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”The girl who saves the world. An examination of the girl and the Foucauldian 

view of power in The Hunger Games and The Engelsfors trilogy”.  

 

Abstract. 

Through Close reading of the two trilogies The Hunger Games by Suzanne Collins and The 

Engelsfors trilogy by Sara Elf Bergsmark and Mats Strandberg this thesis aim is to 

examine the popular literary theme with a young girl who saves the world.  This thesis 

approach this through Michel Foucault’s theories of both discourse theory and analysis of 

power. By using discourse theory this thesis first examines what it means to be a girl, in both 

the literary worlds and our own. The result shows that the girls have very different approaches 

to what it means to be a girl. What they do have in common is that they all relate to an 

understanding of a concept of the right way to be a girl, as if there was a blueprint version of 

the true girl. 

In the second part the girls approach to power and how they find ways to show 

resistance is studied. Foucault argues that power is a part of all human relationships and that 

power always is possible to change. By exanimating everyday life experiences where power 

and control is exercised, different ways in which the girls lives that were shaped by this power 

was revealed. The analysis show that the power influences their lives in even the smallest 

ways and affect what they say, their dreams and their thoughts. By becoming more aware of 

how their societies are constructed they find ways to fight back and show resistance.  

Collaborations between people of different background and class is an important 

element in both trilogies and through the girls commitment they become aware of how they 

can be a part of and lead their societies to change. In both books, the worlds the girls live in is 

changed for the better.  
 

Keywords: Girl, Foucault, Power, Discours theory, Girlhood studies, The Hunger Games, The 

Engelsfors trilogy.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning. 

Genom en närläsning av Suzanne Collins hungerspelstrilogi samt Sara Elf Bergsmark och 

Mats Strandbergs Engelsforstrilogi utifrån Michelle Foucaults teorier gjordes en tvådelad 

analys. I den första delen undersöktes utifrån Foucaults diskursanalys vad det innebär att vara 

flicka, dels i de litterära texterna dels i vår verklighet. Foucault ville med sin diskursanalys 

finna en metod för att kunna visa på att vad människor tar för självklart ofta är ett resultat av 

en historisk process som kunde ha tagit andra vägar. Genom att undersöka flickan utifrån 

detta perspektiv fann jag att de sju flickhjälteprotagonisterna är flickor på helt olika sätt men 

att de alla förhåller sig till bilden av hur flickan egentligen borde vara. Som om att det fanns 

en urtyps flicka som de borde eftersträva att vara.  

I analysens andra del undersöks hur flickorna gör motstånd och hur de förhåller sig till 

den maktposition som de hamnar i och sedan gör till sin. Foucault menade att det i varje 

maktrelation finns utrymme för motstånd och att vi i en maktanalys måste tala om makterna 

och inte makten. Makt är, enligt Foucault, en del av alla mellanmänskliga relationer och alltid 

möjlig att förändra. Genom att undersöka vardagliga situationer där kontroll och makt utövas 

avslöjas de sätt på vilka flickorna förhöll sig till och formades av makten. Makten påverkar de 

allra minsta beståndsdelarna av flickornas liv och påverkar till och med vad de tillåter sig att 

säga, tänka och drömma. Genom att flickorna får syn på de sätt som de hålls tillbaka på finner 

de sätt att göra motstånd. Samarbete över tidigare otänkbara gränser är en viktig beståndsdel i 

båda dessa trilogier och genom flickans engagemang och kamp växer hennes insikter om 

världen, hur den är konstruerad och vad hon kan göra för att förändra den. Dessutom växer 

flickans sociala sammanhang med det nya uppdraget och hon får en större, utökad familj. 

Flickornas agerande förändrar deras samhällen och världar till det bättre. 

 

Nyckelord: Flicka, Foucault, Makt, Diskursanalys, Flickstudier, Hungerspelen, 

Engelsforstrilogin  



 4 

Innehållsförteckning 

INLEDNING. .................................................................................................................................. 5 

SYFTE. .......................................................................................................................................... 6 

METOD ........................................................................................................................................ 7 

TIDIGARE FORSKNING................................................................................................................... 8 
THE HUNGER GAMES. ............................................................................................................................... 8 
ENGELFORSTRILOGIN. .............................................................................................................................. 12 

VIDARE FORSKNING.................................................................................................................... 14 

GENRERNA DÄR FLICKAN SOM RÄDDAR VÄRLDEN OFTA ÅTERFINNS. .......................................... 15 

DEL 1. FLICKAN I ’FLICKAN SOM RÄDDAR VÄRLDEN’. ................................................................... 19 
DISKURSANALYS. .................................................................................................................................... 19 

VAD ÄR EN FLICKA OCH HUR DEFINIERAS HON? .......................................................................... 21 
FLICKAN I VÅR SAMTID. ............................................................................................................................ 23 
FLICKAN I DEN HÄR UPPSATSEN. ................................................................................................................ 24 
FLICKAN I PANEM. .................................................................................................................................. 25 
FLICKAN I ENGELFORS .............................................................................................................................. 26 
TEAM KATNISS. ...................................................................................................................................... 28 
SOCIALA KONSTRUKTIONER I ENGELSFORS .................................................................................................. 30 
FLICKAN SOM KATALYSATOR. .................................................................................................................... 32 
FLICKA SOM STRATEGI. ............................................................................................................................ 34 
FLICKAN, UPPDRAGET OCH MOTSTÅNDET. .................................................................................................. 37 

DEL 2. FLICKAN SOM GÖR MOTSTÅND. ....................................................................................... 42 

MAKT. ........................................................................................................................................ 42 
DISCIPLINERING – DEN OSYNLIGA MAKTEN. ................................................................................................. 44 
MAKTENS PÅVERKAN. ............................................................................................................................. 46 
NORM SOM MAKTTEKNIK. ........................................................................................................................ 48 
MAKT OCH ”MOTMAKT”. ........................................................................................................................ 53 
KUNSKAP ÄR MAKT. ................................................................................................................................ 56 
SAMARBETE SOM MOTSTÅNDSSTRATEGI. .................................................................................................... 59 

SAMMANFATTNING ................................................................................................................... 63 

LITTERATURFÖRTECKNING.......................................................................................................... 65 
PRIMÄRLITTERATUR ............................................................................................................................... 65 
SEKUNDÄRLITTERATUR ........................................................................................................................... 65 
WEBBEN. .............................................................................................................................................. 67 

APPENDIX. HUNGERSPELEN OCH ENGELFORSTRILOGIN I KORTHET. ............................................. 69 
THE HUNGER GAMES .............................................................................................................................. 69 
CATCHING FIRE. ..................................................................................................................................... 69 
MOCKINGJAY. ........................................................................................................................................ 70 
CIRKELN. ............................................................................................................................................... 71 
ELD. ..................................................................................................................................................... 72 
NYCKELN. .............................................................................................................................................. 73 

 



 5 

Inledning. 

Tystnad, tagning. Och så kommer kulturminister Alice Bah Kuhnke ut på Södra Teaterns scen 

i Stockholm. Det är den 19 november hösten 2017 och vi har precis lyssnat till 200 vittnesmål 

om sexuellt våld, förminskningar och hot om våld ifrån skådespelerskors vardag. Med sig ut 

på scen tar Bah Kuhnke med sig bilden av revolution i form av ett budskap på hennes t-shirt. 

Budskapet lyder: ’The fire will burn forever’ och över texten syns den brinnande 

mockingjaysymbolen ifrån The Hunger Games. Symbolen för revolution i Panem. Symbolen 

som 16-åriga Katniss Everdeen personifierar i berättelsen. Här får Katniss följa med in i vår 

vardag och den fiktiva symbolen för revolution sträcker ut sin arm till oss i Sverige i 

novembermörkret.  

Våren 2017 var jag på en heldag om flickforskning på Stadsteatern i Skärholmen i 

Stockholm, där en bred grupp forskare kort presenterade sin forskning. Det var en dag som 

gav inspiration och väckte nya funderingar. Något som återkom var den undersökta flickans 

uppfattning om att vara eller inte vara stark. Men vad innebär det att vara stark? Tar vi för 

givet att stark betyder samma sak för oss alla? När jag frågade om ordet stark hade definierats 

närmare kom vi in på bilden av den starka flickan i litteraturen, som Pippi och Anne på 

Grönkulla, och flickan i samhället, som Malala som mot alla odds kan fortsätta sin kamp för 

flickors skolgång och rättigheter. Diskussionen väckte i mig bilden av Flickan som räddar 

världen, både i litteraturen och i vår vardag. Men vem är flickan som räddar världen i 

litteraturen? Hur mår hon? Hur beskrivs hon? Vilka egenskaper tillskrivs hon? Det finns en 

mängd olika flickor och flickan är tyngd av associationer och konnotationer där hon betraktas 

som en ung, vän, snäll person som behöver skydd, antingen ifrån sig själv eller ifrån andra.  

Litteratur med temat flickan som räddar världen frångår flera traditionella 

berättelsemönster. Först och främst genom att en ung flicka är hjälteprotagonist och räddar 

världen. I denna nya våg av flickhjälteprotagonister utmanar hjältinnorna makten och de 

regler som finns. Samhället förändras i grunden och det finns inte längre några gamla mönster 

att återgå till. Dessa flickhjälteprotagonister är ofta omyndiga och saknar en självklar 

plattform utifrån vilken de kan verka och göra motstånd. De förväntas inte agera och ta 

ansvar. I denna uppsats undersöker jag hur dessa flickhjälteprotagonister gör motstånd och 

hur samhället runt omkring dem förändras genom deras handlingar.  

Jag har valt att undersöka flickan som räddar världen utifrån Hungerspelen av Suzanne 

Collins och Engelforstrilogin av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. 

Hungerspelstrilogin består av The Hunger Games (2008), Catching fire (2009) och 

Mockingjay (2010). Engelsforstrilogin består av Cirkeln (2011), Eld (2012) och Nyckeln 
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(2013). Både Hungerspelen och Engelsforstrilogin räknas in i det som idag kallas 

crossoverlitteratur som är ett begrepp som beskriver litteratur med en bred läsekrets från barn 

till vuxna. Sandra L. Beckett visar i sin bok Crossover fiction - Global and historical 

perspectives (2009) att fenomenet inte är nytt även om begreppet är det. Crossoverlitteratur 

sträcker sig både uppåt och nedåt i åldrarna, det handlar inte om en bestämd riktning utan om 

litteratur med en bred läsekrets som sträcker sig över de generella åldersindelningarna. 

”Crossover literature refers to fiction that crosses from child to adult or adult to child 

audiences.”1  Beckett påpekar att barn och unga alltid läst vuxenlitteratur.2 Idag 

uppmärksammas Crossover allt mer som en egen genre som används både i marknadsföring 

och i recensioner såväl som av författare själva och förlagen ger ut crossoverlitteratur i olika 

versioner med olika omslag för barn och vuxna. Sara Bergmark Elfgren berättar i sitt Sommar 

i P1 från 2012 att hon och Mats Strandberg menade att skriva Engelforstrilogin som 

crossoverlitteratur.3 Böckerna har idag översatts till 25 språk och säljs i 30 länder.4 Även 

Hungerspelen tillhör Crossoverlitteratur med sin breda läsekrets av unga och vuxna. Trilogin 

har översatts till 51 språk och säljs i 56 länder.5 För den som inte har läst Hungerspelen eller 

Engelsforstrilogin tidigare har jag bifogat en kortfattad resumé i appendix.  

 

Syfte. 

Sedan slutet på 1980-talet har berättelserna med en flickhjälteprotagonist ökat markant. Det är 

en trend som inte visar några tecken på att avta. Snarare blir flickhjälteprotagonisterna fler 

och inom fantasy- och dystopisk ungdomslitteratur är flickan idag snarare regel än undantag. 

Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka fenomenet flickhjälteprotagonist genom 

att närläsa Hungerspelen av Suzanne Collins samt Engelforstrilogin av Mats Strandberg och 

Sara Bergmark Elfgren. Undersökningen kommer att behandla på vilket sätt flickskap 

beskrivs och hur det värderas i respektive värld.  

För att undersöka flickhjälteprotagonistens motståndsstrategier kommer jag att använda 

mig av Foucaults teorier om makt. Genom att redovisa de maktstrukturer som finns i texternas 

världar, hur de är uppbyggda och vilka motsättningar flickhjälteprotagonisterna möter vill jag 

närmare undersöka deras strategier för att göra motstånd. Enligt Foucault är makten produktiv 

och producerar sitt eget motstånd och genom att undersöka på vilka sätt makt utövas mot 

                                                 
1 Sandra L. Beckett, Crossover fiction, (New York and London: Routledge, 2009), s. 4. 
2 Beckett 2009, s. 20. 
3 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/116686?programid=2071 2017-11-14. 
4 http://www.sarabelfgren.com/omsara 2017-11-14. 
5 http://www.suzannecollinsbooks.com/bio.htm 2017-11-14. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/116686?programid=2071
http://www.sarabelfgren.com/omsara
http://www.suzannecollinsbooks.com/bio.htm
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flickhjälteprotagonisterna avser jag beskriva hur motståndet produceras. För att kunna 

undersöka hur flickorna gör motstånd behöver jag först analysera hur makten i de olika 

världarna där flickhjälteprotagonisten verkar ser ut.  

