvingas arbeta hårt i de farliga kolgruvorna. Det finns dock ett fåtal från huvudstaden 

inflyttade familjer som är någorlunda bemedlade, däribland bagarsonen Peeta. Ett elektriskt 

stängsel håller invånarna kvar i distriktet och det utdelas mycket hårda straff vid lagbrott, 

                                                           
1 Suzanne Collins, Hungerspelen 2008 
2 ”Homosocialt samspel” betyder samspel mellan personer av samma kön. 
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som till exempel att stjäla eller gå utanför stängslet. Katniss har lärt sig att överleva genom att 

smita ut i naturen genom ett hål i stängslet och jaga med den lite äldre vännen Gale. 

Ungdomarna Katniss och Peeta, protagonisterna i berättelsen, lottas ut till årets deltagare i 

Hungerspelen och skickas till huvudstaden. Där möts alla blivande deltagare i en gemensam 

stridsträning som pågår i några dagar innan spelen ska börja. Våra två ungdomar från distrikt 

12 inser att det kommer att vara svårt att vinna mot de livsfarliga ”karriäristerna” som 

hanterar vapnen skickligt under träningen. Katniss och Peeta får taktisk hjälp av deras 

handledare Haymitch. Stylisten Cinna hjälper dem att göra succé hos 

huvudstadsbefolkningen med sina fantastiskt designade dräkter som gör ungdomarna 

oförglömliga.  

När spelen startar och Katniss är till en början ensam i sin kamp för överlevnad. Hon 

undviker direkt konfrontation. Hon gömmer sig i ett träd och märker spanandes därifrån att 

hennes bekante Peeta är i samarbete med karriäristerna. Katniss fortsätter undvika konflikt 

men tvingas så småningom genom spelarrangörernas små trick rakt in i famnen på 

karriäristerna. Hon överlistar dem dock och lyckas i samma tillfälle beväpna sig vilket gör att 

hon inte måste undvika konfrontation längre. 

Genom en förändring i reglerna får deltagare från samma distrikt vinna tillsammans. Därför 

hjälper Katniss den dödligt skadade Peeta att överleva. En kärlekshistoria utvecklas mellan de 

två ungdomarna som visar sig bli komplex eftersom hela världen oavbrutet ser allt vad de 

säger och gör genom kamerorna. 

Två blodiga konfrontationer mellan alla kvarvarande deltagare leder till en slutlig 

konfrontation mellan den sista och starkaste karriäristen Cato och de två ungdomarna från 

distrikt 12. Efter ett dramatiskt avgörande vinner Katniss och Peeta genom Katniss listighet. 

De åker hem som kändisar och möts av jubel och gratulationer. 

1. 3 Tidigare forskning 

Hanna Kenne har i sin uppsats undersökt hur Hungerspelen liknar och skiljer sig från 

genrerna Bildungsroman och dystopisk roman. Hon menar att Hungerspelen tillhör genren 

Bildungsroman på många sätt, men den avviker från genren på några sätt. Bland annat genom 

att protagonisten inte gör en resa från barn till vuxen. Boken är en dystopi, vilka ofta 

domineras av manliga protagonister. Hungerspelen är lite unik av den anledningen eftersom 

protagonisten i denna dystopi ovanligt nog är kvinna. Man skulle därför enligt henne kunna 
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kalla den en samtida dystopiroman. Med tanke på manliga och kvinnliga stereotyper i 

litteraturen menar Keene på att Katniss är en karaktär med stereotypt manliga egenskaper, 

nästan som om hon vore en man som råkar ha en kvinnas kropp. Keene menar att Katniss 

omsorgsfullhet om sina nära inte sker ur hennes förväntade roll av moderlig, eftersom hon 

inte är en varm och vänlig kvinna. Snarare ger hon uttryck för en faderlig roll i sin omsorg 

om Peeta och Prim eftersom hon bekymrar sig för försörjningen först och främst. Katniss har 

både stereotypt manliga och kvinnliga karaktärsdrag, och skulle framförallt kunna beskrivas 

som en överlevare.3  

Unga karaktärer i trilogin som Katniss, Peeta, Finnick och Johanna4 ger uttryck för binära 

genus. De unga männen Finnick och Peeta har inte svårt för att visa känslor och lär Katniss 

genom trilogin att våga vara mjukare genom sina exempel. De vuxna har dock inte binära 

genus utan visar upp uteslutande stereotypa genus. Som exempel nämner Keene att Katniss 

mamma är hemmafru medan pappan är brödvinnaren och har ingen kvinnlig mentor utan bara 

manliga. Effie5 som ofta är med Peeta och Katniss bryr sig bara om utseende och skönhet 

medan Haymitch får handleda de två ungdomarna.6 

Kristi Loobek menar på att protagonisten Katniss i Hungerspelen ger uttryck för en andra 

vågens feminism, som enligt henne fokuserar på kampen för rättigheter endast förbehållna 

kvinnor, såsom objektifieringen av kvinnors kroppar. Loobek menar att Katniss har många 

feminina och maskulina karaktärsdrag. Hon är en omvårdande försörjare samtidigt som hon 

är mycket farlig med pilbågen. Katniss kan även ses som en gestaltning av den tredje vågens 

feminism som fokuserar på obestämbarheten i en kvinnas sexualitet och att kvinnor har rätten 

att minimalisera sexualiteten eller stoltsera med den. Katniss ger enligt Loobek uttryck för 

flexibilitet i sin sexualitet och är ett stöd för kvinnors empowerment.7 

Emilia Gahnström, jämför två tonårstjejer, Katniss och Ellie, från två ungdomsromaner, 

Hungerspelen, och Tomorrow, when the war began, med varandra och i dem söker hon efter 

likheter och skillnader i deras genus. Gahnström kommer fram till att både Katniss och Ellie 

                                                           
3 Hanna Kenne, Divergence of Genre and Gender: A Study on Suzanne Collins’ The Hunger Games Trilogy, 

Centre for Languages and Literature, Lund University, 2016 s. 14f. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8900739&fileOId=8900740 
4 Finnick och Johanna är två karaktärer som först inträder i berättelsen i andra boken: Fatta eld 
5 Effie (kvinnligt namn) är tillsammans med Haymitch den som följer med Peeta och Katniss inför spelen. 
6 Kenne, s. 16-18 
7 Kristi Loobeek, A FEMINIST ANALYSIS OF THE FILM THE HUNGER GAMES. Concordia University, St. 

Paul 2014 

https://nginx.csp.edu/comjournal/wp-content/uploads/sites/16/2014/01/Kristine-Loobeek-The-Hunger-Games-

and-Feminism.pdf (hämtad 2017-05-02) 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8900739&fileOId=8900740
https://nginx.csp.edu/comjournal/wp-content/uploads/sites/16/2014/01/Kristine-Loobeek-The-Hunger-Games-and-Feminism.pdf
https://nginx.csp.edu/comjournal/wp-content/uploads/sites/16/2014/01/Kristine-Loobeek-The-Hunger-Games-and-Feminism.pdf
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försöker bryta mot traditionell kvinnlighet och de lyckas till stor del, om än inte helt och 

hållet. Till exempel är båda två starka självständiga tonårstjejer som kan ta hand om sig och 

är inte utseendefixerade. Katniss är dessutom familjeförsörjaren och skyddar de svaga, men 

båda tjejerna har traditionellt kvinnliga genus då de vårdar sina respektive killar som har 

skadat sig och är bara våldsamma när det krävs, utfört i självförsvar och inte som en 

aggressiv handling. Hon menar också att det är intressant att Katniss precis som många andra 

kvinnohjältar inte är bra med ett närstridsvapen, vilket manliga hjältar ofta är, utan slåss 

istället med hjälp av en pilbåge.8  

Nancy Taber et al. skriver i ‘She's more like a guy’ and ‘he's more like a teddy bear’9 att det 

är av stor vikt att underlätta för ungdomar att ägna sig åt kritiska diskussioner om innehållet i 

olika populärkulturella artefakter. Det hjälper ungdomar att läsa kritiskt vilket 

förhoppningsvis leder till förmågan av sociokulturell kritik. Deras egen analys av boken sade 

dem att det finns mycket blandade budskap när det gäller könsstereotyper, samtidigt som det 

också finns mycket i boken som kan stödja en kritisk analys av klass och makt. De lät fyra 

kvinnliga elever med läs- och skrivsvårigheter kritiskt analysera och diskutera könsroller, 

makt och våld i Hungerspelen. De fyra elevernas uppfattningar om Katniss och Peeta är trots 

den kritiska analysen av könsrollerna ändå att Katniss villighet att utöva våld och hennes 

styrka gör henne ”mer likt en pojke” och att Peeta blir ”mer som en teddybjörn” eftersom han 

var svag och inte ville delta i utövandet av våld. Författarna av artikeln menar att elevernas 

uppfattning grundar sig i genomgripande och envisa uppfattningar om genus som inbäddas i 

populärkulturen. De menar att detta är ett tecken på vikten av att engagera ungdomar i 

samhällskritik.10 

Karin Chalias och Katarina Åkerman Gustafsson är två lärare som i en artikel presenterar hur 

de gick till väga med ett projektarbete med Hungerspelen och dess uppföljare Fatta eld11 i en 

årskurs sjua. Arbetet var ett samarbete mellan svensk- och samhällsämnet. Lärarna ville ta till 

vara på elevernas stora intresse för trilogin, som även hade ökat i och med att den andra 

                                                           
8 Emilia Gahnström, "I didn't want to be Rambo, just me, just Ellie" En genusanalys av ungdomsromanerna 

Tomorrow, when the war began och The Hunger Games. Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsatser, 

Uppsala Universitet 2012 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:584634/FULLTEXT02.pdf (hämtad 2017-05-02) 
9 Nancy Taber, Vera Woloshyn & Laura Lane, ‘She's more like a guy’ and ‘he's more like a teddy bear’: girls' 

perception of violence and gender in The Hunger Games, s. 1022f., 2013 I Journal of Youth Studies, 2013 