 

Metod 

För att göra arbetet så tydligt som möjligt har jag valt att dela in analysen i två delar. I den 

första delen avser jag att redogöra för Foucaults diskursbegrepp och presentera min analys av 

begreppet flicka. Jag kommer även att inkludera ett avsnitt där jag beskriver de genrer där 

temat flickan som räddar världen förekommer mest frekvent. I del 2 kommer jag att redogöra 

för Foucaults maktanalys samt hans definition av motstånd för att sedan redogöra för hur de 

samhällen där flickorna som räddar världen verkar är uppbyggda och hur flickorna gör 

motstånd. 

Mitt tillvägagångsätt är indelat i två spår som båda härrör ur Foucaults tankar och 

teorier. Genomgående för denna uppsats använder jag mig av diskursanalys för att söka 

svaren på vem flickan som räddar världen är. För att kunna närma mig den frågan inleder jag 

med att undersöka vad det är att vara flicka. Är det samma sak att vara flicka i Panem, 

Engelsfors och i vår värld? Finns det likheter och skillnader?  

För att undersöka motståndet utgår jag ifrån Foucaults devis att där makten finns, finns 

också motstånd. Genom att först redovisa för hur makten är uppbyggd i de olika världarna 

avser jag beskriva de diskurser som producerar makt. Foucault menar att diskursen även kan 

underminera makten och därmed omfatta motstånd. ”I varje maktrelation finns det ett visst 

utrymme för ”motmakt” och motstånd.”6 Min uppfattning är att flickorna hittar strategier för 

motmakt genom att de kommer till insikt om hur diskursen är konstruerad och att de därmed 

finner verktygen att göra motstånd med. Foucaults uttalande att kunskap är makt ger mig 

ytterligare ett bra verktyg att utgå ifrån. Vem har kunskapen och vad gör de med den? Att 

samarbeta över gränser och tillsammans med sina meningsmotståndare går som en röd tråd 

genom båda verken och jag avser även att undersöka detta närmare.  

Jag har använt mig av flera Foucaults egna texter, Övervakning och straff (1975), 

Diskursernas kamp (2008) samt Diskursens ordning (1993). Utöver dessa texter har jag även 

tagit hjälp av Roddy Nilssons Foucault: en introduktion (2008) och Magnus Hörnquists En 

annan Foucault (2012) för att bredda min förståelse för Foucaults texter och analyser. 

                                                 
6 Roddy Nilsson, Foucault: en introduktion, (Malmö: Égalité, 2008), s. 93. 
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Tidigare forskning.  

Det finns mycket forskning och många uppsatser att läsa om Hungerspelen och än så länge 

lite forskning om Engelforstrilogin. Detta beror framför allt på att sista delen i 

Engelforstrilogin utkom så sent som 2013 i jämförelse med Hungerspelen vars sista del 

Catching fire kom 2010. Jag har därför valt två olika sätt för hur jag ska redogöra för den 

tidigare forskningen på. När det gäller Hungerspelen har jag gjort ett tydligt urval ur den stora 

mängd artiklar och antologier som finns och jag har endast haft möjlighet att visa ett axplock 

av denna forskning. För Engelforstrilogin har jag valt att redovisa för all forskning som finns i 

dagsläget, utan avgränsningar. 

Jag har funnit en artikel som undersöker både Engelsforstrilogin och Hungerspelen. Det 

är Pierre Wiktorins ”Populärkulturella revoltdramer: En studie av Hungerspelen och del 1&2 

av Engelforstriologin” (2012) i Religion och Populärkultur. Wiktorin har undersökt de båda 

texterna utifrån flickprotagonisternas förhållningsätt till lagen och makten. Han argumenterar 

för att det i populärkulturella revoltdramer ”finns mycket få uppror mot orättvisor (som inte 

baseras på verkliga händelser) som bejakar ett rättsväsende av det slag vi möter i dagens 

västerländska samhälle.”7 I både Hungerspelen och Engelforstrilogin menar Wiktorin att 

flickhjälteprotagonisterna straffar de anklagade utan att de först haft en rättegång. Minoo 

tömmer Max på hans livskraft och Katniss mördar President Coin som hämnd för sin systers 

död. Wiktorin menar att låg tilltro till politiska ledare är ett vanligt tema i dagens 

populärkultur och ger ett exempel ur Hungerspelen där han menar att ”skillnaden mellan 

Katniss och andra befriare är att hon i första hand är inriktad på att hjälpa ”sina människor”. 8 

Hennes agerande leder till befrielse för miljoner men det är enligt Wiktorin en bieffekt av 

Katniss ambitioner snarare än en medveten satsning från hennes sida.  

 

The Hunger Games. 

En stor del av forskningen kring Hungerspelen har kommit att handla om Katniss vara eller 

icke vara som en feministisk protagonist. Mycket av denna forskning tar avstamp i Katniss 

förhållande med Peeta och Gale och de ambivalenta känslor som hon uttrycker för dem båda. 

Att Katniss i trilogins efterord lever i en traditionell familjekonstellation med två barn har av 

många tolkats som att trilogins feministiska potential grusats och istället uppmuntrar unga 

(flick)läsare att fortsatta fokusera på kärleksrelationer. Det finns några analytiska 

                                                 
7 Pierre Wiktorin, ”Populärkulturella revoltdramer: En studie av Hungerspelen och del  1 &2 av Engelfors-

trilogin.” Tidman, Nils-Åke & Liljefors Persson, Bodil (red.), (Religion & populärkultur, Föreningen Lärare i 

religionskunskap (FLR), 2013), s. 27. 
8 Wiktorin 2013, s. 27. 
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utgångspunkter som är mer frekvent förekommande än andra. Jag avser att nedan göra en 

kortfattad sammanfattning av dessa med fokus på den forskning som undersöker Katniss roll 

och agens i berättelsens händelseutveckling och Panems förändrade förutsättningar.9  

Två kritiska röster mot Katniss som en feministisk och aktiv flickhjälteprotagonist är 

Alison L Bewley och Katherine R Broad. Bewley avvisar påståendet att en ny sorts hjältinna 

skulle ha uppstått i och med Katniss Everdeen. Hon menar istället att Katniss passar in i 

bilden av den traditionella föräldralösa flickan ifrån sagans värld, som ett passivt objekt, som 

saker händer kring och mot.10  I stark kontrast till den föräldralösa pojken som oftast 

framställs som sin egen lyckas smed.11 Bewley menar att Katniss inte så mycket agerar som 

reagerar på de situationer som hon befinner sig i.12 Katniss kan enligt Bewley verka som en 

ny utmanade flickprotagonist på ytan, men menar att genom att undersöka hennes relationer 

till andra karaktärer i trilogin finner att hon är ”a reactive object to be desired or used by 

others”.13
 

Katherine R. Broad kommer fram till en liknande slutsats och anser att Katniss inte gör 

några egna aktiva val och menar att Katniss handlar först när det inte finns några andra val att 

göra.14 Enligt Broad är Hungerspelen först och främst en kärlekshistoria. 15 Broad menar att 

Collins i och med trilogins epilog faller in i ”the cop-out pattern” in which ”heroines 

ultimately give upp their independent vision and subside … into traditional behavior”.16 

Enligt Broad förändrar epilogens ’cop-out pattern’ hur vi läser hela handlingen i 

Hungerspelen. Istället för att fokusera på hur samhället kan och bör förändras menar Broad att 

handlingens fokus blir att bevara den reproduktiva normen och att Katniss därmed uppfattas 

som en foglig rebell.17  

Lisa Manter och Lauren Francis håller med andra forskare om att Katniss är passiv i sin 

relation till Peeta och Gale men visar att Katniss är en aktiv och initiativtagande part i sina 

                                                 
9 En sökning på Hunger Games, i Södertörns bibliotekskatalog SöderScholar, gav den 18 februari 2018 ett 

sökresultat på 7836 vetenskapligt publicerade artiklar.  
10 Alison L. Bewley, ”Literary Traditions on Fire: Mimetic Desire and the Role of the Orphaned Heroine in 

Suzanne Collins’s Hunger Games Trilogy”, Children's Literature Association Quarterly, 2015 Winter, 

Vol.40(4), pp.372 [Vetenskapligt granskad tidskrift] 
11 Bewley 2015, s. 372. 
12 Bewley 2015, s. 375. 
13 Bewley 2015, s. 384. 
14 Katherine R. Broad, ”The Dandelion in the Spring” Utopia as Romance in Suzanne Collins’s The Hunger 

Games Trilogy”, Basu, Balaka, Broad, Katherine R. & Hintz, Carrie (red.), Contemporary dystopian fiction for 

young adults: brave new teenagers, (New York: Routledge, 2013) 
15Broad 2013, s. 118. 
16 Broad 2013, s. 125. 
17 Broad 2013, s. 125. 
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relationer med sin syster Prim och Rue. 18 Relationer som Manter och Francis inte ser som 

moderliga utan romantiska. De menar att Katniss ständigt påslagna överlevnadsläge format 

hennes begär som hon riktar mot Prim och Rue.19 I Prim ser Katniss allt hon själv inte längre 

kan få, som hon vill ge Prim och i förlängningen uppleva genom henne.20 Att Katniss till slut 

väljer Peeta menar Manter och Francis endast möjliggörs av att Peeta under berättelsens gång 

själv värderat Katniss relation till Prim som högre än den de har.21  

Ett annat dominerande fält i forskningen kring Hungerspelen undersöker kläders och 

Katniss upprepade ’makeovers’ betydelse i revolutionen. Maria Nilsson analyserar Katniss 

utveckling i Hungerspelen utifrån begreppet att flicka sig. Ett begrepp hon konstruerat för att 

”kunna lyfta fram hur kropp, ålder, sexuellt begär, och anpassning till rådande genusmönster 

samverkar.”22 Nilson menar att Collins i Katniss skildrar en flicka som lär sig göra genus på 

ett nytt sätt. Att hon genom att korrigera sina strategier för genusgörande når fram till ett 

lyckligt slut.23 Nilson menar att en del av denna strategi är att frigöra sig från den tidigare 

generationens kvinnor som i Hungerspelen representeras av Katniss mamma och rebelledaren 

Coin. ”Katniss avvisar både en ”svag” femininitet representerad av modern och en ”aggressiv 

och maktfullkomlig” femininitet representerad av Coin.”24  

Även Deirdre Byrne undersöker klädernas funktion och plats i Hungerspelen. Byrne 

menar att Katniss har ett mycket begränsat handlingsutrymme och att de kläder hon bär i 

anslutning till spelen är en demonstration av den makt som staten i Panem har över henne.25 

Byrne menar att kläderna påtvingas Katniss och används som en teknik för att skapa fogliga 

och underkastande kroppar.26 Byrne betonar att ”[a]ll the glamour of her expensive outfits 

only accenturates her lack of agency and status as a pawn in th Capitol’s design”.27 Byrne 

poängterar att Katniss inte heller kan påverka den roll som hon ikläs för att bli revolutionens 

ansikte. Det är ytterligare en roll hon tvingas in i genom samma maktteknik som huvudstaden 

                                                 
18 Lisa Manter, & Lauren Francis,”Katniss’s Oppositional romance: Survival Queer and sororal desire in 

Suzanne Collins’s The Hunger Games trilogy”. Childrens literature Association Quarterly, Fall 2017, Volume 

42 numer 3. s. 285 – 307. 
19 Manter & Francis 2017, s. 291. 
20 Manter & Francis 2017, s. 294. 
21 Manter & Francis 2017, s. 301. 
22 Maria Nilson, ”Att flicka sig: hur flickor gör genus i chick lit och teen noir”, Flicktion : perspektiv på flickan i 

fiktionen, Söderberg, Eva, Österlund, Maria & Formark, Bodil (red.), (Malmö: Universus Academic Press,2013) 

 s. 192. 
23 Nilson 2013, s. 193. 
24 Nilson 2013, s. 198. 
25 Deirdre Byrne, ”Dressed for the Part: An Analysis of Clothing in 

Suzanne Collins's Hunger Games Trilogy”, Journal of Literary Studies, (2015)  31:2, 43-62, DOI: 

10.1080/02564718.2015.1058553 s. 43. 
26 Byrne 2015, s. 45. 
27 Byrne 2015, s. 55. 
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använder sig av, men denna gång från rebellernas håll.28 Byrne ser en tydlig utveckling i 

Katniss politiska medvetenhet under berättelsens gång som till slut leder henne till att mörda 

rebelledaren President Coin istället för President Snow.29 Katniss har enligt Byrne inte så 

stora möjligheter till agens men de val hon gör, valet att bli revolutionens ansikte och att 

mörda president Coin, säkerställer det diktatoriska styrets fall och uppfyller revolutionens 

mål: demokrati.30 

En tredje inriktning i forskningen undersöker Katniss agens. Jane Pulliam bemöter 

andra forskares kritik mot att Katniss ”ger efter” och i slutet av trilogin lever och har två barn 

med Peeta. Pulliam använder sig av Foucaults teorier om makt för att belysa de osynliga 

krafter som format Katniss under hela hennes liv.31 Pulliam menar att Hungerspelen som 

fantastisk litteratur ”recreates familiar and often invisible institutional forces in an unfamiliar 

way, reveling not only how power molds subjects, but how it enacts them into being”.32 

Pulliam menar att Katniss aldrig slutar att göra motstånd mot såväl huvudstaden som 

President Coin och att hon helt slutar att följa andras vilja och önskemål i trilogins sista del.33 

Pulliam betonar att Hungerspelen slutar med att dess protagonist har mer makt och 

handlingsutrymme i sitt liv än vad hon hade i början.34 Pulliam anser att Collins i Katniss har 

skapat en protagonist som alltid ifrågasätter vad som formar hennes känslor och genom detta 

röjer de strukturer som formar flickors begär. Enligt Pulliam resulterar det i att ”Collins’s 

readers better can understand how their own choices are driven by much larger, and often 

invisible forces”.35 

Christina Van Dyke använder sig av Foucaults maktteorier för att undersöka sociala 

normers funktion i samhället. Hon undrar hur stadsborna kan vara så likgiltiga inför de 

systematiska orättvisorna i Panem och menar att de ingår i den maktstrategi som President 

Snow använder sig av. Van Dyke menar att ju mer tid som huvudstadens invånare fokuserar 

på deras egna sociala liv och att modifiera den egna kroppen, desto mindre tid och 

uppmärksamhet kommer de att lägga på politiska orättvisor som inte direkt påverkar dem.36  

                                                 
28 Byrne 2015, s. 56. 
29 Byrne 2015, s. 55. 
30 Byrne 2015, s. 59. 
31Jane Pulliam,”Real or not real – Katniss Everdeen Loves Peeta Melark: The Lingering Effects of Discipline in 

the ”Hunger Games” Trilogy”, , Day, Sara K., Green-Barteet, Miranda A. & Montz, Amy L. (red.), Female 

rebellion in young adult dystopian fiction, (Surrey: Ashgate, Farnham, 2014), s. 171. 
32 Pulliam 2014, s. 172. 
33 Pulliam 2014, s. 181. 
34 Pulliam 2014, s. 183. 
35 Pulliam 2014, s. 184. 
36 Christina Van Dyke, ”Discipline and the docile body: Regulating Hungers in the Capitil”, Dunn, George A. & 

Michaud, Nicolas. (red.), The Hunger games and philosophy: a critique of pure treason, (Hoboken, N.J : Wiley, 

2012), s. 251. 
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Van Dyke poängterar den sociala normen som kontrollerande funktion. ”Social disapproval is 

a powerful force, causing most people to feel strong pressure to conform to social norms”.37 

Van Dyke menar att de stora skillnaderna i levnadsvillkor gör att invånarna i huvudstaden och 

distrikten har svårt att se på varandra som fullt mänskliga.  

Negar Chakoshi analyserar i sin magisteruppsats kvinnors villkor och möjligheter i 

Panem före och efter revolutionen. 38 Chakoshi menar att Hungerspelen är en feministisk 

roman som beskriver hur protagonisten blir medveten om sina förmågor och möjligheter och 

visar att Katniss går från att vara tyst och dölja sina tankar till att vara revolutionens ansikte 

utåt. Hungerspelen slutar med kvinnlig triumf där revoltörerna har vunnit och instiftar en 

kvinnlig president i det forna kapitalistiska och diktatoriskt styrda Panem.  

Det finns på Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVa, en mängd kandidatuppsatser om 

Hungerspelen.39 Det finns en bredd i uppsatserna från filosofi till filmadaption vidare till 

övervakningssamhället genom ”new media”.40  

 

Engelforstrilogin. 

Ännu så länge finns det mycket lite forskning om Engelforstrilogin och jag har därför valt att 

kortfattat nämna allt som finns till dags dato.  

Malin Alkestrand har undersökt Engelforstrilogin i två texter. Den första är hennes 

doktorsavhandling Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans 

värdegrundsarbete.41 Här undersöker Alkestrand hur fantasylitteratur kan fungera som 

utgångspunkt i skolans värdegrundsarbete utifrån frågor om demokrati, mänskliga rättigheter 

och kulturell mångfald i grund- och gymnasieskolan. Demokratifrågan diskuteras utifrån 

uppror mot institutioner som reglerar ungdomarnas magianvändning.42 För att närma sig 

                                                 
37 Van Dyke 2012, s. 254. 
38 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:639462/FULLTEXT01.pdf 2018-01-03. 
39 http://www.diva-

portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=5142&language=sv&searchType=SIMPLE&query=hunger+games&af=%

5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=auth

or_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all 2017-11-06 
40 Sanna Johanssons undersöker i They shoot each Other? – Våldet i en adaptionsstudie av Hungerspelen och 

Battle Royale från 2013, våldet i både filmerna och böckerna. Främst fokuserar dock Johansson adaptionen av de 

båda litterära verken till film och vad som sker i övergången mellan dessa båda medier. 

Nathalie Larsson skrev 2015 uppsatsen Superkids and Feminism in The hunger games and Winter’s Bone. Här 

analyserar Larsson de båda litterära verken ur ett feministiskt perspektiv med fokus på då båda protagonisterna 

som maskrosbarn (här översatt som superkids) dvs barn som tidigt får ta en vuxens ansvar för sig själv och sin 

familj och som växer upp i en fattig och drogrelaterad miljö.  

2016 skrev Anders Tärnrot uppsatsen Machomän och mammas pojkar. En studie om manligt samspel i Suzanne 

Collins ungdomsroman Hungerspelen. Tärnrot undersöker här hur maskulinitet gestaltas i verket och om 

Hungerspelen kan vara användbar i diskussioner om genus i skolan.  
41 Malin Alkestrand, Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, 

(Göteborg: Makadam, Diss. Lund : Lunds universitet, 2016)  
42 Alkestrand 2016, s. 59. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:639462/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=5142&language=sv&searchType=SIMPLE&query=hunger+games&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=5142&language=sv&searchType=SIMPLE&query=hunger+games&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=5142&language=sv&searchType=SIMPLE&query=hunger+games&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=5142&language=sv&searchType=SIMPLE&query=hunger+games&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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frågan om mänskliga rättigheter tittar Alkestrand på hur tre karaktärer ”utmanar sin respektive 

maktposition med hjälp av en magisk förmåga.”43 Kulturell mångfald diskuterar Alkestrand 

genom att visa hur ungdomarna konfronteras med det främmande, bland annat genom det 

kroppsbyte som sker mellan de utvalda i Engelforstrilogin, där de tvingas möta och 

omformulera sina fördomar om varandra.  

I artikeln ’Walking in Someone Else’s Shoes. The Body Switch in the Engelsfors 

Trilogy’ utökar Alkestrand sin forskning kring Engelforstriologin och flickornas kroppsbyte.44  

Alkestrand menar att kroppsbytet i Eld är unikt då det inkluderar fem karaktärer vars 

upplevelser av kroppsbytet dessutom fokaliseras utifrån alla karaktärernas perspektiv.45 

Kroppsbytet beskrivs som en process som blir central både för karaktärernas individuella 

utveckling och för de utvaldas förmåga att samarbeta i kampen mot ondskan. Alkestrand 

menar att det är ett narrativt grepp för att kommunicera ett ideologiskt innehåll på ett 

genrespecifikt sätt som här betonar vikten av empati och samarbete i Eld.46 Kroppsbytet, 

menar Alkestrand, genererar en ökad förståelse för de intersektionella maktrelationer som 

finns inom gruppen av och de utvalda får en större insikt och förståelse för både sin egen 

position samt till varandras.47  

Per Israelson menar att det finns en intermedial samverkan mellan böckerna och 

filmadaptionen av Cirkeln som kom ut på bio 2015.48 Denna samverkan finns även mellan 

böckerna och den seriebok som utkom 2013 och som lyfter andra karaktärer och skildrar 

händelser före och mellan böckernas tidslinje. Israelson menar att författarna Mats Strandberg 

och Sara Bergmark Elfgren med Engelsforstrilogin ”etablerar ett nätverk av olika mediala 

objekt som samverkar i den estetiska upplevelsen.”49 Dessutom påpekar Israelsson att det i 

böckerna finns ett samspel mellan den faktiska boken, som läsaren läser i och Mönstrens bok, 

som de utvalda läser i. I sista delen Nyckeln menar Israelson att Engelsforstrilogin ”mer och 

mer antar formen av en pusseldeckare, ett textspel där nya ledtrådar och förklaringar hela 

tiden leder fram till nya slutsatser och antaganden om vad som håller på att hända.”50  

                                                 
43 Alkestrand 2016, s. 59. 
44 Malin Alkestrand,”Walking in Someone Else’s Shoes. The Body Switch in the Engelsfors Trilogy”, 

Barnboken tidskrift för barnlitteraturforskning/Journal of Children’s Literature Research, Vol. 40, 2017 

http://dx.doi.org/10.14811/clr.v40i0.292 

http://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/292/870 2018-01-16 
45 Alkestrand 2017, s. 1. 
46 Alkestrand 2017, s. 2. 
47 Alkestrand 2017, s. 11. 
48 Per Israelson,  ”Engelsforstrilogin som textspel och konfigurativ text”, Warnqvist, Åsa (red.), Samtida svensk 

ungdomslitteratur: analyser, (Lund: Studentlitteratur, 2017) 
49 Israelson 2017, s. 110. 
50 Israelson 2017, s. 123. 

http://dx.doi.org/10.14811/clr.v40i0.292
http://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/292/870
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Det finns en handfull kandidatuppsatser om Engelforstrilogin.51 Jag har valt att lyfta 

fram en av dessa eftersom den handlar om hur flickan framställs i bland annat Cirkeln. 

Johanna Björknert och Stina Källdén skrev hösten 2015 uppsatsen ’Flickor i moderna barn- 

och ungdomsböcker. En analys av hur flickor framställs i Lasse-Majas detektivbyrå, Rum 213 

och Cirkeln.’52 I deras analys använder de Diane Reays som delat in flickor i skolan i fyra 

konstruerande feminitetsformer. Dessa är; nice girls, girlies, spice girls och tom boys. 

Björknert och Källdén finner att de till viss del kan placera in Cirkelns protagonister i dessa 

feminitetsgrupper. 

 

Vidare forskning. 

I arbetet med denna uppsats ser jag en möjlig upptakt till fortsatta studier kring temat flickan 

som räddar världen. Det är ett tema som funnits länge i litteraturen och det vore spännande 

att undersöka det ur ett bredare genreperspektiv där verk som Pippi Långstrump (1945) av 

Astrid Lindgren, Little Women (1868)  av Louisa May Alcott , Anne of Green Gables av Lucy 

Maud Mongomery (1908) samt Handbok för superhjältar av Elias och Agnes Våhlund (2017) 

skulle passa in. Det skulle även vara intressant att analysera Hungerspelen och 

Engelforstrilogin utifrån magiska element eftersom dessa trilogier representerar olika former 

av magi. Där de utvalda i Engelsfors får faktiska magiska förmågor har Katniss en god 

kunskap om naturen och dess läkande krafter. Kunskaper som hon fått genom att plocka dessa 

örter till sin mamma som är den person alla i distrikt 12 vänder sig till för läkarvård. 

Kunskaper som under perioder förknippats med det ockulta, häxor och magi. 

 

                                                 
51 Anna Bergengren skrev 2012 uppsatsen ”Horan, knarkaren och Fettot: en Queerfemenistisk analys av normer 

och normskapande bland häxorna i Cirkeln.51 Här undersöker Bergengren normen som de sex protagonisterna 

förhåller sig till utifrån Ambjörnssons Vad är Queer?(2004), Tina Rosenbergs Queerfeministisk agenda (2002) 

och Judith Butler Genustrubbel (2007). Jennifer Karlsson uppsats ”Kvinnlig vrede, moderns roll och negativa 

mönster: Analys av karaktärerna Anna-Karin och Ida i Cirkeln”, (2013) fokuserar på de två första delarna av 

trilogin.51 Karlsson gör i sin uppsats en karaktärsanalys med ett feministiskt färgat psykoanalytiskt perspektiv 

utifrån Harriet Lerners teorier om kvinnlig vrede samt den amerikanska feministiska sociologen Nancy 

Chodorows teorier för att undersöka moderns roll. I uppsatsen Starka kvinnor och männen i deras skugga: En 

maskulinitetsstudie i Cirkeln från 2015 gör Vendela Brännbom ett omvänt Bechdeltest och tittar närmare på de 

manliga karaktärerna Max, Gustaf Wille och Jari utifrån makt och sexualitet.51  Då Cirkeln utgår ifrån de 

kvinnliga karaktärerna undersöker Brännbom de manliga karaktärernas identitet och sexualitet i lägen som 

speglar de kvinnliga karaktärernas identitetssökande i mannen.  
52 Björknert, Johanna & Källdén, Stina, Flickor i moderna barn- och ungdomsböcker [Elektronisk resurs] : en 

analys av hur flickor framställs i Lassemajas detektivbyrå, Rum 213 och Cirkeln, Linnéuniversitetet, Kalmar, 

2016 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-50030 
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Genrerna där flickan som räddar världen ofta återfinns. 

Historier med magiska och fantastiska drag har funnits i både de muntliga 

berättartraditionerna och de nedtecknade berättelserna så långt tillbaka i tiden som vi kan 

söka. Från de antika myterna till bibelns skapelseberättelser och vidare till fantastiska 

reseskildringar till länder på andra sidan havet. Protagonisten, som förr ofta var en man, 

begav sig ut på resor där de möttes av utmaningar, jagade tillsammans med gudar eller 

bekämpade monster och vidunder.53 Steven Ekholm beskriver i En guide till Fantasy just hur 

fantastiska och magiska element alltid funnits i berättelser och hur dessa element förändrats 

med tiden och teknikens utveckling. Klassiska verk som Faust (1808) av Johann Wolfgang 

von Goethe, Gullivers resor (1726) av Jonathan Swift och Mästaren och Margarita (1967) av 

Michail Bulgakov innehåller alla fantastiska och magiska inslag. Genom att placera 

handlingen i en alternativ värld kunde författare, i politiskt känsliga lägen, kritisera sin samtid 

med minskad risk för repressalier från den styrande makten.  