Vol. 16, No. 8, s. 1022-1037  

http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2013.772573 (hämtad 2017-05-02) 
10 Taber & Lane, 2013  
11 Den andra boken i hungerspelstrilogin 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:584634/FULLTEXT02.pdf
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filmen som snart skulle komma på bio. Utöver läsning av boken diskuterade klassen 

samhällsskick med hjälp av boken, och skapade två symboliska träd som symboliserade 

demokrati och diktatur vilka de fyllde med attribut för respektive samhällsskick. Projektet 

resulterade i mycket positiva omdömen från elevernas sida. Målen som berördes i projektet 

blev till hög del uppfyllda och arbetet med Hungerspelen gjorde att klassen som arbetade 

med projektet upplevdes som tryggare delvis på grund av goda klassdiskussioner och 

engagemang i arbetet. Eleverna fick en djupare förståelse för boken och utvecklade sin 

förmåga till analys.12 

2. Teori 

2.1 Hegemonisk maskulinitetsteori 

En välkänd och erkänd teori om maskulinitet är framarbetad av Raewyn Connell och kallas 

för hegemonisk maskulinitetsteori. Denna teori blev först formulerad för ungefär trettio år 

sedan och har sedan dess haft en betydande påverkan på hur man tänker om män, social 

hierarki och genus. Teorin har fungerat som en brygga mellan bland annat 

maskulinitetsstudier och feminismstudier i redogörelsen för patriarkat, och mellan 

maskulinitetsstudier och sociologiska genusmodeller.13  

Grundläggande för hegemonisk maskulinitetsteori är att det uppstår maskulinitetsmönster på 

alla möjliga platser där män samlas; i institutioner, kulturer och länder. Mellan dessa olika 

maskuliniteter finns det en inre hierarki. Forskning bekräftar att vissa maskuliniteter är mer 

socialt centrala, och associeras ihop med auktoritet och social makt mer än andra 

maskuliniteter. Den hegemoniska maskuliniteten representerar hur historiskt förankrade 

könsroller i ett patriarkalt samhälle får män och pojkar att underordna flickor och kvinnor, 

pojkar och män vars maskuliniteter inte accepteras som jämlika den maskulinitet som står för 

makten. Hegemonisk maskulinitet är av många sedd som ett ouppnåeligt ideal av 

hypermaskulinitet som står för aggressivitet, makt och auktoritet. Maktstrukturen kan oavsett 

                                                           
12 Karin Chalias & Katarina Åkerman Gustafsson, Hungerspelen: Ett sätt att tillmötesgå elevernas intresse och 

samtidigt uppnå ett effektivt lärande. Artikel nr. 1, 2015. 

http://www.skolporten.se/app/uploads/2015/01/Undervisning_Larande_1_2015.pdf (hämtad 2017-05-02) 
13 Connell & Messerschmidt s. 829f. 

http://www.skolporten.se/app/uploads/2015/01/Undervisning_Larande_1_2015.pdf
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ouppnåelighet upprätthållas så länge det finns en grupp pojkar och män som stödjer och 

strävar efter dessa maskulinitetsideal.1415  

Det finns inte en typ av maskulinitet utan flera, och de kan vara invävda i exempelvis 

skapandet av nationalitetskänsla, och maskulinitet kan skifta i hur den ter sig mellan 

klassgrupper och generationsgrupper. Maskulinitetstyper är inte heller något statiskt som de 

är inom en viss grupp utan kan förändras så att män uttrycker sin manlighet på andra sätt än 

de gjorde förut i samma grupp. Den maskulinitet som representerar den hegemoniska 

maskuliniteten kan utmanas och även ersättas av en annan maskulinitetstyp. Den 

hegemoniska maskuliniteten blir numera utmanad av jämlikhetssträvanden i olika former.16 

Den hegemoniska maskuliniteten behöver inte vara ett speciellt vardagligt inslag i mäns och 

pojkars liv för att ändå vara relevant. Den representeras i exempelvis sportstjärnor, som då 

står för den bild av maskulinitet som många män och pojkar inte kanske uppnår helt och 

hållet, men som ändå erkänns av dem som eftersträvansvärd. Den hegemoniska 

maskuliniteten skapas alltså av ideal inom kulturen som förmedlas inom olika kulturområden 

som till exempel i film- och reklamindustrin.17 

Den maskulinitet som passivt upprätthåller hegemonin är den delaktiga maskuliniteten. Hit 

räknas de män som ställer sig bakom bilden på mannen som den hegemoniska maskuliniteten 

målar upp. De deltar i överordnandet av män över kvinnor och marginaliserade 

maskuliniteter. I de marginaliserade maskuliniteterna innefattas av den hegemoniska 

maskuliniteten: homosexuella män, ”fjollor”, ”kärringar”, ”mammas pojkar” och andra 

uttryckssätt för maskuliniteter som inte passar in i den traditionellt normerade bilden av hur 

en man bör vara.  

Heterosexualitetsnormen är viktig och femininitet hos män utgör grunden för underordnandet 

av andra män i den hegemoniska maskuliniteten. Forslid skriver om hur samtalet kan vara i 

omklädningsrummet efter ett avslutat fotbolls- eller exercispass: 

Jargongen är tuff. Det handlar om brudar, kroppar och svällande kön – bögskämten haglar. […] 

Omklädningsrummet fungerar som en frizon, inte bara för känslor och ömhet, utan också för hegemonisk 

maskulinitet med ’bögen’, ’kärringen’ och ’invandraren’ som de identitetsskapande motbilderna.18  

                                                           
14 Connell & Messerschmidt s. 846 
15 Joel Y. Wong, & Stephen R. Wester, (red.), APA handbook of men and masculinities, First ed., American 

Psychological Association, Washington, DC, 2016 s. 89 
16 Connell & Messerschmidt s. 835. 
17 Connell & Messerschmidt s. 846 
18 Forslid, s. 62 
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Citatet skildrar en miljö där män skapar ett vi och dem. ”Vi” är den hegemoniska 

maskuliniteten, och ”dem” de andra typerna av manligheter som är ojämlika och 

underordnade.  

Män skapar sin självbild i förhållande till andra män, enligt mansforskaren Michael Kimmel. 

Andra forskare menar att det bara är vissa maskuliniteter som grundar sig på det homosociala 

samspelet. I västerlandet under 1960-talet var det till allra största delen endast män som var 

ute och arbetade i yrkeslivet. Män hade en stor del av den politiska makten. Den 

hegemoniska maskuliniteten var mycket stark. Dessa formade vissa maskulinitetsideologier, 

varav en av dem är den traditionella maskulinitetsideologin. Denna är påverkad av den tid då 

samhället var hegemoniskt maskulint.  

Det är det homosociala samspelet, samspelet mellan män, som ger status och den bekräftelse 

som betyder allra mest. Vad kvinnor, barn och underordnade maskuliniteter som ”fjollor” och 

homosexuella anser och gör är inte lika viktigt som vad jämvärdiga män gör och anser. 

Orsaken är att de andra grupperna inte är på samma nivå hierarkin som uppställts baserad på 

uppförande utifrån kön. Det viktigaste för män inom den traditionella maskulinitetsideologin 

är det homosociala samspelet. Mannens bekräftelse av andra män kommer först. Det viktiga 

för män anses till och med av vissa forskare att handla om att klara sig från att bli utskämd, 

förnedrad eller dominerad av starkare män.19  

2.2 Traditionell maskulinitetsideologi 

Forskare benämner en traditionell standard och förväntan på manlighet som traditionell 

maskulinitetsideologi. Denna var den dominerande synen på manlighet i väst före 

genusfragmentiseringen på slutet av 1960-talet i västerlandet, enligt maskulinitetsforskaren 

Joseph Pleck. Den traditionella maskulinitetsideologin förutsätter ett upprätthållande av 

könsbaserade maktstrukturer som privilegierar män. Denna ideologi associeras med 

mansrollen över stora delar av världen. Detta beror på att män utför samma sociala roller i de 

flesta kulturer. Män över världen uppfyller fortplantningsrollen, försörjarrollen och 

beskyddarrollen som fäder, arbetare och soldater. På grund av detta är de flesta samhällen 

patriarkala och socialiserar män att upprätthålla ett traditionellt beteende för kön.2021  

                                                           
19 Forslid, s. 15, Michael Kimmel, Manhood in America s. 6. 
20 Ronald F. Levant, Katherine Richmond, The gender role strain paradigm and masculinity ideologies, 2016 s. 

28f. 
21 Pleck, J. H.. The gender role strain paradigm: An update. I R. F. Levant & W. S. Pollack (Red.), A new 

psychology of men (s. 11–32). New York, NY: Basic Books 1995 
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Alla människor tänker inte lika om hur män borde vara och bete sig. Det finns många olika 

uppfattningar om män, och många uttryck för maskulinitet. Samlade uppfattningar och 

normer om maskulinitet kallar maskulinitetsforskare för ”maskulinitetsideologier”. Vissa 

grupper står bakom en traditionell maskulinitetsideologi medan andra står bakom en annan 

maskulinitetsideologi. Även inom grupper som är homogent sammansatta kan synen på 

maskulinitet skifta. Trots olika uppfattningar om maskulinitet finns det återkommande tankar 

och uppfattningar om manlighet som delas av de flesta. Dessa gemensamma nämnare har 

benämnts som ”traditionell maskulinitetsideologi”. Inom maskulinitetsstudier har man skapat 

mätmetoder för att identifiera icke-traditionella maskulinitetsideologier. På grund av låg inre 

reliabilitet i mätskalor för dessa maskulinitetsideologier är de skalorna inte lämpliga att 

använda innan de har utvecklats mer. Traditionell maskulinitetsideologi har alltid betraktats 

som en mångfacetterad föreställning. Därför har man arbetat fram ett flertal skalor för att 

definiera och mäta förekomsten av ett sådant synsätt på maskulinitet.22  

En av skalorna för att mäta en traditionell maskulinitetsideologi heter Conformity to 

Masculine Norms Inventory, förkortat - CMNI23. I denna skala har man angivit elva centrala 

normer som då används för att mäta hur nära män står i förhållande till en traditionell 

maskulinitetsideologi. Dessa normer är: vinnande, kontroll över sina känslor, risktagande, 

våldsamhet, dominans, lättighet24, självtillit, arbetets företräde, makt över kvinnor, förakt för 

homosexuella och jagande efter status.2526 

Vinnande innebär viljan att beundras, respekteras, vara framgångsrik, kompetent uppförande 

och att ha passande fysik. Kontroll över känslor handlar om återhållsamhet i känslouttryck. 

Risktagande relaterar till tuffhet och äventyrlighet. Våldsamhet kopplas samman med tuffhet 

och våld. Makt över kvinnor innebär motstånd till det feminina och underordnandet av 

kvinnor. Dominans kopplas till viljan att bli beundrad och respekterad, vara tuff, ha 

framgång/makt/tävlande och underordnandet av kvinnor. Lättighet binds samman med 

                                                           
22 Levant & Richmond s. 28f. 
23 Översatt till svenska: Konformitet till maskulinitetsnorms-lista. Detta är en skala med 11 maskulinitetsnormer 

som har utvecklats av bland annat mansforskaren och psykologen Mahalik med flera från USA, som med hjälp 

av de 11 normerna försöker mäta hur nära män står bakom en av dem definierad traditionell maskulinitetsnorm.  
24 ”Lättighet”, av mig översatt från engelskans ”playboy”. Förklaring till vad denna norm innebär ges i nästa 

stycke. 
25 Faktorerna i skalan är av mig översatta till svenska från engelska, där faktorerna ursprungligen hette: 

”Winning, Emotional Control, Risk-Taking, Violence, Dominance, Playboy, Self-Reliance, Primacy of Work, 

Power Over Women, Disdain for Homosexuals, and Pursuit of Status.” 
26 Mahalik, James R. et. al. Development of the Conformity to Masculine  Norms Inventory. Psychology of Men 

& Masculinity, 2003, Vol. 4, No. 1, s. 3–25,. Boston College, 2003 s. 3 

http://www.psychwiki.com/dms/other/labgroup/Measu235sdgse5234234resWeek2/Krisztina2/Mahalik2003.pdf 



10 

äventyrlighet, motstånd till femininitet och döljande av känslor. Självtillit sammanbinds med 

känslomässig distans och återhållsamhet av känslor. Arbetets företräde kopplas till 

brödvinnarrollen, hårt arbete, framgång/makt/tävlande. Förakt för homosexuella relateras till 

undvikande av femininitet och att undvikandet av ömt beteende mellan män. Jagande efter 

status handlar om strävan efter att bli beundrad, respekterad och även att uppfylla 

brödvinnarrollen.27 

Kroppens betydelse för all maskulinitet går inte att komma ifrån i skapandet av 

maskuliniteten i den västerländska kultursfären. Att ha en muskulös och kraftfull kropp, är 

viktigt för män enligt en traditionell maskulinitetsideologi. Smink, som exempelvis en 

eyeliner, ses i det västerländska samhället som något feminint förknippat, och bör undvikas.28 

Brödvinnarrollen, alltså att vara ansvarig för att försörja familjen, har varit en viktig roll att 

fylla för män. Likaså är det viktigt att kunna fatta beslut. 29 

Arbetarklassen och medelklassen har använt sig av olika markörer för manlighet. Eftersom en 

arbetare har nytta av en stark kropp är mycket av manlighetsnormen uppbyggd kring detta. 

Män behöver tåla tufft arbete. Eftersom en medelklassman inte har nytta av en stark kropp i 

arbetet på samma sätt är andra markörer signifikanta såsom att vara intelligent och ha 

förmågan att behärska kommunikation och språk. Detta ger dem akademiska framgångar och 

på så vis social makt och är därför viktiga markörer för maskulinitet inom medelklassen.30 

Yrkeskategorier har traditionellt delats upp i manliga och kvinnliga yrken. Vissa yrken som 

traditionellt har klassats som ”mans- och kvinnoyrken” kan tänkas höra ihop med 

uppfattningen av de utmärkande egenskaper som syns och kan tänkas krävas i 

yrkesutövningen. Manliga yrken hör alltså ihop med till exempel farliga och tuffa göromål i 

arbetet.  Traditionellt manliga yrken är till exempel byggarbetare och gruvarbetare.31 Jakt är 

en sysselsättning som sedan tidigt i västerländsk litteratur har associerats till män och 

                                                           
27 Mahalik et al. s. 16 
28 Heléne Thomsson & Ylva Elvin-Nowak, Att göra kön : Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och 

män [Elektronisk resurs], Albert Bonniers förlag, 2014 s. 12 
29 Connell s. 97, Kimmel s. 191, 195 
30 Rebecka Lennartsson Snus under läppen och en massa snuskprat, I Gösta Arvastson, & Billy Ehn, (red.), 

Kulturnavigering i skolan, 1. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2007 s. 41-44 
31 Utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden, Den könsuppdelade arbetsmarknaden 

[Elektronisk resurs]: betänkande, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2004 s. 38f., 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2004/04/sou-200443/.  

Se även: Aktuellt, Kvinnlig gruvarbetare 1963, Sveriges Television. Sändes 11 November 1963. 

https://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt visad 2016-12-20 15:54 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2004/04/sou-200443/
https://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt%20visad%202016-12-20
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uppvisande av en heroisk maskulinitet.32 Sjuksköterska och sömmerska ses traditionellt som 

kvinnliga yrken.33 Yrken och sysselsättningar som kräver konstnärlighet, petighet och känsla 

anses höra till de traditionellt feminina.34 

3. Material och metod 

Till min undersökning använder jag mig av ungdomsromanen Hungerspelen. 

Undersökningen genomförs genom närläsning av det litterära verket. De manliga karaktärer 

som förekommer i boken personbeskrivs och analyseras mot en traditionell 

maskulinitetsideologi som delvis förstås mot CMNI-skalan för traditionell maskulinitet och 

andra teoretiska verk som tar upp den traditionella maskuliniteten i den västerländska 

kulturen. Sedan analyseras hur manlighet skapas i grupp och hur deras samspel ser ut med 

fokus på över- och underordnande, och traditionell maskulinitetsideologi. Traditionell 

maskulinitetsnorm, maskulinitetssyn och maskulinitetsideologi används synonymt i denna 

uppsats.  

3.1 Avgränsning 

Jag kommer bara att redogöra för de karaktärer i boken som jag anser spelar störst roll för 

berättelsen och därför utelämnas några män på grund av att de inte förekommer i så stor 

utsträckning. Det finns många områden utöver genus som går att analysera i Hungerspelen, 

bland annat klass och makt, men det ämnar inte uppsatsen ta upp för analys. 

4. Resultat och analys 

4. 1 Personporträtt 

4.1.1 Gale 

Gale är Katniss jaktkamrat hemma i distrikt 12. Han beskrivs som 18 år gammal kille med 

rakt svart hår, olivfärgad hy och grå ögon. Katniss första minne av Gale är när de ses i 

                                                           
32 Bates, Catherine, Masculinity and the Hunt: Wyatt to Spenser [Elektronisk resurs], Oxford University Press, 

2013 s. 4. Se även: Dagens nyheter, ”Vid jakten får män vara män” Publicerad 2015-09-17 

http://www.dn.se/insidan/vid-jakten-far-man-vara-man/ (hämtad 2016-12-20 15:49). Genusvetaren Hillevi 

Ganetz berättar om manlighet kopplad till jakt. 
33 Den könsuppdelade arbetsmarknaden [Elektronisk resurs]: betänkande, s. 38f. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2004/04/sou-200443/ 
34 Arvastson, & Ehn (red.) s. 41-44 

http://www.dn.se/insidan/vid-jakten-far-man-vara-man/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2004/04/sou-200443/
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skogen. Han var då 14 år gammal och 1,80m35 lång och ”såg redan [då] ut som en man.”36. 

När Katniss och Gale kramas berättar hon hur hon känner hans hårda muskler mot sin kropp. 

Gales fysik är enligt den traditionella maskulinitetsnormen; han är stark och lång, vilket kan 

räknas till normen vinnande. 37 (12f., 37, 93)  

Katniss beskriver Gales möjligheter till att skaffa sig en kvinna: 

Om han nu vill ha barn, skulle Gale för övrigt inte ha några problem med att hitta sig en fru. Han ser bra ut, han 

är stark nog att klara av arbetet i gruvorna och han kan jaga. Flickorna i skolan vill ha honom, det märks på hur 

de viskar om honom när han går förbi. (13f.)  

Märk väl hur Katniss beskriver varför Gale skulle ha lätt att hitta en fru. Av alla anledningar 

hon räknar upp är alla utom den första viktiga i den traditionella maskulinitetsideologin:  

1. Han ser bra ut. Hans styrka och längd kanske avses med att han ser ”bra ut”, men hon 

kanske menar skönhet, det är oklart.  

2. Han är stark nog att klara av gruvarbete, vilket indikerar att han även är tuff och klarar 

av ett fysiskt krävande, riskabelt och traditionellt manligt yrke.38 

3. Han kan jaga, vilket är både en traditionellt manlig sysselsättning och en försäkran om 

att han kommer att vara en god brödvinnare.39  

Alla dessa egenskaper ger, enligt Katniss, honom goda förutsättningar för att bli en fader, en 

roll som han redan uppfyller eftersom han försörjer sin familj bestående av mor och tre 

syskon. Utöver att arbeta och jaga varje dag har han lyckats försörja dem genom att ta på sig 

”tesseras” många gånger. Tesseras är en allmosa från staten som ökar risken om man tar emot 

den att väljas ut i de livsfarliga hungerspelen. Gale offrar mycket tid och kraft att försörja sin 

familj med mat. Han utsätter sig själv för fara för att kunna uppfylla denna roll genom att 

arbeta i gruva, ett yrke som tog hans pappas liv i en arbetsplatsolycka. Allmosorna ökar 

risken för honom att hamna i dödsspelen. Gale uppfyller tydligt brödvinnarrollen och ger 

arbetet företräde på många sätt för att lyckas uppfylla den. Han tar risker för att kunna göra 

detta, med gruvarbetet och med allmosorna.40(16) 

                                                           
35 Medellängd USA pojkar 14 år: 168,7 cm, National Health Statistics Reports, Number 10, October 22, 2008, 

https://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr010.pdf 
36 Suzanne Collins Hungerspelen: trilogin, [Ny utg.], Bonnier Carlsen, Stockholm, 2012 s. 13, 93.  

Hädanefter kommer sidangivelser till denna roman att ges löpande i texten i form av parentes med sidnummer. 
37.Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Vinnande”, Kimmel s. 191, 195 
38 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Risktagande” och “arbetets företräde” 
39 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: ”Arbetets företräde” 
40 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Risktagande” 
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Gale erbjuder Katniss att rymma med honom, vilket skulle kunna tyda på romantiska 

aspirationer från hans sida om han menar att de skulle bli som man och hustru i skogen 

ensamma. (13) När Katniss säger emot och berättar hur det inte skulle fungera på grund av 

deras olika ansvar insisterar han inte, vilket tyder på mer av önsketänkande även om han vet 

att det inte är en reell möjlighet att göra det utan att svika sin familjeförsörjar-roll. Frasen: 

”om vi inte hade så många barn.” (13) visar att han anser att försörjarrollen går före en 

eventuell fru.41 

Gale är en bra jägare med pilbåge och fällor. Han kan med hjälp av sina fällor och sin pilbåge 

fånga gott om villebråd. Gale och Katniss delar ömsesidig respekt och utbyte av erfarenheter 

under sina jaktpass. (49f.) I sig är detta en avvikelse från den traditionella maskulinitetssynen 

eftersom ett jämställt team-förhållande dem emellan omöjliggör det traditionella man-kvinna-

förhållandet där mannen ska ha ett övertag över kvinnan42. I deras relation är de dock 

ömsesidigt beroende av varandra: ”Jag [Katniss] blev en mycket skickligare jägare när någon 

täckte min rygg.” (94f.) 