Carrie Hintz och Elaine Ostry påpekar i inledningen till sin bok Utopian and Dystopian 

Writing for Children and Young Adults 2003 att den första barnboken på engelska, som var 

avsedd för barn att läsa själva, är en utopisk berättelse om vikten av samarbete.54 Hintz och 

Ostry menar att barn och ungdomslitteraturen sedan dess är tätt sammankopplad med utopiska 

och dystopiska berättelser. De menar att utopisk och dystopisk litteratur tar upp frågor om 

rädslor och ämnen som intresserar barn och unga. ”Utopian and dystopian fiction is a 

productive place to address cultural anxieties and threats as well as to contemplate the 

ideal.”55  I den utopiska och dystopiska litteraturen menar Hintz och Ostry att den unga 

läsaren ”recognize the faults and weaknesses of his or her society, and rebels against it”.56 De 

menar att dystopisk litteratur är som en kraftfull metafor för ungdomsperioden där den unga 

människan börjar definiera sig själva och att litteraturen kan avslöja de sociala strukturer och 

hierarkier som finns i vårt egna samhälle.57 Att protagonisten ofta är en tonåring som räddar 

världen menar Hintz och Ostry ger de unga läsarna hopp om att själva våga agera i deras 

vardag där makthierarkierna oftast är de omvända. 

Maria Nikolajeva menar att det centrala temat i barn och ungdomslitteratur handlar om 

att växa upp och främst behandlar den traumatiska passagen mellan barndomen och att bli 

                                                 
53 Steven Ekholm,  En guide till fantasy, 1. Uppl., (Stockholm: Natur och kultur, 2000), s, 9-19. 
54 Hintz, Carrie & Ostry, Elaine (red.), Utopian and dystopian writing for children and young adults, (New 

York: Routledge, 2003), s.14. 
55Hintz & Ostry 2003, s. 12. 
56 Hintz & Ostry 2003, s. 9. 
57 Hintz & Ostry 2003, s. 9. 
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vuxen.58 I  Power, voice and subjectivity in literature for young readers (2010) anser hon att 

fantasylitteratur för barn och unga kan vara ett effektivt verktyg för att påvisa de existerande 

maktrelationerna som finns mellan barn och vuxna och att genren, i bästa fall, kan användas 

som ett berättartekniskt redskap och som en metafor för verkligheten.59 Nikalojeva utvecklar 

denna hierarki till att omfatta den vuxne författarens maktrelation både till sin barnprotagonist 

och läsare. En relation som Nikolajeva menar är det främsta utmärkande draget för vår 

samtida fanatsylitteratur för barn och unga. ”Empowered temporarily, the child protagonist 

are inevitably brought back into dependency upon the adults”.60 Nikolajeva visar att flera av 

våra mest älskade barnprotagonister i slutet av berättelsen återgår till en beroendeställning till 

de vuxna i sitt liv. I Narniaserien av C. S Lewis som kom ut mellan 1950-1956 växer barnen 

upp och blir kungar och drottningar endast för att åter bli de beroende barn de var när de först 

fann vägen till Narnia. Nikolajeva nämner även Trollkarlen från Oz av L. Frank Baums från 

1900 där Dorothy på sina äventyr hamnar i en god samhällelig position men ändå väljer att 

återvända till sin faster och farbror i Kansas.  

Balaka Basu, Katherine R Broad och Carrie Hintz diskuterar den dystopiska 

ungdomslitteraturens ursprung, mål och dess tematiska trender i inledningen till antologin 

Contemporary Dystopian Fiction for Young Adults – Brave New Teenagers (2013). De anser 

att den dystopiska ungdomslitteraturen är förankrad i traditionen av att barn och 

ungdomslitteratur ska inge läsaren hopp och anser att den dystopiska litteraturen för 

ungdomar  beskriver ”non existing societies intended to be read as ”considerably worse” than 

the readers own” .61 De menar att dystopin inte beskriver hur vi ska skapa en bättre värld utan 

hur vi kanske kan undvika att förstöra den vi har.62 Basu, Broad och Hintz menar att det ger 

läsaren hopp om att utopiska lösningar finns och är möjliga. De pekar på tre tematiska trender 

som återkommer inom den dystopiska litteraturen för ungdomar. Dessa är 1) hotet mot 

planetens överlevnad på grund av miljöförstöring och global uppvärmning. 2) Den 

postapokalyptiska dystopin som beskriver världen efter världskrig, globala epidemier eller 

zombieattacker och 3) det framtida likriktade samhället där samstämmighet i attityder och 

åsikter eftersträvas utifrån premissen att  mångfald skapar konflikter.63  Dessutom menar 

Basu, Broad och Hintz att den dystopiska ungdomslitteraturen både kan erbjuda läsaren 

                                                 
58  Maria Nikolajeva, Power, voice and subjectivity in literature for young readers, (New York: Routledge, 

2010), s. 43. 
59 Nikolajeva 2010, s. 42. 
60 Nikolajeva 2010, s. 43. 
61 Balaka Basu, Katherine R. Broad & Carrie Hintz, (red.), Contemporary dystopian fiction for young adults: 

brave new teenagers, (New York: Routledge, 2013), s. 2. 
62 Basu, Broad & Hintz 2013, s. 2. 
63 Basu, Broad & Hintz 2013, s. 3. 
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bildning och verklighetsflykt.64 De ger ett exempel på bildning med hjälp av Hungerspelen 

som kommenterar våld och kontroll genom att placera handlingen i en gigantisk reality-tv 

arena.65 Verklighetsflykt menar de att den unga läsaren får som känner stora krav från sin 

omgivning utan att få tillbörlig respekt tillbaka kan få genom dystopin då den presenterar en 

alternativ värld där systemet går under och en tonårsprotagonist är den som räddar världen 

från undergång.66 Basu, Broad och Hintz anser att den dystopiska ungdomslitteraturen 

innehåller element både från den klassiska Bildungsromanen samt romance litteratur något 

som bidrar till att genren lockar en bred publik.67 I Bildungsromanen beger sig protagonisten 

ofta ut på ett äventyr eller en resa under vilken den samma finner sig själv. ’Romance Writers 

of America’ lyfter två huvudkategorier som definierar romance som genre där den första är: 

”A central love story” och den andra: ”An emotionally satisfying and optimistic ending”.68 

Ann Boglind och Anna Nordenstam menar att ungdomslitteraturen grovt sett kan delas 

upp i två huvudgenrer: realistiska skildringar och fantasy. Inom det anglosaxiska 

språkområdet används begreppet det fantastiska ’the fantastic’ som ett paraplybegrepp för ”att 

beskriva den större mängd verk som på ett eller annat sätt avviker ifrån den realistiska 

verklighetsbeskrivningen”.69 I Från fabler till manga 2 beskriver de fantasy som kan utspela 

sig i parallella världar, i en historisk magisk värld eller en värld precis som vår samtid där 

magiska element sipprar igenom. Boglind och Nordenstam menar att huvudpersonen i 

fantasyberättelsen ”ofta är en utvald hjälte som får ett uppdrag och ger sig ut på en resa, där 

hen möter olika personer som antingen är hjälpare eller fiender. En kamp uppstår mot de onda 

varelserna och de goda segrar.”70 I den klassiska formen av fantasylitteratur, kallad high 

fantasy, finns alltid en annan värld och det finns en passage mellan dessa världar.71 Skillnaden 

mellan science fiction och fantasy menar Boglind och Nordenstam är att science fiction 

”brukar innehålla tekniska förklaringar och i [science fiction] ligger de andra världarna framåt 

i tiden, medan världarna i fantasy löper parallellt med vår värld och tid.”72 Science fiction och 

dystopin överlappar dock varandra. Det är inte ovanligt att de tar upp samma ämnen men där 

en science fiction roman med temat slutet på jordens resurser kunde utspela sig i rymden på 

                                                 
64 Basu, Broad & Hintz 2013, s. 5. 
65 Basu, Broad & Hintz 2013, s. 5. 
66 Basu, Broad & Hintz 2013, s. 6. 
67 Basu, Broad & Hintz 2013, s. 8. 
68 https://www.rwa.org/p/cm/ld/fid=578 (hämtad 2018-02-15) 
69 Israelson 2017, s. 111. 
70 Ann Boglind, & Anna Nordenstam, Från fabler till manga. 2, Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv 

på ungdomslitteratur, Första upplagan, (Malmö: Gleerups utbildning, 2016), s. 85. 
71 Boglind & Nordenstam, 2016 s. 85. 
72 Boglind & Nordenstam, 2016 s. 203. 

https://www.rwa.org/p/cm/ld/fid=578
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jakt efter en ny planet att befolka, skulle en dystopi beskriva försöken att överleva i en värld 

med helt nya förutsättningar.  

Dystopi betyder enligt NE ”i litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt 

framtida samhälle”.73  Boglind och Nordenstam menar att dagens dystopiska ungdomsroman 

inkluderar fler genrer som såväl äventyrsberättelsen som kärleksromanen. Vanligt 

förekommande är att hinder och faror ska övervinnas och moraliska dilemman lösas. Men allt 

är inte dystert i dystopin enligt Boglind och Nordenstam, för där finns ”motstånd, revoltörer 

och starka protagonister som hittar utvägar.”74  I de dystopiska ungdomsromanerna är det idag 

vanligt med en ung kvinnlig protagonist. Den unga protagonisten mognar under berättelsens 

gång och tvingas möta motstånd, överkomma hinder och parallellt med uppdraget att rädda 

världen, och kanske bli kär.  

Sara K Day, Miranda A. Green-Barteet och Amy L Montz beskriver hur dagens unga 

flickprotagonister kämpar mot samhällets begränsningar i  Female Rebellion in Young Adult 

Dystopian Fiction.75 De menar att ”the female protagonists of contemporary young adult 

dystopian literature occupy liminal spaces as they seek to understand their place in the world, 

to claim their identities and to live their lives on their own terms.”76 Det mest betydelsefulla 

menar de dock är att de unga flickprotagonisterna försöker att förändra världen där de lever 

till ett mer jämställt, mer progressivt och friare liv.77 Day, Green-Barteet och Montz 

presenterar ett positivt förhållningssätt till dystopin i ungdomslitteraturen.  

 
In very broad terms, qualities of redefinition, resistance, and, most importantly, rebellion colour 

good dystopian literature. As a mode, dystopian literature depends upon considerations of possible 

futures, specifically futures in which attempts to create utopian societies have failed.78  

 

Dystopisk litteratur vilar på antagandet av flera möjliga versioner av framtiden och speciellt 

den framtid där försöket att skapa ett utopiskt samhälle har misslyckats. Dessa teman menar 

de passar bra för ungdomslitteratur då: 

 
adolescence frequently entails traumatic suffering and personal awakening. The adolescent comes 

to recognize the faults and weaknesses of his or her society, and rebels against it. […] Dystopian 

literature thus mingles well with the coming-of-age novel, which features a loss of innocence.79  

 

                                                 
73 Boglind & Nordenstam, 2016 s. 113. 
74 Boglind & Nordenstam, 2016 s. 113. 
75 Sara K. Day, Miranda A. Green-Barteet & Amy L. Montz, (red.), ”Introduction: From ”New Woman” to 

”Future Girl”: The Roots and the Rise of the Female Protagonsit in Contemporary Young Adult Dystopias”, 

Female rebellion in young adult dystopian fiction, (Surrey: Ashgate, Farnham, 2014) 
76 Day, Green-Barteet & Montz, 2014, s. 3. 
77 Day, Green-Barteet & Montz, 2014, s. 3. 
78 Day, Green-Barteet & Montz, 2014, s. 8. 
79 Day, Green-Barteet & Montz, 2014, s.7 (fotnot) 
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De menar att den rebelliska flickprotagonisten är en karaktär som tydligt motsätter sig den 

vanliga uppfattningen att flickor skulle vara för unga och för maktlösa för att ifrågasätta 

rådande strukturer och att de anses mindre troliga att göra uppror eller att kunna leda dessa 

uppror. 80 

 

DEL 1. Flickan i ’Flickan som räddar världen’. 
 

Diskursanalys. 

Diskurs definieras i Svenska akademins ordlista som ”sätt att resonera inom ett visst område” 

och i Svensk Ordbok som ”samtal särskilt kring visst ämne och av formellare slag”.81 Det 

finns inte bara en diskurs utan en mängd parallella diskurser. Dessutom förändras diskursen 

inom ett område över tid vilket gör att det inte är samma objekt som ”kännetecknar vad som 

benämns som medicin, ekonomi och grammatik under olika epoker”.82 Foucault definierade 

diskursbegreppet ”som en mängd utsagor i den mån de beror av samma diskursiva formation 

och för vilka man därigenom kunde definiera olika existensvillkor”.83 Han menade att vi, för 

att förstå begreppet, även behöver lyfta in ytterligare två element i analysen, ”hur de omsätts i 

praktiken samt vilka institutionella arrangemang som vuxit fram kring dem”.84 Roddy Nilsson 

visar hur Foucault använde medicin som ett fält för att förklara diskursen. Vad som har 

betecknats som medicin, och vilka metoder som har ingått i den medicinska praktiken, har 

ändrats över tid och Foucault menar att medicin inte bara är ” en samling språkliga utsagor 

utan också något som formas i en praktisk verksamhet” genom en metod för diagnostisering 

och botande av sjukdomar.85 Därför kan den medicinska diskursen heller inte skiljas från 

läkarna som praktiserar medicin och som genom sin status har rätt att definiera och 

vidareutveckla den medicinska diskursen.  