När Katniss och Gale är ute i skogen händer det att Gale skriker ut sitt förakt och sin avsky 

mot regimen, något Katniss tycker är meningslöst eftersom det ändå inte går att göra något åt: 

”Andra dagar har jag i skogens djup lyssnat på honom när han gormat och gått på om att 

tesseras bara är ännu ett sätt att skapa elände i vårt distrikt, […].”(16) Man kan tolka Gales 

beteende som att han inte finner sig i att vara underordnad, lydig och i beroendeställning till 

en övermakt, och därför måste låta detta få ett mycket explicit uttryck i form av raseriutbrott. 

Detta är något som även påföljande meningar understryker: ”Jag sneglar på Gales ansikte där 

ilskan fortfarande pyr bakom den uttryckslösa masken. Jag tycker hans raseriutbrott är ganska 

meningslösa, men jag brukar aldrig påpeka det.”(16) 

Efter sitt utbrott mot regimen sitter Gale och surar men det är intressant att hon bara kan ana 

sig till det, inte se det, eftersom hans ansikte ser ut som en uttryckslös mask. Aggressivitet, 

återhållsamhet i känslouttryck och vilja leva självständigt är uttryck för traditionell 

maskulinitet, som Gale visar upp för Katniss. 

                                                           
41 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Arbetets företräde” 
42 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Makt över kvinnor” 
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Något annat som ska upp till analys är hur Gale uttrycker sig mot kvinnor/flickor. När 

Katniss och han skiljs åt i skogen säger hon: ”’Vi ses på torget, säger jag [Katniss]. ’Ha på 

dig något fint’, säger han oengagerat.”(15)  

När Katniss och Gale tillsammans går för att sälja jordgubbar till en rik familj öppnar Madge, 

16 år, dörren: 

I dag har hon bytt sin tråkiga skoluniform mot en dyr vit klänning och hennes blonda hår är uppsatt med ett rosa 

band. Slåtterkläder.  

’Fin klänning’, säger Gale. 

Madge tittar på honom för att försöka räkna ut om det är en äkta komplimang eller om han bara är spydig. (17) 

 

Eftersom det inte verkar vara tydligt för Madge om Gale menar vad han säger eller inte kan 

man tolka Gales agerande som liktydigt med det mot Katniss - tecken på något annat än ett 

genuint intresse. Gale kan vilja distansera sig från det typiskt kvinnliga som bland annat är att 

vara vacker, enligt tabellen för könsstereotyper, genom att försöka få tjejer som har/ska ha 

något kvinnligt kodat, klänningar, att känna sig obekväma med det. Detta skulle man känna 

igen i traditionell maskulinitetsideologi som undvikande av femininitet.43  

När Gale och Katniss pratar om vilken taktik hon ska använda sig av i spelen och att hon är 

bra på att döda säger hon: ”men inte människor.”. Hon är van vid att döda djur men tvekar 

inför tanken att behöva döda människor, och då svarar Gale bistert: ”Är det någon större 

skillnad, egentligen?” (38) Han kunde ha sagt att hon måste kunna tänka sig att döda även 

människor om hon ska kunna vinna, men han säger det mycket hårdare; det inte är någon 

större skillnad på att döda djur och människor. Med dessa ord visar han upp en hård och 

känslokall syn på tvånget av det kommande våldet.44 

4.1.2 Peeta 

Peeta beskrivs som en kille med blå ögon och askblont hår som faller i vågor ner över 

pannan. Han är medellång, ganska kraftigt byggd, bredaxlad och stark. (26, 38) Utseendet är 

enligt maskulinitetsnormen av stark och kraftfull kropp, och kan kopplas till normen av 

vinnande.45 

                                                           
43 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: i faktorn “Makt över kvinnor” 
44 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Våldsamhet” 
45 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Vinnande” 
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Peeta har hemma hjälpt till med att baka och har hand om att dekorera tårtorna. Just att 

dekorera tårtorna kräver skicklighet i hantverk om de ska bli bra, vilket han verkligen är 

enligt Katniss. Tårtorna var så fina att hon tog med sin lillasyster till bageriet att beundra 

dem. (82f.) Peeta använder sin konstnärstalang till att kamouflera sig i spelen. Konst är en 

traditionellt ”mjuk” sysselsättning, och att Peeta i spelen använder denna talang till att 

kamouflera sig används så att Peeta kan vara passiv. Konstnärsfullhet och passivitet är två 

faktorer som förknippas med det traditionellt feminina och avviker från den traditionella 

maskulinitetsnormen om hur en man ska vara. 

Peeta anstränger sig i ögonblicket han har valts ut att verka likgiltig, men ser ändå chockad ut 

och har i sina ögon den panik som Katniss känner igen från jagade djur. Han går med dock 

bestämda steg upp trots det. När han har skilts ifrån sin familj, kanske för sista gången, 

märker Katniss att Peeta har gråtit, och att han inte ens försöker dölja det. Han försöker första 

gången hålla tillbaka vad han känner utan att lyckas speciellt bra med det och försöker på så 

sätt leva upp till normen att män ska hålla tillbaka känslorna, men andra gången försöker han 

inte dölja att han har gråtit även om alla kameror filmar honom. Det betyder att Peeta 

medvetet avviker från den traditionella maskulinitetsnormen, och håller inte tillbaka 

känslorna. (26f., 38) 

Peeta är och har varit kär i Katniss sedan de var mycket små. Han är mycket intresserad av att 

vinna hennes hjärta. Han ger henne komplimanger om hur hon ser bra ut i eld till exempel. 

Hans kärlek till Katniss uppfyller den traditionella maskulinitetsnormen av heterosexualitet. 

(68) 

I början av tiden med handledaren måste Peeta och Katniss ta hand om honom eftersom han 

dricker sig redlöst berusad och kräks ner sig själv. Peeta insisterar för Katniss att låta duscha 

handledaren Haymitch själv, och vill inte heller låta några tjänare från huvudstaden hjälpa till 

med arbetet. Hon funderar på varför och hon tänker: ”Så jag grubblar över varför Peeta 

insisterade på att sköta det själv. Plötsligt far en tanke genom mitt huvud: ’Det är för att han 

är snäll. Precis som han var snäll när han gav mig brödet.’” (45) Att vara snäll utmanar den 

traditionella normen av maskulinitet eftersom en viktig aspekt i denna är dominans, vilket 

Peeta avstår ifrån när han gör jobbet själv. 

Han säger om sig själv när handledaren Haymitch vill skapa sig en uppfattning om vilka 

förmågor Peeta och Katniss har, att han ”inte kan göra någonting […] om du [Haymitch] inte 

räknar brödbak” (77), och menar med det att han är oduglig i strid. Detta visar sig inte riktigt 
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stämma eftersom Peeta har kommit tvåa i skolmästerskapen i brottning, ”efter sin bror” (78). 

Katniss försöker få honom att förstå att han kan, men Peeta har dåligt självförtroende inför 

spelen. När spelen väl börjar blir dock Peeta erkänd (i sin frånvaro) av den farligaste 

karriäristen Cato som att: ”[…] han är duktig på att använda den där kniven.” (137). Peeta 

visar sig vara relativt duktig i strid, vilket är i enlighet med normen att vinna men hans dåliga 

självförtroende avviker från den.46 

Peeta är något passiv i förhållande till spelen. När Katniss förbereder sig och tänker på vilka 

motståndare som blir farligast och hur hon ska överleva första timmen av spelen, pratar Peeta 

om att han inte kommer att ha en chans, och begär bara att få dö på sitt eget vis, oregisserat 

av spelarrangörerna. Han är intresserad av sin identitet, och att inte bli annorlunda än den han 

är. De pratar på taket, kvällen innan spelen börjar (”jag” avser Katniss): 

’Det enda jag kan tänka på är imorgon. Vilket förstås är meningslöst. […] Jag är ledsen för det där med 

händerna’ [som Katniss hade skadat oavsiktligt] 

’Det spelar ingen roll, Katniss’, säger han. ’Jag har aldrig haft något att sätta emot i de här spelen i alla fall.’ 

’Så ska du inte tänka’, säger jag. 

’Det är sant. Det bästa jag kan hoppas på är att jag inte ska skämma ut mig och…’ han tvekar. 

’Och vad?’, frågar jag. 

’Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det. Men… jag vill dö som mig själv. […] 

’Menar du att du inte kommer döda någon?’ frågar jag. 

’Nej, när den stunden kommer är jag säker på att jag dödar precis som alla andra. Jag kan inte ge mig utan strid. 

Men jag kan inte låta bli att försöka fundera ut något sätt att… att visa regimen att de inte äger mig. Att jag är 

mer än bara en bricka i deras spel.’ säger Peeta. (119f.) 

Man kan delvis i denna konversation se hur Peeta har dåligt självförtroende och tror att han 

kommer att förlora. Peeta tänker analytiskt att om han ska dö måste det ske på hans villkor. 

Han tycker inte att arrangörerna ska få sin vilja igenom genom att göra honom till någon han 

inte är. Han identifierar inte de andra ungdomarna som sina verkliga fiender utan istället de 

som arrangerar det hela. Han är villig till motstånd mot regimen och kan tänka sig att bruka 

våld.47 Det dåliga självförtroendet och den relativt stora passiviteten i förberedelserna på 

grund av att han tror att han inte kan vinna är dock en annan maskulinitet än den av den 

traditionella maskulinitetsideologin.  

Något annat som utmärker Peetas karaktär är social begåvning. Katniss detta: ”Peeta skrattar 

och ställer frågor på precis rätt ställen. Han är mycket bättre på sådant än jag.” (84) Han 

                                                           
46 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Vinnande” 
47 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: ”Våldsamhet, vinnande, risktagande” 
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räddade Katniss ur en farlig situation för att han insåg att hon hade försagt sig och pratade då 

henne ur situationen. Det mest markanta tillfället han visar sin sociala begåvning är vid 

deltagarnas enskilda intervjuer i en pratshow kort innan spelen. Om deltagarna blir omtyckta 

har de större chans att få hjälp inne i spelen, vilket tvingar dem att försöka bli ihågkomna på 

något sätt. I denna situation beskriver Katniss hur Peeta är så charmig och munvig. 

Jag [Katniss] befinner mig fortfarande i något slags dimma under den första delen av intervjun med Peeta. Men 

jag märker att han får med sig publiken från början, jag hör hur de skrattar och ropar. Han spelar på att han är 

bagarson och jämför de medtävlande med bröden från varje distrikt. Sedan berättar han en rolig anekdot om 

farorna med duscharna i huvudstaden. ’Kan du säga om jag fortfarande luktar ros?’ frågar han Ceasar och sedan 

håller de länge och väl med att turas om att lukta på varandra vilket tar publiken med storm. (109) 

Peeta får med sig publiken redan från början med sina roliga historier och sin självironi. 

Charm och social intelligens är bra om den används till ledarskap, som ger status. Peeta 

verkar använda den för att förbättra sin status i huvudstaden. Peeta framställs i denna 

situation i övrigt på ett avvikande maskulint sätt från den traditionella eftersom han blir 

populär i huvudstaden på grund av sitt harmlösa sätt och sin humoristiska självironi.48  

4.1.3 Haymitch 

Den för handingen viktiga Haymitch beskrivs som en medelålders man med kulmage. Han är 

vinnare av ett tidigare hungerspel och är rik. ”Han är förvånansvärt stark för att vara ett 

sådant vrak [kraftigt berusad]. […] Hans andedräkt stinker whiskey och det var inte i går han 

tog ett bad senast.” (25f.) Att ha en stark kropp, vara vinnare och ha status genom exempelvis 

rikedom uppfyller den traditionella normen för manlighet. Han har dålig hygien och dricker 

okynnigt, vilket ger tecken på en viss passivitet och sårbarhet och det utmanar den 

traditionella maskulinitetsnormen.49 (21, 35) 

Haymitch slog till Peeta i ansiktet en gång för att Peeta sade ifrån. Det står att han morrar 

order till Katniss och Peeta när de borde förstå vad de ska göra. Man kan alltså ibland se ett 

aggressivt och våldsamt beteende hos Haymitch.50 

Det är tydligt att Haymitch har alkoholproblem eftersom redan hans första entré i boken är 

som byns fyllo. I nästa möte med Katniss och Peeta kräks han ner sig själv utan att inse det 

eftersom han är så berusad, men Haymitch förändras delvis till det bättre när han inser att 

                                                           
48 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Jagande efter status” 
49 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Vinnande”, “Jagande efter status” 
50 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: ”Våldsamhet” 
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Peeta och Katniss inte är hopplösa som blivande kämpar utan kan kanske till och med vinna. 

Han lovar dem när han förstår detta att hålla sitt drickande på en nivå som inte hindrar honom 

från att handleda om de med det går med på att göra precis vad han säger. Spriten har en stor 

plats i Haymitch liv men eftersom han vet att han missar chansen att vinna om han inte 

kontrollerar sig med spriten lägger han band på sig och dricker mycket mindre som 

konsekvens.51 

Vid ett tillfälle funderar Katniss över Haymitch drickande, och tror att det kan bero på en 

bedrövelse av att se alla nya ungdomar gå mot sin säkra död varje nytt hungerspel. Om 

Katniss tankar stämmer med hur det är har Haymitch alltså svårt att kontrollera sina känslor 

när han blir tvingad att handleda ungdomarna. Hans lösning är alkohol, vilket visar att han 

tycker att normen med självkontroll är viktig för honom att uppfylla.52 (255)  

Haymitch är en hård och rationell handledare. Han säger till exempel att Katniss var 

”romantisk som smuts” (144f.) innan Peeta berättade att han var förälskad i henne. Han 

förstår att världen är tuff och att det viktiga inte är att vara en reko person utan istället att 

kunna göra allt för att överleva de kommande spelen. Haymitch visar på detta när Katniss 

protesterar över att Peeta och hon inte är ett olyckligt kärlekspar och att det vore fel att spela 

kära. Då trycker Haymitch upp henne mot väggen och säger att allt bara är en stor show, och 

att det bara spelar roll vad folk tror om dem, att sanningen är oviktig. Detta är en typ av 

kompromiss som känns igen i att jaga efter status. Man kan inte vara så känslig för allt om 

man ska komma någonvart i världen, och för dem är det dessutom deras överlevnad som står 

på spel, så Haymitch menar att de måste våga ta lite risker med att ljuga om det behövs för att 

vinna och överleva.53 (144f.) 

Något som spär på intrycket att Haymitch är allmänt dominant och burdus är hans 

bordsskick: ”Haymitch plockar upp en fläskkotlett med fingrarna, något som får Effie [en 

mycket pryd kvinna från huvudstaden] att rynka på ögonbrynen. Han doppar den i sitt vin, 

sliter loss ett stycke kött och skrockar till.” (91)  

Hans beteende tyder på att han vill ha makt över kvinnor eftersom han kallar Katniss för 

sötnos på ett översittaraktigt sätt, och säger många andra förolämpningar till henne när hon 

inte agerar kvinnligt. Den traditionella manlighetsnormen menar att män ska ha makt över 

                                                           
51 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Arbetets företräde, vinnande, kontroll över känslor” 
52 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Kontroll över sina känslor” 
53 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Jagande efter status, risktagande” 
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kvinnor, vilket Haymitch tydligen också tycker eftersom han ständigt markerar mot Katniss i 

något som man kan tolka är på grund av att hon är en kvinna.54 (90)  

4.1.4 Cinna 

Karaktären Cinna, som är Katniss stylist, beskrivs som en man från huvudstaden som trots 

huvudstadens pråliga klädstilar ändå klär sig enkelt: ”Han är klädd i en enkel svart tröja och 

svarta byxor.”(56). Han har kortklippt brunt hår, och en ”guldglänsande eyeliner” (56). 

Eyelinern är den enda förändringen som han har gjort med sitt utseende. Hans lugna röst låter 

inte riktigt lika tillgjord som huvudstadsdialekten. Katniss tycker att han ser attraktiv ut. 

Cinna har låga aspirationer på att konformera sig till huvudstadsmode, vilket tyder på 

självständighet. Kläderna och håret är traditionellt maskulina. Cinna kan sägas både avvika 

från och uppfylla samma traditionella maskulinitetsnormer55, eftersom han med sin eyeliner 

inte undviker feminint förknippade attribut i form av smink, även om sminket är diskret 

använt. Samtidigt är han mycket mindre estetiskt utstyrd än de andra från hans stad vilket 

betyder att han ju undviker mycket av traditionellt feminina saker som att hålla på med smink 

och att utstyrsla sig.56 (56) 

Under svåra situationer coachar han Katniss, vilket är intressant. De har några förtroendefulla 

samtal och han frågar henne om hon kan se honom som en vän. (103) Det gör hon, och han 

lovar att bli ett socialt stöd för henne. Intressant är att det inte är som en handledare han 

hjälper henne, utan som en vän. Han förstod att hon behövde vara sig själv, sårbar och mjuk, 

för att klara av intervjun. Cinna uppmuntrade detta och gick ifrån sin professionella roll som 

stylist för att hjälpa henne i intervjun på ett personligt plan. Han fortsätter att vara Katniss 

vän även efter intervjun och blir ett mentalt stöd för henne och hjälper henne förstå tuffa 

sanningar som kommer från Haymitch. (115) Detta tyder på att han inte vill ha någon makt 

eller känner att han behöver hävda sig mot henne och hennes kvinnlighet, utan vill bara 

hjälpa henne. Det är ett mjukt bemötande. Han stöttar henne i hennes kriser, och avviker 

alltså också från normen att ha makt över kvinnor. Han respekterar Katniss som en helt 

jämställd person till honom själv. 

Cinna ska lyfta fram det bästa ur Katniss fysik när han hennes deras dräkt och därför börjar 

han med att direkt inspektera henne då hon får stå helt naken inför honom. Hon säger ”hej” 

                                                           
54 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Makt över kvinnor” 
55 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Makt över kvinnor, förakt för homosexuella” 
56 Thomsson & Elvin-Nowak, 2014, s. 12 
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för att lätta på den spända stämningen men han är fokuserad och svarar: ”Ge mig några 

sekunder bara”(56). Sedan frågar han om vem som har satt upp hennes hår. Cinna är helt 

fokuserad på sitt arbete som stylist och blir inte distraherad av en naken kvinnokropp i 

arbetet, vilket är i enlighet med kravet att sätta arbetet först.57 Fokuset kan möjligen ses som 

ointresse för kvinnor vilket i så fall avviker från den traditionella maskulinitetsideologin.  

Han visar sig genom bokens gång vara ett estetiskt geni. De kläder han designar gör 

sensation, och han vet om att hans arbete är bra. Han tråkas till exempel ut av att höra allas 

lyckoönskningar inför showen då hans kreation visas upp. Han är skicklig i sitt yrke, har 

självförtroende och tillit till sin egen förmåga, vilket också är traditionellt maskulint. Arbetet 

som stylist tillhör de traditionellt feminina yrkeskategorierna.58 Hans yrke är traditionellt 

feminint och han har en öm och mjuk relation med henne som tyder på att de är jämlika, 

därför att han dessutom lovar att stötta Katniss som en vän, inte som en handledare. Han 

uppfyller arbetsnormen genom att utmärka sig som mycket skicklig i sitt arbete, men det är i 

och för sig ett kvinnligt kodat arbete som inte ger honom någon status.  (59f., 107f.) 

4.2 Maktspelet mellan grupperna 

I kapitlet där alla deltagarna ska tränas innan spelen ser vi hur de för första gången ställs öga 

mot öga mot varandra. Det här är vid en tidpunkt då allt våld mot andra deltagare är helt 

förbjudet, vilket betyder att det enda våldet som är tillåtet är det psykiska. Deltagarna sätts i 

en sorts idrottshall där det finns en mängd vapen att träna med. Detta är tillfället då det visar 

sig vilka de kommer att vara i arenan, samtidigt som de kan passa på att förbättra några av de 

egenskaper som de kommer att behöva väl inne på arenan.  

Katniss lägger i träningsarenan märke till en viss grupp deltagare som hon kallar 

”karriäristerna”. Hon berättar att de är starka deltagare från de rika distrikten som brukar gå 

ihop och samarbeta i spelen för att eliminera alla övriga deltagare innan de tar itu med 

varandra för att själva vinna. De har blivit tränade hela sina liv för att vara så skickliga och 

starka som möjligt i arenan. ”Karriärist-gruppen” består av tre killar och tre tjejer men 

beskrivs i detta kapitel främst som en enhet, ”karriäristerna”. I slutet av spelen får de mer 

individuella roller. De beskrivs ofta i egenskap av ”karriärister” och när de beskrivs som 

individer får de till exempel heta: ”pojken från distrikt 2”. Även när de börjar nämnas vid 

namn är de främst omnämnda som medlemmar av karriäristerna. Av denna anledning finner 

                                                           
57 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Arbetets företräde” 
58 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Vinnande” 
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jag det intressant för min undersökning att undersöka gruppen mot manliga normer för att se 

om de som grupp gestaltar en hegemonisk maskulinitet eller inte. (81-85, 134) 

Katniss träffar alla motspelare i träningscentret och lägger särskilt märke till karriäristerna. 