En metodisk poäng beträffande diskursen ”är att den definieras lika mycket, eller mer, 

genom vad den utesluter och begränsar som genom vad den innehåller”.86 Foucault menande 

att ”diskurserna skapar det meningsutrymme som finns inom varje kultur. Vi kan i denna 

mening inte tänka utanför de diskurser vi är del av”.87 Det är därför viktigt att ”alltid se med 

skepsis på det som framställs som naturligt eller självklart. Foucault ville visa att vad 

                                                 
80Day, Green-Barteet & Montz, 2014, s. 4. 
81 https://svenska.se/tre/?sok=diskurs&pz=1 (hämtad 2018-04-18) 
82 Nilsson 2008, s. 53. 
83 Nilsson 2008, s. 54. 
84 Nilsson 2008, s. 54. 
85 Nilsson 2008, s. 55. 
86 Nilsson 2008, s. 55. 
87 Nilsson 2008, s. 66. 

https://svenska.se/tre/?sok=diskurs&pz=1
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människor tar för självklart ofta är ett resultat av en historisk process som kunde ha tagit 

andra vägar”.88 Foucault menade att vi för att kunna förstå historiens skeden måste studera de 

diskursiva och icke-diskursiva kontexter där historiens subjekt fanns inplacerade.89 Foucaults 

tanke om att subjektet inte existerar ”före eller utanför en social ordning” utan att det är en 

produkt av denna inte är revolutionerande i sig.90 Det som särskiljer Foucault från tidigare 

forskare är att han menade att det först gäller att studera diskursen för att kunna förstå 

subjektet.91 ”Genom att se det diskursiva handlandet som både språkligt och socialt kan vi 

förstå hur det bidrar till att konstruera den värld vi lever i”.92 

Diskursernas ordning (1970) kan ses som en övergång mot en ökad betoning av 

maktens verkningar och effekter.93 Foucault diskutera här hur ”olika typer av sociala 

mekanismer fungerar kontrollerande på diskursernas spridning”.94 Han menade att de tre stora 

utestängningssystemen inom diskursen är 1) det förbjudna ordet, 2) avskiljandet av vansinnet 

och 3) viljan till sanning.95 Det förbjudna ordet beskriver Foucault som den 

utestängningsprocedur som är tydligast och mest bekant för de flesta av oss. Han menade att 

alla vet att ”man får inte säga allt […] tala om vad som helst när som helst och slutligen att 

inte vem som helst får tala om vad som helst”.96 Viljan till sanning vilar på motsättningen 

mellan det sanna och det falska vilken Foucault menade både:  

 

förstärker och förnyas av en tröghet inom praktikerna […] Men den förnyas utan tvivel också av 

hur kunskapen används inom ett samhälle – hur den värderas, distribueras, fördelas och så att säga 

attribueras.97  

 

Med diskursbegreppet ville Foucault ”skapa en metod som gjorde det möjligt att analysera 

diskurser, oberoende av om dessa sägs som ”sanna”, rimliga eller som uttryck för galenskap 

eller förvrängda verklighetsuppfattningar”.98 Foucault poängterar att ”subjektet inte existerar 

före eller utanför en social ordning – det är en produkt av denna. Det gäller alltså att först 

studera diskursen för att kunna förstå subjektet”.99 Foucault var inte intresserad av sanningen i 

                                                 
88 Nilsson 2008, s. 66. 
89 Nilsson 2008, s. 60. 
90 Nilsson 2008, s. 60. 
91 Nilsson 2008, s. 60. 
92 Nilsson 2008, s. 60. 
93 Nilsson 2008, s. 68. 
94 Nilsson 2008, s. 68. 
95 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970, 

(Stockholm: Stehag, 1993), s. 14 
96 Foucault 1993, s. 7. 
97 Foucault 1993, s. 13. 
98 Nilsson 2008, s. 58. 
99 Nilsson 2008, s. 60. 
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sig utan att få tag på det som definierades som sanning i olika perioder. Utifrån detta 

förhållningssätt avser jag att närmare undersöka flickan i vår tid och samhälle. 

 

Vad är en flicka och hur definieras hon?  

Enligt NE är en flicka ett ”barn eller ung person av kvinnokön”.100 Flicka visar sig även vara ett 

verb med betydelsen ” nödtorftigt sätta ihop”.  Jag kan dock inte påminna mig om att jag 

någonsin hört flicka användas på det sättet.101 Att ’inflicka’ nämns som exempel vilket 

betyder ”skjuta in yttrande el. text; ofta som avbrott i sammanhanget” där vi till vardags 

kanske oftare använder oss av ordet inflika, med samma betydelse.102 

2008 startade Eva Söderberg, Bodil Forsmark, Anna-Karin Frih, Annelie Nielsen och 

Maria Margareta Österholm forskarnätverket Flickforsk! då de insåg att de hade det 

gemensamt att flickan stod i centrum för deras forskning.103 Syftet med detta växande svenska 

nätverk är att ”från de samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena samla 

forskare som utifrån olika perspektiv forskar om flickor, tjejer, jäntor, brudar, töser och unga 

kvinnor, samt om hur dessa begrepp används och skapar betydelse”.104 Liknande 

forskningsnätverk fanns redan i Finland och i USA och i Kanada är flickforskningen ett 

växande och mer etablerat fält. Tidskriften Girlhood Studies. An Interdisciplinary Journal 

utkom första gången 2008. 

2010 kom antologin En bok om flickor och flickforskning (red) Eva Söderberg och 

Anna-Karin Frih och är precis som titeln säger, både en bok om flickor och flickforskningen i 

Sverige. De olika kapitlen representerar flickforskning ur olika discipliner som pedagogik, 

historia, etnologi, sociologi och litteraturvetenskap. I inledningen definierar och 

problematiserar Eva Söderberg och Anna-Karin Frih begreppet flicka och det är en definition 

som många hänvisar och utgår ifrån i sin forskning om flickan varav jag valt att presentera 

den här. Flickan är: 

 
en människa som framträder i skärningspunkten mellan ålder och kön eller, annorlunda uttryckt, 

mellan generation och genus. I den livsfas som brukar kallas barndom är en person av kvinnligt 

kön flicka, och i den livsfas som brukar kallas ungdom kallas hon flicka eller ung kvinna.105  

 

                                                 
100 Nationalencyklopedin, flicka. http://www.ne.se (hämtad 2017-12-19) 
101 Nationalencyklopedin, flicka. http://www.ne.se (hämtad 2017-12-19) 
102 Nationalencyklopedin, inflicka. http://www.ne.se (hämtad 2017-12-19) 
103 http://www.ucgs.umu.se/forskning/flickforsk/ (hämtad 2017-12-20) 
104 Anna-Karin Frih, & Eva Söderberg, (red.), En bok om flickor och flickforskning, 1. uppl., (Lund: 

Studentlitteratur, 2010), s. 7. 
105 Frih & Söderberg 2010, s. 9. 

http://www.ucgs.umu.se/forskning/flickforsk/
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Söderberg och Frih problematiserar sin definition och påpekar att både barndom och ungdom 

är socialt och kulturellt konstruerade kategorier och är på inget sätt universella.106 ”Vidare är 

inte bara kön utan också klass, etnicitet, sexualitet, och andra sociala aspekter och funktioner 

centrala i föreställningen om och förståelsen av dem vi kallar barn och ungdomar”.107 

Varje tid har sin definition av flickan och vad det innebär att vara flicka och vilka som 

definierar sig själva som flickor. ”Kategorin flicka, och innebörden i den, är ständigt i 

förändring”.108 Även inom kategorin flicka finns det motstridigheter och spänningar och 

begreppet flicka är laddat med lager av betydelser. Den nya flickan och den äldre bilden av 

flickan.109 Den riktiga flickan och den skeva flickan. Den respektabla flickan och den dåliga 

flickan. Flickan med bra betyg och flickan som skär sig. Flickan som vinnare och förlorare. 

Flickan som offer och den moderna företagsamma flickan. Den negativa bilden av litteratur 

för flickor och unga kvinnor. Om flickor med självskadebeteenden och flickor som slår 

tillbaka.  

 

I föreställningen om flickan finns implicit tanken om att hon en gång ska bli kvinna. Flickan är ju 

ännu inte en kvinna, hon är på väg mot vuxenheten i en socialiseringsprocess. Det finns många 

instanser som ska bidra med att flickan lär sig göra kvinnlighet på ”rätt” sätt.110  

 

Antologins skribenter menar även att flickan inte alltid ansetts som intressant eller relevant att 

studera och de gånger hon förekom framställdes hon ofta på ett negativt sätt.111 Från 1990-

talet började flickan ta mer plats både inom forskningen som inom populärkulturen. ”I barn 

och ungdomskulturen skedde en intensiv lansering av flickan som hjältinna med 

superkrafter”.112 Samtida populärkulturella fenomen som Powerpuffpinglorna, Buffy the 

vampire slayer och Spice Girls breddade berättelsen om flickan och hur hon förväntas bete 

sig.   

Antologin Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen från 2013 är en fortsättning på 

flickforskningen i Sverige men här med fokus på flickan i litteraturen och i konsten. Här 

fortsätter redaktörerna Eva Söderberg, Maria Österlund och Bodil Forsmark arbetet med att 

beskriva flickans mångbottnade roll.  

 
Utöver att hysa ålders- och könsbundna kvaliteter gestaltar flickskildringar därmed också 

psykologiska tillstånd. Att vara flicka kan alltså förstås som en existentiell situation som medför en 

specifik, om än skiftande, samling erfarenheter av att ha blivit gjord till flicka eller att göra 

                                                 
106 Frih & Söderberg 2010, s. 9. 
107 Frih & Söderberg 2010, s. 9. 
108 Frih & Söderberg 2010, s.10. 
109 Den nya flickan brukar avse flickor som bryter mot sådant som den traditionella flickan representerar. 
110 Frih & Söderberg 2010, s. 21. 
111 Frih & Söderberg 2010, s. 12. 
112 Frih & Söderberg 2010, s. 16. 
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flickskap. Något som i sin tur kan anses sammankopplade med de samhälleliga maktstrukturerna 

och kulturella makthierarkier som flickinterpellationen vilar på.113  

 

De menar att ”Flickan är en kulturell och politisk kategori, en slags brottyta i kulturen som 

genomkorsas av motstridiga krav, ambivalenser och friktioner.”114 Reproduktionen av 

flickskap sker i förhållande till de normer och förväntningar som finns i samhället på hur hon 

bör var. ”Flickan är en kulturell och politisk kategori” som berättar om fördelningen av makt 

och värde.115  

Maria Margareta Österholms doktorsavhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar. 

Skeva Flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 utkom 2012. Här undersöker 

Österholm den skeva litterära flickans feministiska och genusproblematiserande 

möjligheter.116 Skev innebär enligt Österholm att avvika från linjen genom att på olika sätt 

röra sig utanför det som är begripligt i den heteronormativa ordningen.117 Österholm menar att 

den skeva flickan står i förhållande till den Riktiga Flickan.118 Österholm finner att det som 

kännetecknar den Riktiga Flickan växlar både mellan och inom texterna.119 Flickan bär på 

många associationer och innebär för Österholm inte bara barn. Hon ser istället på flickskapet 

som en frizon, en undanskymd plats i tillvaron som även innebär möjligheter.120 Österholm 

drar slutsatsen i sin avhandling att de Riktiga Flickorna visserligen finns i texterna ”men 

främst som en föreställning hos de som känner sig skeva”.121  

 

Flickan i vår samtid. 

Att begreppet flicka har många konnotationer blir tydligt vid läsning av Fanny Ambjörnssons 

Rosa. Den farliga färgen från 2011. Ambjörnsson undersöker färgen rosa som en 

nyckelsymbol ”det vill säga centrala figurer som innehåller förtätade budskap om 

grundläggande värderingar i samhället”.122 Ambjörnsson menar att rosa fungerar som en 

samtida nyckelsymbol som skapar känslor och som samtidigt ”markerar, upprätthåller och 

utmanar olika former av gränser i samhället. I fallet rosa handlar det förstås om strukturer 

                                                 
113 Eva Söderberg, Maria Österlund, & Bodil Formark, (red.), Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen, 

(Malmö: Universus Academic Press, 2013), s. 13. 
114 Söderberg, Österlund & Formark, Bodil 2013, s. 14. 
115 Söderberg, Österlund & Formark, Bodil 2013,s. 14. 
116 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 

1980 till 2005, Rosenlarv, (Årsta: Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2012) 
117 Österholm 2012, s. 56. 
118 Den Riktiga Flickan är ett begrepp Österholm finner i den litteratur hon undersöker och som fått behålla 

versalerna för att belysa att den Riktiga Flickan är en mångfacetterad figur. 
119 Österholm 2012, s. 58. 
120 Österholm 2012, s. 109. 
121 Österholm 2012, s. 300. 
122 Fanny Ambjörnsson, Rosa: den farliga färgen, (Stockholm: Ordfront, 2011), s.11. 
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knutna till genus, alltså kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt”.123 I bokens första 

kapitel intervjuar Ambjörnssons småbarnsföräldrar till barn under ett års ålder om deras 

förhållningssätt till färgen rosa och de kläder deras barn får bära. Ambjörnsson finner att den 

rosa färgen inte på något sätt är harmlös utan kan ”betraktas som en arena för förhandlingar 

om makt och utrymme”.124  

Föräldrarna i Ambjörnssons studie skyr den rosa färgen till deras barn då den associeras 

med feminina, negativt värderade, egenskaper som de inte vill föra vidare till sina egna barn 

som att vara söt, gullig, vän och flickig.125 Trots att de undviker den rosa färgen så är det 

fortfarande viktigt för föräldrarna att könskoda barnens kläder för att markera barnets 

könstillhörighet. Att klä flickor i pojkkläder kan gå an men att klä en pojke i flickkläder och 

flickfärger anses som att gå för långt. Ambjörnsson menar att det går att se på föräldrarnas 

förhållningssätt till färgen rosa som en sorts spegel för deras syn på genus och jämställdhet 

samt att det bekräftar det genussystem som historikern Yvonne Hirdman beskriver. Enligt 

detta genussystem ”kännetecknas dagens svenska samhälle av en asymmetrisk isärhållning av 

könen där det manliga betraktas som norm, medan det kvinnliga avfärdas som avvikande och 

mindre värt.”126 Genus anses dessutom, av de intervjuade, vara något som flickor och kvinnor 

ska arbeta med, inte männen och pojkarna. Flickorna uppmuntras att inkorporera fler manligt 

kodade egenskaper men att detta inte går åt båda hållen. Flickan värderas, om än omedvetet 

av föräldrarna i studien, som mindre värd än pojken. 