De andra deltagarna blev avundsjuka på oss, men inte för att vi var fantastiska utan för att våra stylister var det. 

Nu ser jag bara förakt i karriäristernas blickar. Var och en ser ut att väga dubbelt så mycket som jag. De utstrålar 

arrogans och brutalitet. När Atala [huvudinstruktören] är färdig med oss går de rakt mot de dödligaste vapnen i 

hallen och hanterar dem skickligt. (81) 

De har uppenbarligen synnerligen imponerande kroppsbyggnader. Betraktaren Katniss börjar 

med att påpeka att hon ser förakt i karriäristernas blickar. Hon säger att de utstrålar arrogans 

och brutalitet, och de hanterar vapnen skickligt. Förakt för svaga, att ha starka och vältränade 

kroppar, vara arroganta, utstråla brutalitet och självförtroende är uttryck för traditionell 

maskulinitet.  

[…] Jag tittar på hur karriäristerna visar upp sig, uppenbarligen för att sätta skräck i resten av oss. Sedan vänder 

jag blicken mot de andra, de undernärda och inkompetenta som gör sina första, darriga försök med kniv eller 

yxa. (82) 

När Katniss vänder blicken från de skräckinjagande karriäristerna ser hon några patetiska 

stackare som darrande famlar med livsfarliga vapen de inte vet någonting om. Det är 

intressant hur Katniss benämner dem som: ”undernärda och inkompetenta” (82). Det är 

motsatsen till vad en man ska vara i traditionell maskulinitet. Den ena gruppen beskrivs med 

attribut som enligt hegemonisk maskulinitet förlänar dem en rätt till överordnande. De agerar 

som skickliga, våldsamma och självsäkra aktörer. Den andra gruppen beskrivs med 

uteslutande negativa attribut. De agerar som undernärda, inkompetenta och osäkra aktörer. 

Det är tydligt vilken grupp som är underordnad och vilken som protagonisten måste besegra 

för att kunna vinna: karriäristerna. 

Ännu en situation som händer kort efteråt understryker hur karriäristerna i sitt beteende 

tydligt markerar i sitt beteende hur de anser sig vara överlägsna de andra och att de ska 

respektera och frukta dem: 

Oftast samlas karriäristerna vid ett bord [när alla äter lunch i den gemensamma matsalen] som för att visa sin 

överlägsenhet. De är högljudda och verkar vilja bevisa att de inte är rädda för varandra. Oss andra bryr de sig 

över huvud taget inte om. Resten sitter mestadels ensamma, som vilsna får. Ingen pratar med oss. Peeta och jag 

sitter tillsammans och försöker prata vänskapligt, eftersom Haymitch tjatar om det hela tiden. (84) 

 

Därför att karriäristerna fullständigt ignorerar och inte bryr sig om de övriga i matsalen är det 

tydligt att karriäristerna dominerar och de andra deltagarna underordnas.  
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Karriäristerna som grupp markerar en hegemonisk maskulinitet genom rollen karriärister är 

så förknippad med huvudstadens makt och förkroppsligar på alla sätt och vis systemets makt 

över dem alla. Den typen av manlighet som förknippas med makt blir samma manlighet som 

karriäristerna har. De har tränats för detta under hela sina liv och visar upp det 

eftersträvansvärda beteendet med sina handlingar och försöker att påverka de andra till att 

genom sin rädsla och fruktan indirekt erkänna deras överhet. De sitter och samtalar högljutt 

med varandra medan de andra bara sitter utspridda som vilsna får. De beskrivs i spelen precis 

som vargar: ”vargflocken av karriärister”. (136)  

Inte nog med att karriäristerna står för den hegemoniska maskuliniteten. Deras uttryck för 

manlighet är slående lika den traditionella maskulinitetsideologins ideal. De står för 

dominans, känslomässig återhållsamhet, självtillit i mekanisk skicklighet, och är tuffa, 

känslokalla, hårda, aggressiva, tävlande och starka aktörer som alla jagar efter status. När 

Katniss beskriver övriga deltagare i matsalen märker man hur hjälplösa och formlösa de är. 

Det enda de förkroppsligar är en sämre typ av deltagare än karriäristerna. Man kan tolka 

deras position och deras uppträdande som tillhörande en grupp underordnade personer. 

Antagligen skrämmer karriäristerna dem. De anses inte värda uppmärksamhet av 

karriäristerna, och de underordnade deltagarna kan inte heller hävda sig emot dem på något 

sätt.  

Användningen av metaforen: ”som vilsna får”59 är intressant eftersom den förekommer i 

västerländska berättelser för att beskriva eller gestalta en person eller grupp som milda, 

ödmjuka, icke-våldsamma och hjälplösa personer. Jesus beskriver sina följare som får i 

Bibeln för att understryka att de inte kan göra något utan honom,60 och i Aisopos fabler är 

fåret ett hjälplöst offer för den hänsynslösa vargen.61 Genom att anknyta till den symboliska 

betydelse som fåret har i de västerländska berättelserna understryker protagonisten att det 

finns en social hierarki mellan karriäristerna och de övriga deltagarna. Vi förstår hur denna 

hierarki ser ut delvis på grund av detta bildspråk som återkommer i den västerländska 

kulturen. Bildspråket i boken förstärker på så sätt hur karriäristerna och de andra deltagarna 

har placerats in i en social hierarki och var respektive grupp befinner sig i den. Dikotomin 

                                                           
59 Bibel 2000, Hesekiel 34:5f liknar Israels folk vid vilsna får som blir vilddjurens rov: ”Eftersom mina får inte 

hade någon herde skingrades de och blev vilddjurens rov. De skingrades och driver vilsna omkring på alla berg 

och höga kullar. Över hela jorden har mina får skingrats. […]”  
60 Jonathan Charteris-Black. Corpus approaches to critical metaphor analysis [Elektronisk resurs] /, Palgrave 

Macmillan, Basingstoke, 2004 s. 184 
61 Aisopos, Esops fabler, Beijers bokförl., Stockholm, 1915 http://runeberg.org/esopsfab/0014.html (hämtad 

2016-12-21 12:09) 

http://runeberg.org/esopsfab/0014.html
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”varg – får” är tydlig; vargen är överordnad fåret och kommer att besegra det om ingen 

skyddar det. 

4.3 Det homosociala samspelet 

Peeta ansluter sig till gruppen karriäristerna efter en tid i spelet. Samspelet mellan honom och 

de andra i gruppen är intressant eftersom Peeta delvis för att han accepteras av dem och för 

att han i denna del av berättelsen framstår som mycket mer i enlighet med den traditionella 

maskulinitetens ideal. Karriäristerna beskrivs, som tidigare nämnt som brutala, starka och 

orädda. Peeta har som motiv att skydda Katniss, men är med dem även om karriäristerna är 

ute efter att använda honom att få tag i henne. Samspelet mellan Peeta och karriäristerna är 

intressant eftersom han med dem verkar bli mycket hårdare än förut: ”Ett gräl bryter ut [bland 

karriäristerna] och håller på tills en av dem tystar de andra. ’Vi slösar tid! Jag går och gör slut 

på henne och sedan drar vi!’ Jag trillar nästan ur trädet. Det var Peetas röst.” (135). Peeta gör 

kort efteråt slut på en sårad och försvarslös fiende medan de andra väntar på avstånd. Katniss 

reagerar med chock eftersom Peeta hon inte känner igen honom från hur han har varit med 

henne. Han avbryter karriäristernas tjafs med varandra och tar initiativ till en lösning genom 

sin handling. Med karriäristerna är Peetas handlingar helt enligt den traditionella 

maskulinitetsideologin.62 (135) 

En intressant situation som lyfter upp Peetas syn på manlighet är när tidigare vinnaren 

Haymitch ska handleda de två till spelen utvalda ungdomarna Katniss och Peeta: 

’Så du ska ge oss råd’, säger jag [Katníss] till Haymitch. 

’Visst. Här har ni ett gott råd: Håll er vid liv.’, säger Haymitch och brister i skratt. Innan jag minns att jag 

bestämt mig för att undvika Peeta tittar jag åt hans håll. Hans hårda blick förvånar mig. Annars verkar han så 

beskedlig. 

’Hemskt roligt’, säger Peeta. Plötsligt klipper han till glaset i Haymitch hand. Det går i tusen bitar och den 

blodröda vätskan rinner ut på kupégolvet. ’Men inte för oss.’ 

Haymitch tänker efter ett ögonblick och sedan slår han till Peeta i ansiktet så att han flyger av stolen. (50f.) 

 

Haymitch skratt kan tolkas som vinnarens förakt mot de som inte är starka nog att själva 

vinna som han gjorde en gång i tiden. Han räknar varken med Katniss eller Peeta. Han 

behandlar dem inte efter sin plikt som handledare, antagligen därför att han inte tror att de är 

värda besväret. Peetas beteende förvånar Katniss. Han blir hård i blicken, och går sedan över 

till våld mot Haymitch. Peeta beskrivs annars som en som kan gråta och hade ett jagat djurs 

                                                           
62 Mahalik et. al. 2003 s. 3 CMNI: “Kontroll över sina känslor”, “Våldsamhet”, “Dominans”,  
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blick när han blev vald till spelen, en sårbar person. I denna situation hävdar han sig mot 

Haymitch, som då svarar med att bruka en ännu högre nivå av våld mot Peeta än vad han 

själv blev utsatt för. Med tanke på att Haymitch är handledare, äldre och full kan man vänta 

sig att Haymitch ger tillbaka värre än han fick av Peeta för att markera sin position. Denna 

situation visar hur både Haymitch och Peeta intar en tuff roll för att visa att de är män att 

räkna med. Att Peeta blir hård och våldsam är en tydlig övergång av honom från en stereotypt 

kvinnlig roll till en stereotypt manlig. Detta skedde när han sattes på prov av en annan man. 

Det homosociala samspelet mellan Haymitch och Peeta visar att Peeta agerar efter en 

traditionell maskulinitetsideologi i samspelet med en annan man. 

4.4 Männens behandling av Katniss 

Gale påpekar att kvinnorna klär sig kvinnligt på ett sätt som gör dem obekväma. Vid ett annat 

tillfälle erbjöd sig att bära en köpt get åt Katniss, likt en gentleman. (226)  

Haymitch säger en del saker till Katniss genom boken som inte är så snälla. Han kallar henne 

konsekvent för sötnos, vilket hon inte gillar. Han kallar henne även för: ”lika charmig som en 

död snigel” (102), ”romantisk som smuts”(114f.), och säger med avsmak att hon ”verkligen 

[är] en idiot” (114) när hon tyckte att det var svagt av henne att vara åtråvärd. Alla dessa 

förolämpningar kommer ur en önskan från hans sida att hon ska vara som en kvinna, i detta 

fall åtråvärd. Han säger: ”Du är guld värd, sötnos.” (116) när hon spelade kär på ett 

övertygande sätt.(251, 254) Det bästa för Katniss ur hans synvinkel är att vara så kvinnlig 

som möjligt innan spelen och om hon inte agerar på det sättet får hon veta hur dålig hon är.  

Under bokens gång är det tydligt att Haymitch stil mot henne ställer Katniss i fientlig 

ställning mot honom. Han beskrivs som en person som är ”destruktiv” av Katniss. Delvis kan 

det förstås av att han har sina alkoholproblem, men man kan se att han behandlar henne hårt 

som med Peeta, men också därför att hon är tjej, vilket hon inte accepterar. Haymitch 

konstaterar gång på gång att Katniss är hopplös. Många gånger som han kritiserar henne är 

det för att hon inte uppträder charmigt, varmt eller avspänt utan istället konfliktbenäget, spänt 

och kalkylerande, alltså traditionellt manligt och inte traditionellt kvinnligt. En situation som 

belyser detta är när Haymitch ska förbereda Katniss för intervjun med Ceasar. Han undrar hur 

han ska framställa henne: ”Charmerande? Reserverad? Vildsint?” (98) Han vill veta var 

Katniss har gjort av den där ”muntra, vinkande flickan på vagnen” (99). När han sedan sätter 

igång med sin fiktiva intervju föreslår han: ”Bedåra mig.” (99), vilket inte fungerar så bra 

eftersom hon inte vill vara vänlig mot huvudstadsinvånarna. Han säger: ”Försök att vara 
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ödmjuk” (99), något som inte heller fungerar. Han börjar till slut att dricka och har en elak 

biton i rösten när de går igenom resten av alla tänkbara roller för henne när han pratar med 

henne. De prövar sedan alla möjliga roller men det slutar med att han säger: ”Jag ger upp 

sötnos. Svara bara på frågorna och försök låta bli att visa publiken hur djupt du föraktar 

dem.” (100).  

Även om Katniss försökte med andra roller, till exempel att vara kaxig och arrogant, var alla 

Haymitch tidiga förslag på roller traditionellt kvinnligt kodade roller: bedårande, ödmjuk. 

Om man tänker sig att det är så han vill ha henne trots att hon verkar passa in i en mer 

stridslysten roll kan man börja misstänka att det har något med makt att göra. Han vill inte att 

hon ska vara så stridslysten för att hon ska hålla sig på sin underordnade roll gentemot 

huvudstaden. När hon inte klarar av att leva upp till det kravet blir han missnöjd med henne 

och tycker att hon är misslyckad eftersom hon inte passar in i de roller han ger henne. 

Intervjusituationen går ut på att få in Katniss i ett gynnsamt läge gentemot 

huvudstadsbefolkningen, och Haymitch tror eller vill att de traditionellt kvinnliga rollerna ska 

fungera för detta ändamål, vilket de inte gör. Smeknamnet ”sötnos” är ett tecken på vad hon 

borde vara, men inte är. Han får inte makten över henne. Katniss och Haymitch avskyr 

varandra vilket beror på att de är så lika enligt Peeta. (214) Det skulle kunna vara så att de 

avskyr varandra eftersom Katniss vill bli erkänd som jämlike av Haymitch, vilket han inte 

tänker göra eftersom han hela tiden vill få in henne i den traditionella kvinnorollen där hon 

lyder vad han och huvudstaden säger till henne.  

Peeta kallade Katniss sötnos två gånger som hon irriterade honom, men är i övrigt respektfull 

mot henne. Hon berättar för läsaren att sötnos är Haymitch nedlåtande smeknamn för henne, 

och detta använder alltså Peeta sig av för att reta henne när han märker att hon spelar hårdare 

än hon egentligen är, något han ser igenom och inte tycker om. Peeta är beskyddande mot 

henne och vill se till att hon klarar sig och vinner spelen. (120, 228, 246) 

Cinna uppmuntrar Katniss inför den kommande intervjun att vara sig själv: ”Jag sitter på 

huvudscenen med de andra stylisterna, du kommer kunna titta rakt på mig. När du får en 

fråga, leta rätt på mig och svara så ärligt som möjligt.” (103). Cinnas råd är motsatsen till 

Haymitch krav på Katniss att låtsas vara någon annan än hon är. Cinna tror att Katniss 

kommer att klara intervjun om hon inte gör sig till, om hon helt enkelt är den tjej som hon är 

för att bli omtyckt. Haymitch å andra sidan tror att Katniss behöver hitta en roll hon inte är, så 

att hon sedan kan bli omtyckt. 
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I intervjun frågar Ceasar frågor om vad hon tycker gjort störst intryck på henne, vad hon 

tyckte om sina kläder vid ett tidigare tillfälle, vill att hon ska visa upp sin klänning under 

intervjun, undrar hur hon fick bästa poängen, frågade vad Katniss svarade sin syster om att 

hon skulle försöka vinna. När Katniss sade att lovade att försöka vinna svarade Ceasar att han 

är säker på att hon gjorde. I intervjun kan man se att Ceasar på bästa sätt försöker ställa henne 

i så gott ljus som möjligt. Han ställer de frågor som han tror kommer att få publiken att tycka 

om en henne, vilket är klänningen och relationen med hennes syster bland annat. Han 

behandlar inte henne på något översittaraktigt sätt, och kan därför inte sägas försöka ha makt 

över henne i intervjun. Detta kan bero på att Ceasar förkroppsligar en del av spelen, och på så 

sätt är mycket mäktig och har inte något intresse av att trycka ner Katniss ännu mer eftersom 

hon redan är nedtryckt av regimen. (107f.) 

5. Slutsats 

Gale är i boken en i många avseenden traditionellt maskulin karaktär. Fysiken, yrket, 

fritidssysselsättningen, ansvarstagandet och karaktärsdragen stämmer bra överens med en 

traditionellt maskulin karaktär. Det faktum att han kan få en fru när han vill men ändå inte 

skaffar sig tyder på att han uppfyller normen för arbetets företräde. Det som avviker från den 

traditionella maskulinitetsideologins normer är det jämlika förhållandet med Katniss i jakten, 

något som tyder på att han inte anser det viktigt att ha makt över kvinnor. 

Peeta uttrycker en blandat traditionell och icke-traditionell maskulinitet. I det homosociala 

samspelet stämmer hans handlingar väl överens med den traditionella maskulinitetsideologin 

då han är dominant, våldsam, och håller tillbaka känslor. Han visar sig kunna använda kniv 

bra och kommer in i karriäristlaget. Han har god fysik och har kommit bra till i 

brottningstävling och är socialt begåvad vilket tyder på att han uppfyller vinnande-normen 

och jagande efter status. När han umgås med Katniss ger han uttryck för en icke-traditionell 

maskulinitet. Han är inte är tävlingsinriktad med henne. Han har dåligt självförtroende. Han 

vill inte ha makt över Katniss utan har ett jämlikt förhållande med henne. Han är bra på att 

måla och försöker inte dölja sina känslor, och avviker på dessa sätt från en traditionell 

maskulinitetsnorm. 

Haymitch ger uttryck för att vara en man som uttrycker många av de faktorer som är viktiga i 

en traditionell maskulinitetsideologi. Han är dominant som handledare, han är en känd 

vinnare av ett tidigare spel, han är tuff, han är återhållsam med känslorna bland annat genom 
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att det verkar som att han dricker för att kunna behärska känslorna, han blir vid tillfällen 

våldsam, och visar vissa drag av att söka makt över kvinnor när han behandlar Katniss på ett 

föraktfullt och retsamt sätt. 

Cinna är en karaktär med komplex maskulinitet eftersom han delvis ger uttryck för en 

traditionell maskulinitet samtidigt som han också kan anses avvika från den på en del sätt. 

Hans yrke är traditionellt feminint och han har en öm och mjuk relation med henne som tyder 

på att de är jämlika, därför att han dessutom lovar att stötta Katniss som en vän, inte som en 

handledare. Detta tyder på att han inte vill ha någon makt eller känner att han behöver hävda 

sig mot henne och hennes kvinnlighet, utan vill bara hjälpa henne. Han uppfyller 

arbetsnormen genom att utmärka sig som mycket skicklig i sitt arbete, men det är i och för sig 

ett kvinnligt kodat arbete som inte ger honom någon status. Detta gör honom till en man med 

en komplex maskulinitet. 

Karriäristerna skapar en hegemonisk maskulinitet genom att med sina handlingar och deras 

uppträdande sätta de andra deltagarna i underordnad ställning. Bildspråket och de attribut 

som associeras med respektive grupp bekräftar hur de skapar ett förhållande av dominans- 

och underordnande. Karriäristerna förknippas med allt som krävs för vinnande och makt, 

något som en hegemoniska maskuliniteten står för. Karriäristernas handlingar stämmer väl 

överens med maskulinitetsidealen som de traditionella maskulinitetsnormerna står för. 

I det homosociala samspelet mellan männen ser man att det där förekommer ett uppvisande 

av ett hårdare beteende än i deras beteende som det ser ut gentemot kvinnor. Samspelet 

mellan Peeta och karriäristerna och mellan Peeta och Haymitch visar på detta. 

Slutligen kan man genom analysen konstatera att det finns tecken på att de flesta männen har 

behandlar Katniss som en jämlike. Gale, Peeta och Cinna avvek allihop från normen att 

försöka dominera kvinnor i deras relation med Katniss. Haymitch däremot betedde sig 

överlägset mot henne genom att markera hennes femininitet med smeknamn och spydigheter 

och kan därigenom tolkas som att han söker makt över kvinnor.  

6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur männen framställs och agerar i Hungerspelen 

och att diskutera om det går att använda boken i värdegrundsarbetet. Jag gjorde fyra 

personporträtt på de mest framträdande männen i boken. För att genomföra analysen använde 

jag mig av en närläsningsmetod där jag i analysen jämförde karaktärernas ord och handlingar 
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mot en traditionell maskulinitetsideologi. Normerna på den traditionella 

maskulinitetsideologin bestod av CMNI-skalan63 som hade tydligt uppställda normer som jag 

kunde jämföra männen mot.  