 

Flickan i den här uppsatsen. 

De sju flickkaraktärer som jag studerar i denna uppsats är i berättelsernas början 16 år gamla. 

Trots att jag är medveten om att mycket få 16-åringar i vår samtid skulle referera till sig själva 

som flickor har jag här valt att hålla fast vid den benämningen eftersom det förtydligar och 

förstärker att de fortfarande är omyndiga. Att använda tjej istället för flicka anser jag inte 

heller fungera då kvinnor i alla åldrar idag kallar sig själv och sina vänner för tjejer. Därför 

har jag valt att fortsätta kalla dessa protagonister för flickor.  

Eftersom båda trilogierna utspelar sig i olika tider och i samhällen under vitt skilda 

ledarskap kommer jag nedan att kortfattat tala om flickan och hur hon definieras i respektive 

värld. För att få fatt i diskursen om flickan kommer jag att följa de ledtrådar där 

protagonisterna nämner flickan som begrepp och hur de förhåller sig till henne samt hur de 

                                                 
123 Ambjörnsson 2011, s. 11. 
124 Ambjörnsson 2011, s. 11. 
125 Ambjörnsson 2011, s. 20. 
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placerar sig själva i förhållande till henne. Ämnen där dessa tankar och diskussioner 

förekommer är ofta i relation till kläder och mode, kärlek och flickans agens. Kan flickan säga 

vad som helst? Blir hon lyssnad på? Är det fler aspekter som avgörs om hon blir lyssnad på? 

 

Flickan i Panem. 

I den värld som målas upp i Hungerspelen finns flickor, kvinnor, pojkar och män 

representerade i hela samhället. Presidenten Snow, som styr över Panem, är en man och 

rebellernas ledare, President Coin, är kvinna. Män och kvinnor arbetar sida vid sida i alla 

distrikt och på alla nivåer i samhället och flickor och pojkar mördar varandra för sin egen 

överlevnad i Hungerspelen.127 Så vad är det att vara flicka i Panem?  Det blir tydligt genom 

Katniss berättelse att livet skiljer sig stort åt mellan distrikten och huvudstaden. Även mellan 

distrikten finns det vissa olikheter i levnadsförhållandena men den största skillnaden är mellan 

huvudstaden och distrikten. Där huvudstadsinvånarna lever i överflöd är livet i distrikten hårt 

och svält hör till vardagen.  

Distrikt 12, där Katniss lever, är ett av de fattigaste distrikten och det distrikt där de 

utvinner kol. Här lever alla under svåra förhållanden och ofta har de endast tillgång till el 

några timmar per dag. Vid olyckor i gruvorna går ett larm över hela distriktet som avbryter all 

annan verksamhet. Alla vallfärdar till gruvorna och hoppas att det inte är deras fru eller man, 

mamma eller pappa, som dött denna gång.  

För Katniss består vardagen av att gå i skolan och se till att hennes familj har tillräckligt 

med mat. Sedan tolv års ålder har Katniss varit sin familjs huvudsakliga försörjare efter att 

hennes pappa dog i en gruvolycka. Hennes mor gick då in i en djup sorg och var inte längre 

kapabel att ta hand om sina barn. Hennes far lärde henne att jaga innan han dog och det är 

genom att jaga varje dag med sin bästa vän Gale, att plocka bär och ätliga växter som hon har 

försörjt dem. Hon har idkat byteshandel och sålt de djur de själva inte behövt vilket givit 

henne ett gott anseende hos många i distriktet. Något som Peeta bekräftar genom att berätta 

hur hans far alltid imponeras över hennes prickfärdighet. 

 

She’s excellent”, says Peeta. My father buys her squirrels. He always comments on how the 

arrows never pierce the body. She hits everyone in the eye. It’s the same with the rabbits she sells 

to the butcher. She can even bring down deer.128 

 

                                                 
127 Det finns flera analyser som felaktigt påstår att kvinnor i distrikt 12 inte arbetar i gruvan. Det stämmer ej, 

både män och kvinnor arbetar där vilket innebär att både män och kvinnor bidrar till hushållens inkomst. Se 

Collins 2015, s. 233. 
128 Suzanne Collins, The Hunger Games (Metallic), (New York: Scholastic, 2015), s 103. 
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För Katniss innebär att vara flicka att jaga och ta huvudansvaret för sin familj. Det är få som 

jagar i Panem. Katniss och Gale är undantagen som på grund av svält tvingats till att våga sig 

under elstängslen och ut i skogen för sin överlevnad, och de känner inte till några andra 

flickor, eller pojkar, som jagar. 

Att Katniss beskriver sig själv som flicka blir tydligt i Catching Fire då hon benämner 

Bonnie, som hon möter i skogen, som en flicka då hon inser att de är i samma ålder, ”mayby I 

should call her a girl since she looks about my age”.129 Definitionen sker dessutom i 

jämförelse med den kvinna (woman) som flytt ifrån distrikt 8 tillsammans med Bonnie vilket 

förtydligar att girl, som på engelska har en bredare betydelse, ändå betyder flicka. 

 

Flickan i Engelfors 
Genom att vi i Engelsforstrilogin följer sex flickor istället för en flickhjälteprotagonist 

presenteras vi här för olika sätt att vara flicka på. De känner alla till varandra i den lilla staden 

Engelsfors och utifrån de hierarkier som finns mellan flickorna, och hur de förhåller sig till 

andra flickor, kan jag utläsa att det finns ett mer eller mindre rätt sätt att vara flicka på. Precis 

som Österholm fann i sin avhandling förhåller sig karaktärerna till bilden av den riktiga 

flickan och lyckas mer eller mindre väl att nå idealet. Den riktiga flickan är inte heller idealet 

för dem alla men de förhåller sig till henne likväl.  

Detta blir tydligt i bokens inledande kapitel där Minoo, Rebecka, Vanessa och Anna-

Karin beskriver hur de förhåller sig till kläder och smink och på vilket sätt det är rätt eller fel i 

relation till den riktiga flickan. Minoo upplever sig vara dyslektisk när det kommer till kläder 

och att kläder är ett språk som hon inte förstår.130 Hon gömmer sig i mörka kläder och 

försöker att inte dra uppmärksamhet till sig och sin finniga panna. Anna-Karin har en stor 

kropp med en tung byst och har försökt forma sin kropp efter mer gängse ideal med 

bröstförminskande bh:ar men givit upp. Hon försöker göra sig osynlig och klä sig på ett sätt 

som inte väcker uppmärksamhet.131 Rebecka kämpar med rester av ätstörningar och tränar 

ofta. Vanessa utmanar många med sina korta kjolar och sin stora aptit på sex som hon inte 

döljer utan är glad för. För Vanessa är det ett trauma att behöva gå till skolan utan smink. 

Linnea använder smink och kläder som en rustning mot världen och lyckas göra en tyllkjol till 

ett vapen. Ida presenteras som ständigt flankerad av bästa vännerna. Rebecka beskriver att de 

tillsammans bildar en blond version av Knatte, Fnatte och Tjatte. Senare, när Ida inte längre 

ingår i den populära gruppen, beskriver hon känslan av att vara främmande i sin egen kropp 

                                                 
129 Suzanne Collins, Catching fire, 1. ed., Advance reader's copy, (New York, Scholastic Press, 2009), s. 139. 
130 Mats Strandberg, & Sara Bergmark Elfgren, Cirkeln, (Stockholm: Rabén & Sjögren, 2011), s. 18. 
131 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s.  27. 
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och att de kläder som finns i garderoben är hennes Ida-förklädnader. ”Men vad skulle Ida 

välja?”.132 De förhåller sig alla till en bild av flickan och hur de mer eller mindre lyckas nå 

idealet.  

Genom att trilogin fokaliserar alla sex flickornas perspektiv får vi både insyn i hur de 

ser på sig själva, på varandra samt hur stor diskrepans det kan vara mellan självuppfattningen 

och andras syn. Som för Rebecka som sedan hon blev tillsammans med Gustaf, en av skolans 

mest populära killar, fått ny högre status, nya vänner men fortfarande har samma låga 

självförtroende. Hon undrar när ”alla kommer inse att hon varken är särskilt smart, rolig eller 

snygg”.133 Samtidigt beskriver Minoo hur hon har svårt att sluta titta på Rebecka för att hon är 

så vacker och att vänskapen med Rebecka har tinat upp en bit av hennes liv som hon inte viste 

om att hon saknade.134 Flera av de första intrycken som vi som läsare får av de utvalda 

presenteras ur Minoos perspektiv, något som både befäster henne som en ensamvarg och 

färgar vår bild av de andra flickorna. Ida och Linnea beskrivs i Engelforstrilogins första del 

endast ur de andras perspektiv och det först är i Eld, trilogins andra del, som vi läsare får lära 

känna dem mer på djupet och kan se dem som mer mångbottnade karaktärer. Ida är länge den 

populära flickan i toppen av skolans hierarkiska system som både har gott om vänner och gott 

anseende hos lärare. Få känner Linnéa men de flesta känner till henne då hon är en person 

som det florerat många rykten om under årens gång.  

 
Alla visste att Linnéas pappa var alkis och att hennes mamma var död. Linnéa skolkade nästan 

jämt och en dag i början av åttan sa läraren att hon inte skulle komma tillbaka. Det gick rykten om 

att hon flyttat till avlägsna släktingar eller att hon var död. Senare visade det sig att hon varit på ett 

hem. Flera rykten började cirkulera: hon hade försökt ta livet av sig, hennes pappa var pedofil, hon 

sålde knark, hon horade på nätet, hon var flata. Sedan dess har Minoo bara sett henne på stan med 

de alternativa.135 

 

Det som är den gemensamma nämnaren hos flickorna i Engelforstrilogin är att de är 16 år 

gamla, går första året på gymnasiet och att de är häxor. Men att vara häxa är inte synonymt 

med att vara flicka i Engelsfors. De flesta flickor i Engelsfors är varken 16 år eller häxor.  

Något annat som flickorna i Engelsfors delar erfarenhet av är den hierarkiska 

indelningen i skolan. De förhåller sig alla till den men utifrån vitt skilda perspektiv och 

upplevelser. Ida tillhör de på toppen av hierarkin som med effektiva metoder, i vissa fall 

våldsamma, håller andra nere. Vanessa tillhör en annan populär grupp och lyckas bibehålla en 

god position i hierarkin trots att det skvallras om att hon är en slampa. Rebecka har gått från 

att vara i mellanskiktet till att bli populär. Minoo hade inga vänner innan de utvalda kallas 

                                                 
132 Mats Strandberg, & Sara Bergmark Elfgren, Eld, (Stockholm: Rabén & Sjögren, 2012), s. 525. 
133 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011 s. 37. 
134 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s.147. 
135 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 31-32. 
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samman men är glad för att vara en av de som undkommit mobbing. Det har inte Anna-Karin 

som alltid behandlats illa av Ida och hennes vänner. Svetthoran är ett av de namn som de 

kallar henne och hennes mål när hon börjar gymnasiet är att väcka så lite uppmärksamhet som 

möjligt. Slutligen är det Linnea som även hon utsatts av Ida och hennes vänner men Linnea 

förstärker sitt utanförskap med en skyddande mask av smink och kläder som skiljer sig stort 

ifrån den rådande trenden i Engelsfors.  

Flickprotagonisterna i Engelsfors är väldigt olika, lever olika liv med olika bakgrunder 

och de har olika förutsättningar och möjligheter. Det blir tydligt att kategorin flicka i 

Engelsfors rymmer en bred definition. Att flickorna ser på varandra som helt och hållet olika 

men av andra sammanlänkas under begreppet flickor. Rektorn Adriana benämner dom flera 

gånger under kategorin flickor, eller flickorna.136 

 

Team Katniss. 

Dagen innan Katniss första hungerspel ska börja intervjuas alla deltagare traditionsenligt av 

programledaren Caesar Flickerman. Katniss som har svårt att agera inställsam inför 

huvudstaden är orolig för hur intervjun ska gå, om hon kommer att accepteras. Cinna, Katniss 

designer under spelen, har skapat en klänning till henne som ser ut som att den tar eld när hon 

snurrar runt, vilket förstärker den redan etablerade bilden av Katniss som ”the girl on fire”.137 

Efter Katniss är det Peetas tur och under intervjun frågar från Ceasar om det finns någon 

speciell flicka hemma i distrikt 12. Peeta avslöjar då att han varit kär i samma flicka sedan 

han var sju år gammal men att det inte skulle hjälpa honom att vinna hennes hjärta genom att 

segra eftersom hon kom till huvudstaden och spelen med honom.138 Katniss känner sig 

bortgjord och förminskad inför hela befolkningen av Peetas kärleksförklaring och ifrågasätter 

att han tog sig rätten.  

 

You are a fool”, Haymitch says in disgust. ”do you think he hurt you? That boy just gave you 

something you could never achieve on your own” […] ”He made you look desirable! And lets face 

it, you can use all the help you can get in that department.139  

 

Helt plötsligt ser Katniss sig själv utifrån Haymitch perspektiv och ifrågasätter vilken 

inverkan hon haft på tv-tittarna utan Peetas kärleksförklaring.140 

  

                                                 
136 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 226. 
137 Collins 2009, s. 148. 
138 Collins 2009, s. 150-151. 
139 Collins 2009, s. 157-158. 
140 Haymitch är Katniss och Peetas mentor i spelen. Han vann spelen för 25- år sedan och har sedan des fungerat 

som mentor för distriktets utvalda deltagare.  
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I survived my interview, but who was I really? A silly girl spinning in a sparkling dress. 

Giggeling. The only moment of substance I had was when I talked about Prim”. […] ”But now 

Peeta has made me an object of love. Not just his. To hear him tell it, I have many admirers.141  

 

Genom Peetas kärleksförklaring blir Katniss sedd på ett nytt sätt. Hon blir åtråvärd. Och 

genom att Peeta inte bara nämner sig själv utan även nämner att det finns fler beundrare 

hemma upphöjs Katniss status allt mer. Hon blir till genom männens bekräftelse. Något som 

tydligt avslöjar att flickans position inte är likställd med pojkens. Katniss behövde Peeta, och 

de anonyma pojkarna som han nämner i förbifarten som förälskade i henne, för att lyftas till 

en ny nivå där hon verkligen fångar publikens intresse. Som flicka finns det en gräns för hur 

långt Katniss själv kan höja sin status. Katniss görs till flicka inför huvudstaden med hjälp av 

Peeta och hans kärlek vilket tydligt belyser de samhälleliga maktstrukturer som diskursen 

flicka vilar på.  

Efter spelen avslöjar även Gale att han är kär i Katniss och att han varit svartsjuk när 

han sett henne kyssa Peeta under spelen. Katniss svarar: 

 
Gale, I can’t think about anyone that way now. All I can think about, every day, every waking 

minute since they drew Prim’s name at the reaping, is how afraid I am. And there doesn’t seem to 

be room for anything else.142 

 

För Katniss är fokus först och främst på att hon och hennes familj ska överleva. Då Katniss 

gång på gång under berättelsen tar upp att hon inte vill gifta sig och att hon inte har möjlighet 

att tänka på någon ur ett potentiellt romantiskt perspektiv är det spännande att just romantiken 

blivit ett så vanligt förekommande tema när det kommer till forskningen kring Hungerspelen. 

Både läsare och filmpubliken har refererat till sig själva som att tillhöra antingen team Peeta 

eller team Gale utifrån den de tycker att Katniss ska välja.  

Katherine R. Broad menar att Hungerspelen främst är en kärleksberättelse och att 

Collins använder sig av Katniss röst för det modesta och konservativa målet att skapa den 

familj hon själv aldrig haft.143 Enligt Broad blir Katniss, genom epilogen där hon beskriver att 

hon nu 15 år efter revolutionen lever tillsammans med Peeta i distrikt 12 tillsammans med 

deras två barn, en foglig rebell och handlingens fokus blir att bevara den reproduktiva 

normen.144 Här använder sig Broad bland annat av en 13 årings recension för att befästa 

Hungerspelen som först och främst en romantisk berättelse. Vi gör olika analyser vid olika 

åldrar och Bewley anser jag borde ha dragit sin analys längre. Katniss är 17 år när hon mördar 

rebelledaren President Coin och återvänder till Distrikt 12. Epilogen beskriver att hon 
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fortfarande lider av PTSD efter sina erfarenheter under spelen och revolutionen, och att det 

tog 15 år innan hon vågade skaffa barn tillsammans med Peeta.145  

 
It took five, ten, fifteen years for me to agree. But Peeta wanted them so badly. When I first felt 

her stirring inside of me, I was consumed with a terror that felt as old as life itself. Only the joy of 

holding her in my arms could tame it. Carrying him was a little easier, but not much. […] But one 

day I’ll have to explain about my nightmares. Why they came. Why they won’t ever really go 

away.146 

 

Jag har svårt att se en 15 år lång period som en cut-out eller ett ’så levde de lyckliga’ slut. Här 

ryms så mycket mer än Bewley nämner. Men det finns de som ifrågasatt tolkningen av de 

romantiska berättelserna i Hungerspelen. Lisa Manter och Lauren Francis lyfter den 

heterosexuella romansen som något som påtvingats Katniss som innan spelen inte haft tid att 

tänka på något annat än hennes familj överlevnad.147 De menar att den heterosexuella 

romansen sällan uppfattas som en del av det våld som riktas mot Katniss och som något hon 

måste utstå.148 Det är ett spännande perspektiv som belyser Hungerspelen på ett nytt sätt.  

 

Sociala konstruktioner i Engelsfors. 

Det förekommer serien igenom händelser som avslöjar att pojkar värderas högre än flickor i 

Engelfors och att ens sociala status och värde i samhället även avgör vilken klass du kommer 

från. Rebeckas status har höjt sedan hon och populära och omtyckta Gustaf blev tillsammans. 

Redan dagen efter deras relation blev offentlig ringer Ida och frågar om hon vill följa med och 

bada. Innan hennes relation med Gustaf behandlade Ida Rebecka som luft. ”Trots att Rebecka 

insåg det absurda i situationen vågade hon inte tacka nej. Hon är nämligen livrädd för Ida”.149 

Precis som Katniss lyftes av Peetas kärleksförklaring, oavsett om den var besvarad eller inte, 

lyfts Rebecka till en ny högre social position på grund av sin relation med Gustaf. Hon görs 

till en annan flicka med hjälp av Gustafs sociala status. 

I Engelsfors andra del Eld utsätts Linnea för en attack där populära Erik, Robin och 

Kenny förstör hennes lägenhet och sedan tvingar henne att hoppa ifrån en bro ner i en kall å 

med avsikten att hon ska dö. Linnea väljer att inte berätta om mordförsöket utan anmäler dem 

endast för inbrott. Polisen som kommer till hennes lägenhet misstror henne innan de ens är 

framme. De har fått in klagomål om att en det varit en vild fest i hennes lägenhet under 

kvällen och då de varit i kontakt med Linnea förr, hon haft problem med droger, tror de att 

hennes anmälan av Erik, Robin och Kenny är ett sätt att försöka hämnas på några av de lite 
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bättre bemedlade i staden. Polisen är till och med motvillig till att ta emot hennes anmälan om 

inbrott men när hennes vänner, med högre socialt status och från bättre bemedlade hem, 

bekräftar Linneas berättelse får hon till slut lämna en anmälan. Även efter att Robin och 

Kevin erkänner vad de gjort inför hela skolan under skolavslutningen fortsätter många att 

misstro Linneas berättelse.150 Eriks flickvän Julia, som han blir tillsammans med efter Ida, 

arbetar intensivt på sociala medier med att svartmåla Linnea och övertyga andra om att hon 

ljuger. Dessutom har Helena och Krister Malmgren, Engelsfors förra kommunalråd och präst, 

båda lämnat vittnesmål som bekräftar pojkarnas berättelse om att de var på Positiva 

Engelsfors centret hela kvällen. Linnéas situation visar på diskursens utestängningssystem där 

Linnéa som en 16-årig flicka med en historia av drogproblem tydligt inte får ”säga allt […] 

tala om vad som helst när som helst och slutligen att inte vem som helst får tala om vad som 

helst”.151 Utan de utvaldas närvaro hade hon inte fått lämna en anmälan trots att poliserna 

själva kan se hennes söndertrasade lägenhet med egna ögon. 

Utan Anna-Karins magiska förmåga att tvinga Erik att erkänna allt hade de alla tre 

kommit undan. Under hans vittnesmål i rätten erkänner han både inbrottet och att han försökte 

mörda Linnea. Anna-Karin får honom att med stolt röst berätta om allt annat han kommit 

undan med, vilket även lägger ansvaret på dem runtomkring som har accepterat och godkänt 

hans beteende. Han beskriver känslan när Linnea kommer in i lägenheten under pågående 

inbrott: 

 
Hon bara stod där helt plötsligt, säger Erik. ”Först blev jag orolig för att hon såg våra ansikten, 

men sen insåg jag att det inte spelade någon roll.”  

”Varför spelade det ingen roll?”  

”Ingen skulle ju tro henne. Jag visste att Helena skulle ge oss alibi om nått gick snett. Och för 

säkerhetsskull hade vi lämnat våra mobiler på PE-centret. Så det var Linneas ord mot vårt och 

Helenas.. Du fattar ju.” Han skrattar till.152 

 

När ni går ut härifrån så kommer ni att se på varandra och säga men gud, jag hade ingen aning, 

och sån skit. Då kommer ni att ljuga. För ni har vetat om det här hela tiden. Ni har alltid vetat om 

vem jag är. Ni har alltid låtit mig komma undan.153 

 

Erik lyckas under Anna-Karins påverkan peka på de strukturer i samhället som låtit honom 

behandla andra illa utan repressalier. Att de är många som låtit honom komma undan och 

fortsätta. När Anna-Karin släpper sitt tag över Erik och han inser vad han gjort stelnar han till 

och ser ut som att han ska kräkas. ”Anna-Karin blir alldeles lugn inuti. De har vunnit”.154 
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Flickan som katalysator. 

Det är två flickor i Hungerspelen som spelar en extra viktig roll för Katniss utveckling under 

berättelsens gång. Katniss lillasyster Primrose Everdeen, som alla kallar Prim, och Rue som är 

uttagen till spelen ifrån distrikt 11. Prim är tolv år gammal i berättelsens början och i Katniss 

ögon fortfarande väldigt liten och någon som hon behöver beskydda. ”I protect Prim in every 

way that I can”.155 När Ceasar Flickerman ber Katniss berätta något om sin syster säger hon 

kort. ”Her name’s Prim. She’s just twelve. And I love her more than anything”.156 Rue är 

precis som Prim 12 år gammal och när hon blir uttagen i distrikt 11 finns det ingen som tar 

hennes plats. Rue påminner Katniss om Prim och efter att Rue hjälpt henne i arenan allierar 

de sig med varandra. De lär känna varandra och berättar hur livet ter sig i de olika distrikten. 

Rue vittnar om en hård vardag där avskräckande spöstraff hör till vardagen. Katniss inser att 

Rue är en beskyddande storasyster som älskar musik och som orädd kan klättra högt upp i 

träd och hoppa mellan trädkronor.157 Tillsammans bestämmer de sig för att förstöra de 

matförråd som karriäristerna har placerat i en hög.158 Planen är att Rue ska tända eldar i 

skogen som ett lockbete för karriäristerna att lämna ängen där matförrådet finns för att ge 

Katniss så mycket tid som möjligt att finna ett sätt att förstöra den. Det tar tid men efter ett tag 

inser Katniss att högen är omringad av minor. Genom att skjuta hål på en säck med äpplen, 

som trillar ner på marken, lyckas hon spränga hela matförrådet i småbitar. När hon återvänder 

till deras mötesplats är Rue inte där. Katniss blir orolig och beger sig ut för att söka efter 

henne. Hon finner Rue samtidigt som en av karriäristerna från distrikt 1 sätter ett spjut i Rue’s 

mage. Katniss dödar pojken med en pil i halsen. Rue som förstår att hon ska dö ber Katniss 

sjunga något för henne. Det är ovanliga bilder att kablas ut ifrån hungerspelen. Det är sällsynt 

med allierade ifrån andra distrikt än karriäristernas och att Katniss öppet sörjer sin vän, 

sjunger för henne när hon dör och smyckar hennes kropp med vackra blommor är helt nya 

uttryck.159 När Katniss lämnar Rue går hon efter att ha lyft sin vänstra arm med de tre 

mellersta fingrarna lyfta. Samma gest som distrikt 12 använde för att hedra hennes val att ta 

sin syster plats.  

Berättelsen igenom är det tanken på Prim och Rue som får Katniss att gå vidare och att 

fortsätta kämpa. I Catching fire är Katniss orolig för hur det kommer påverka Prim om hon är 
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med och startar revolutionen. Sedan slår insikten ner i Katniss om allt som huvudstaden redan 

utsatt Prim för, och motståndet försvinner.  

 
And then it hits me. They already have. They have killed her father in those wretched mines. They 

have sat by as she almost starved to death. They have chosen her as a tribute, then made her watch 

her sister fight to the death in the Games. She has been hurt far worse than I had at the age of 

twelve. And even that pales in comparison with Rue’s life. […] Prim… Rue.. aren’t they the very 

reason I have to try to fight? Because what has been done to them is so wrong, so beyond 

justification, so evil that there is no choice? Because no one has the right to treat them as they have 

been?160 

 

Efter att Katniss räddats ur arenan transporteras hon till distrikt 13 där rebellerna har sitt fäste. 