I undersökningen av det homosociala samspelet blev Connells teori om hegemonisk 

maskulinitet användbar. Det blev tydligt att karriäristernas uttryckssätt korrelerade mycket 

väl med den traditionella maskulinitetsnormen för att etablera en hegemonisk maskulinitet. 

Man såg tydliga exempel på hur både berättarens bildspråk och karriäristernas handlingar 

förstärkte den hegemoniska maskuliniteten och underordnade de övriga deltagarna.  

Jag tycker att bland alla män som jag har undersökt var Peeta den mest komplexa och 

intressanta att analysera. I analysen ser man att han många gånger agerade annorlunda än den 

traditionella maskulinitetsnormen. Han har ett traditionellt mjukt yrke, beskrivs som snäll, 

visar känslor, vill inte bli ett ”monster” i spelen och har dåligt självförtroende när det gäller 

att slåss med vapen. Alla dessa faktorer avviker från den traditionella maskulinitetsnormen. 

Det är intressant att Peeta därför inte agerar efter dessa mjuka egenskaper när han är i ett 

homosocialt samspel. I sådana situationer visar han istället upp hårdhet, våldsamhet, tuffhet, 

ledarskap och känslomässig återhållsamhet. Han förvånar Katniss flera gånger i sitt mycket 

hårdare sätt eftersom det skiljer sig från vad hon tidigare har sett av honom.  

Precis som Kimmel påstår om beteenden hos män i patriarkala samhällen agerar Peeta som 

om det viktigaste samspelet är mellan honom och andra män. Connells hegemoniska 

maskulinitetsteori förklarar Peetas beteende som att han agerar delaktigt i upprätthållandet av 

den hegemoniska maskulinitetsnormen. Min analys tyder på att Peeta måste göra detta för att 

accepteras av gruppen. Han agerar därför efter den hegemoniska maskulinitetsnormen och det 

ger honom delaktighet i gemenskapen med andra män. I den gemenskapen får han fördel av 

den hegemoniska maskulinitetens privilegier. Dessa privilegier är i hans fall makt och status i 

spelen eftersom karriäristerna är den mest fruktade gruppen där. Peetas mjukare uppträdande 

när han är med Katniss är inte så mycket i enlighet med CMNI, men detta beteende tyder 

antagligen på att han anser sig kunna kosta på sig att vara mjukare mot henne eftersom det 

viktiga samspelet är mellan honom och andra män. Alltså är han mjuk med henne, och 

traditionellt maskulin med andra män. Hans förmåga att agera delaktigt i den hegemoniska 

maskuliniteten var antagligen det som hjälpte honom att kunna hålla sig vid liv i spelen. Det 

                                                           
63 Som tidigare nämnt är detta en mätmetod för att mäta mäns grad av konformitet till traditionell maskulinitet. 

CMNI: ”Conformity to Masculine Norms Inventory” 
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kan nog säga något om hur det är för andra män i vårt samhälle ibland. Om man anser att den 

hegemoniska maskuliniteten är väldigt seglivad i vårt samhälle kan en förklaring vara att 

många män kanske tror att de inte har råd att agera för avvikande mot den hegemoniska 

maskuliniteten, även om de skulle vilja, något i stil med Peetas exempel.64  

I andra analyser av Hungerspelen har det konstaterats att Peetas uttryck främst kan ses som 

genusbinära65, alltså inte strikt manliga, vilket jag håller med om. Min analys visar lite 

tydligare på vari hans genusbinaritet ligger. Jag bygger vidare på Taber & Lane och Kennes 

påstående att det finns en genusbinaritet hos exempelvis Peeta och visar med min analys att 

hans agerande kan förklaras med att han behöver ha en delaktighet i den hegemoniska 

maskuliniteten för att kunna ta del av dess privilegier. När det inte är viktigt att hävda sig mot 

någon uttrycker han en annan maskulinitet än den traditionella maskuliniteten som anges av 

CMNI. 

Karaktären Haymitch kan sägas ha den mest traditionella mansrollen. Hans position som 

handledare ger honom en naturlig ställning av dominans som han har fått eftersom han har 

vunnit ett dödligt, farligt spel. Han tvingar Peeta och Katniss att hävda sig, och behandlar 

Katniss tufft, antagligen för att hon är kvinna. Kristi Loobek skriver i sin feministiska analys 

av Hungerspelen att den är ett uttryck för både andra- och tredje vågens feminism och att 

Katniss är ett stöd för kvinnors empowerment.66 Med tanke på detta tycker jag att det är en 

intressant tanke att tänka att författaren kanske ganska medvetet valde att låta Haymitch vara 

den enda mannen av alla männen som jag har analyserat som egentligen kritiserar hennes 

kvinnlighet och hela tiden ”petar” på den genom kommentarer. Hans beteende kan ju 

förklaras med att han är en generation ifrån ungdomarna, och hans svaghet för alkohol kan 

också vara en form av ursäktande för att Haymitch inte förstår bättre. Katniss får en chans att 

bemöta sådan kritik som antagligen många kvinnor får möta när de inte rättar sig efter de 

traditionella idealen, och då blir Haymitch manlighetstyp ett praktiskt feministiskt verktyg för 

författaren kan man tänka. 

CMNI-skalan var ett bra verktyg för porträtteringen av männen och hur de förhöll sig till en 

traditionell maskulinitetsnorm. Jag upplevde dock att den inte visade en tillräckligt stor del av 

                                                           
64 Kimmel s. 191, 195 
65 Taber & Lane, 2013, Kenne, s. 16-18 
66 Kristi Loobeek, A FEMINIST ANALYSIS OF THE FILM THE HUNGER GAMES. Concordia University, St. 

Paul 2014 

https://nginx.csp.edu/comjournal/wp-content/uploads/sites/16/2014/01/Kristine-Loobeek-The-Hunger-Games-

and-Feminism.pdf (hämtad 2017-05-02) 

https://nginx.csp.edu/comjournal/wp-content/uploads/sites/16/2014/01/Kristine-Loobeek-The-Hunger-Games-and-Feminism.pdf
https://nginx.csp.edu/comjournal/wp-content/uploads/sites/16/2014/01/Kristine-Loobeek-The-Hunger-Games-and-Feminism.pdf
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vad man uppfattar som traditionellt maskulint beteende, och därför ville jag ha med en tydlig 

tabell över stereotypa roller för manliga- och kvinnliga karaktärer i min analys, men det 

visade sig att det blev för rörigt med två måttstockar för maskulinitet, så jag valde endast 

CMNI-skalan därför att jag ansåg att den var tydligare förklarad av skaparna.  

Undersökningen av det homosociala samspelet behövde utgå ifrån att karriäristerna som 

grupp var uttryck för en maskulinitetstyp trots att den inte var homogent manlig. Gruppen 

förkroppsligade på många sätt sådana drag som är typiska för traditionell 

maskulinitetsideologi, vilket gjorde att undersökningen gick att genomföra med den gruppen 

som objekt för min analys. På samma gång som det fungerade bra att undersöka gruppen som 

maskulin kan man anse att genom att göra det osynliggjordes kvinnorna i gruppen. De levde 

upp till samma typ av krav för grupptillhörigheten som männen i gruppen gjorde. Jag är 

medveten om att jag var tvungen att till viss del göra en sådan osynliggörning men meningen 

var verkligen inte att osynliggöra. Meningen var bara att analysera maskulinitetshierarki och 

maktspel mellan män utifrån teorin om hegemonisk maskulinitet. Jag anser att analysen var 

mycket givande och gav bra förklaringar, främst kring Peetas agerande. Därmed måste ändå 

sägas att hälften av gruppen var starka kvinnor, men det skulle inte gå att undersöka gruppen 

på ett annorlunda sätt utan att frångå uppsatsens syfte som var att analysera uttrycken för 

maskuliniteter i Hungerspelen.  

Jag tror att den här boken skulle vara bra att använda i svenska för en gymnasieklass med 

olika fokus, bland annat manliga och kvinnliga könsroller. Man kan diskutera Peetas problem 

att passa in i en värld där en man måste vara dominant och vinnande för att respekteras och 

accepteras. Man kan starta en bra diskussion om hur andras åsikter om oss har en påverkan 

och där kan man antagligen komma in på intressanta diskussioner om vad som egentligen var 

Peetas sanna jag. Eleverna kunde till exempel då kunna diskutera om man kan säga att hans 

”sanna jag” var när han var med Katniss, eller om han alltid var sann, bara med olika roller. 

Taber & Lanes studie baserar sig på gruppdiskussioner med ungdomar om Hungerspelen där de bland 

annat berör genus i boken. De skriver att de fyra ungdomarna hade svårt att se annat än 

könsstereotypiska bilder på karaktärerna Peeta och Katniss trots en kritisk ansats på genus. Detta 

understryker skolans behov av att arbeta med diskussioner om genus för att förstå att det inte bara 

finns en typ av manlighet och kvinnlighet att leva efter. Jag tror att de efterlevda normerna hos 

ungdomar ofta i alla fall delvis formas av en traditionell maskulinitetsnorm. Detta är något 

som Forslid också lyfter fram bland annat i ett exempel om jargongen i fotbollslagets 
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omklädningsrum där den hegemoniska maskuliniteten råder och upprätthålls.67 Ungdomar 

skulle säkert må bra och tycka om att diskutera identitetsfrågor, och det tror jag alltså att 

Hungerspelen kunde fungera till därför att det finns många vinklar att utgå ifrån. Peeta, Gale, 

Haymitch och Cinnas roller kan tjäna som grund för kritiska diskussioner om manlighet.  

Min uppsats har analyserat i vilken mån männen har uppfyllt en traditionell manlighetsroll, 

men det mycket uppenbara diskussionsämnet skulle ju förstås också vara kvinnlighetsroller 

speciellt med tanke på Katniss roll som hjälte och kvinna. Det finns en del analyser kring 

detta som jag skrev om i tidigare forskningsavsnittet, och jag tycker också att min uppsats har 

gett en bredare grund i forskningen om genus i Hungerspelen. Den ger ett underlag för en 

bredare diskussion om könsroller än en enbart feministisk genusdiskussion. Jag tror att det 

kunde engagera killarna i klassen mer om man alltså även inkluderar en välgrundad 

diskussion om manlighetsroller med utgångspunkt i de manliga karaktärerna i Hungerspelen. 

  

                                                           
67 Forslid s. 62 
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