De vill de att hon ska ta på sig rollen av att vara revolutionens ansikte utåt, att bli the 

Mockingjay och kämpa med rebellerna mot huvudstaden.161 Katniss har svårt att se vad hon 

kan bidra med i revolutionen och hon anklagar sig själv för alla i hennes närhet som dött. 

Återigen är det bilden av Rues döda kropp i arenan som får Katniss att ta beslutet att ankra 

rollen som the Mockingjay. Prim får henne att inse att hon kan ställa motkrav på rebeller. 

”Katniss, I don’t think you understand how important you are to the cause. Important people 

usually get what they want”.162  

I revolutionens sista strid ser Katniss sin lillasyster dö i ett bombanfall från ett flygplan 

med huvudstadens märke.163 Hon går in i en djup sorg, slutar att tala och det enda som håller 

henne igång är tanken på hämnd och att få vara den som avrättar President Snow. När hon går 

för att plocka en ros som hon vill att Snow ska ha på kavajslaget under avrättningen möter 

hon oväntat honom i trädgården. Snow påstår att det inte var han, utan president Coin, som 

beordrade bombanfallet som dödade Prim och Katniss inser att attackera huvudstaden och 

dess barn med dess egna flygplan vore ett säkert sätt att få befolkningen att lägga ner sina 

vapen. När dagen kommer för Katniss att verkställa President Snows dödsdom skjuter hon 

istället President Coin.164 Hon hämnas sin syster och stoppar Coin från att bli Panems nya 

diktatoriska president med samma pil.  

Lisa Manter och Lauren Francis menar att Prim och Rue är mycket viktigare för Katniss 

utveckling än Peeta och Gale. Den menar att problemen med de romantiska tolkningarna av 

Hungerspelen inte ligger i själva texten utan hur den har lästs av både kritiker och läsare.165 

De använder sig av sig Kathlyn Bond Stocktons ifrågasättande av antagandet att barn växer 

upp i en vertikal rörelse mot arbete, giftermål och barn. Stockton menar att tonåringar kan 
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fördröja uppväxtsprocessen genom att istället växa i sidled (”grow sideways”).166 Genom att 

använda Collins trilogi som fallstudie föreslår Manter och Francis att en romantisk berättelse 

inte alltid behöver ha denna konservativa värdering. Genom att ta Katniss upprepade verbala 

motstånd mot äktenskap och barn på allvar undersöker de hur hennes begär växer i sidled, 

istället för upp, och menar att Katniss kärlek och omsorg oftare riktas mot lillasystern Prim 

och Rue än mot Peeta eller Gale.167 Det är en spännande analys som Manter och Francis gör 

och jag håller med dem om att Prim och Rue är viktigare för Katniss än Peeta och Gale. Det 

är insikten om allt som Prim och Rue under sina korta liv fått utså som är den återkommande 

katalysatorn för Katniss. Både för att hon ska våga ta steget och bli revolutionens ansikte utåt 

och hennes ökade politiska medvetande.  

Pierre Wiktorin menar att Katniss agerande som leder till befrielse för miljoner är en 

bieffekt snarare än en medveten satsning från hennes sida.168 Från början är Katniss förvisso 

helt inställd på sin egen och sin familjs överlevnad, som hon varit sedan hennes far dog. Men 

hennes familj växer under berättelsens gång och hennes ambition förändras från att överleva 

och återvända till sin familj till att offra sig själv för revolutionen. Genom att störta President 

Snow vill hon bidra till en bättre framtid för alla flickor som fått utstå samma lidande och 

orättvisor som Prim och Rue. 

 

Flicka som strategi. 

När Katniss tar sin systers plats i Hungerspelen får hon komma till huvudstaden där hon får gå 

igenom olika behandlingar för att möta huvudstadens skönhetsideal. Hennes kroppshår ansas, 

hennes naglar filas, hennes hår klipps och fixas till att passa huvudstadens modenycker. Det är 

en helt ny värld som Katniss möter där allt fokus läggs på hur hon ser ut och vad hon ska ha 

på sig. De yttre attribut som påläggs henne representerar förtryckarmaktens värden, inte de 

som finns i distrikt tolv där hon lever. Kläder är för henne ett praktiskt attribut som skyddar 

och värmer. ”I swing my legs over the bed and slide into my hunting boots. Supple leather 

that has moulded to my feet. I pull on trousers, a shirt, tuck my long dark braid up into a cap, 

and grab my forage bag”.169 I huvudstaden använder de både mode, smink, peruker och 

skönhetsoperationer för att sticka ut i mängden. En insikt som får Katniss att reflektera över 

de stora skillnaden i levnadsvillkor mellan huvudstaden och distrikten:  
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They do surgery in the Capitol, to make people appear younger and thinner. In district 12, looking 

old is something of an achievement since so many people die early. You see an elderly person, you 

want to congratulate them on their longevity, ask the secret of survival. A plump person is envied 

because they aren’t scraping by like the majority of us. But here it is different. Wrinkles aren’t 

desirable. A round belly isn’t a sign of success.170 

 

De klär sig för att synas men det gäller att hålla sig inom gränserna för vad omgivningen kan 

acceptera. Att det finns gränser märker Katniss i Mockingjay när hon möter Tigris som 

opererat sig för att likna ett kattdjur.  

 

Behind a counter sits the strangest person I have ever seen. She’s an extreme example of surgical 

enhancements gone wrong. […]The skin has been pulled back tightly and tattooed with black and 

gold stripes. The nose has been flattened until it barely exists. I’ve seen cat whiskers on people in 

the Capitol before, but none so long.171 

 

Maria Nilson fokuserar på den makeover som Katniss genomgår innan hon visas upp för 

huvudstadens medborgare som framställer henne  ”som en heterosexuell ung flicka villig att 

göra vad hon kan för att rädda sin älskade.”172 Just den heterosexuella kärleksberättelsen 

menar Nilson är viktig för att göra Katniss, som i mycket annat överskrider gränserna för en 

respektabel femininitet, respektabel även inför läsarna.173  

Jag har svårt att se den makeover som Katniss tvingas genomgå för att delta i spelen 

som en strategi från någon annan än President Snow att demonstrera sin makt på. I Nilsons 

analys finner Katniss sig själv genom att iklädas kläder och beundras av huvudstadens 

befolkning. Samma befolkning som ivrigt följer spelen och utan skuld låter barn dö för deras 

nöjes skull. Katniss utrycker en beundran för Cinnas förmåga att skapa fantastiska kläder men 

på tåget hem från huvudstaden beskriver hon det som att hon sköljer bort den persona de 

skapat för henne i spelen. The girl on fire försvinner ner i avloppet med det sista av sminket 

och hon blir åter sig själv igen. ”Katniss Everdeen. A girl who lives in the Seam. Hunts in the 

woods. Trades in the Hob”.174 Collins beskrivning av hur Katniss blir sig själv igen visar 

tydligt hur konstruerat genus är och hur sammanlänkat det är med maktsystemet som 

President Snow skapat.  

Deirdre Byrne undersöker samma fenomen men kommer till en annan slutsats än 

Nilson. Där Nilson ser att Katniss finner sig själv ser Byrne ytterligare ett maktutövande som 

Katniss utsätts för under spelens gång. Byrne är fullt medveten om klädernas funktion att 

skapa en persona kring Katniss men menar att det är val som görs främst av President Snow 

och hennes stylist Cinna. Båda vars intentioner Katniss inte kan påverka eller delges under 
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spelens gång. Byrne menar att Katniss har ett mycket begränsat handlingsutrymme och att de 

kläder hon bär i anslutning till spelen ”only accentuates her lack of agency and status as a 

pawn in the Capitol’s design”.175 Katniss har inte enligt Byrne några stora möjligheter till 

agens men de val hon gör leder till att revolutionens mål om demokrati uppfylls.176 

Att betona Katniss unga ålder och förstärka hennes flickighet används som strategi när 

hon och Peeta vunnit spelen. Att det var hon som initierade situationen med bären, där hon 

och Peeta hotade att gemensamt begå självmord genom att äta giftiga bär, istället för att döda 

varandra har gjort att President Snow fått upp ögonen för henne. Efter spelen finner sig 

Katniss därför i en helt ny fara där president Snow kan hota hela hennes familj och alla som 

hon känner. Innan spelen klädde Cinna Katniss i fantasifulla kreationer för att väcka 

befolkningens intresse. Efter spelen kläs hon i kläder som gör att hon ser yngre ut för att 

försöka skapa en så ofarlig bild av henne som möjligt. Allt för att förstärka bilden av att 

hennes handlade med bären inte var en rebellisk handling som visade att huvudstaden kan 

överlistas, utan en kärlekshandling till Peeta.  

 
I look very simply, like a girl. A young one. Fourteen at the most. Innocent. Harmless. Yes, it is 

shocking that Cinna has pulled this of when you remember I’ve just won the games. This is a very 

calculated look.177  

 

Flickan som precis vunnit hungerspelen och i dessa överlevt attacker, eld, muterade djur och 

22 andra deltagare, ”kläs ned” i ålder för att hon inte ska framstå som ett hot. Flickan som har 

tvingats mörda andra barn förstår att hon ”need to look as girlish and innocent as possible”.178 

Hotet ifrån President Snow försvinner inte när hon återvänt hem till distrikt 12. Innan 

det är dags för vinnarturnén genom landets alla distrikt kommer presidenten oväntat på 

besök.179 Han berättar för henne om de tendenser till revolution som finns i vissa av distrikten 

och lägger ansvaret på Katniss att lugna ner situationen. Återigen är det situationen med bären 

som hägrar och vilken betydelse de fått i andra distrikt. 

 
This, of course, you don’t know. You have no access to information about the mood in other 

districts. In several of them, however, people viewed your little trick with the berries as an act of 

defiance, not an act of love. And if a girl from District Twelve of all places can defy the Capitol 

and walk away unharmed, what is to stop them from doing the same” he says. “What is to prevent, 

say, an uprising?”.180 
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President Snow hotar att döda hela hennes familj om Katniss inte lyckas övertyga landet 

om hennes starka förälskelse till Peeta för att försöka stävja upprorsförsöken. Katniss 

förstår inte hur hon vågar svara Snow men svarar honom om Panem att: ”It must be 

very fragile, if a handful of berries can bring it down”.181 Men hoten mot hennes familj 

har gjort henne rädd och hon försöker under turnén göra allt för att visa hur kära hon 

och Peeta är. Tillslut är det hon som föreslår att Peeta ska fria.182 När Snow på deras 

förlovningsfest låter Katniss veta att han ännu inte är nöjd med hennes agerande känner 

hon sig inte längre rädd utan fri att handla som hon vill.183 Hon förstår senare att Snow 

givit henne ett omöjligt uppdrag för att hindra henne från att uppvigla under 

vinnarturnén.184 ”[M]y holding out the berries has been the spark, but I had no way to 

control the fire. He must have known that”.185 

 

Flickan, uppdraget och motståndet. 

Flickorna i Panem och Engelsfors har inte något enhetligt förhållningssätt till de 

maktpositioner som de alla erövrar under berättelsernas gång. Men de flesta är till en början 

motvilliga till att acceptera sin nya roll. Minoo, Linnea och Katniss har dock något 

gemensamt. De delar egenskapen av att starkt påverka människor i sin omgivning utan att 

själva inse omfattningen av det. Peeta nämner det om Katniss flera gånger. ”She has no idea. 

The effect she can have”.186 Anna-Karin i sin tur skräms nästan av Minoo ibland. Hon tänker 

att Minoo inte förstår hur stark hon är. Att ”[h]on inte fattar vilken effekt hon har på folk. Det 

är likadant med Linnéa. Det är kanske därför de bråkar så mycket”.187  

Det tar lång tid för Katniss att ta beslutet att bli revolutionens ansikte. Länge är hon helt 

omedveten om att hon redan har den rollen. Efter att Katniss tar sin systers plats i spelen har 

hon bara en kort stund på sig för att ta avsked av sina vänner och sin familj. Det är hennes vän 

Madge som ger Katniss den guldbrosch i form av en fågel, en Mockingjay, som till slut blir 

symbolen för revolutionen. Fågeln Mockingjay är en oväntad korsning mellan en 

Mockingbird och en av huvudstaden muterad fågel Jabberjay.  

 

A Mockingjay is a creature the Capitol never intended to exist. They hadn’t counted on the highly 

controlled jabberjays having the brains to adapt to the wild, to pass on its genetic code, to thrive in 

a new form. They hadn’t anticipated it’s will to live.188  
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Fågeln blir även en symbol för att huvudstaden inte kan kontrollera allt. Katniss agerande i 

arenan får folket i Panem att lägga märke till henne. Att hon allierar sig med Rue, förstör 

karriäristernas mat, sörjer Rue, söker upp Peeta, tar hand om honom och riskerar sitt liv för att 

rädda hans. Att hon vägrar att döda honom när huvudstaden kräver det och vinner över dem 

med hjälp av en handfull bär. Symbolen som Katniss bär på sin dräkt i arenan blir symbolen 

för revolutionen utan att hon har någon vetskap om det. Efter vinnarturnén tar sig Katniss ut i 

skogen och möter där två flyktingar ifrån distrikt 8 på väg till distrikt 13, som de hört ryktas 

om fortfarande existerar. De har med sig små runda kex med symbolen av mockingjayfågeln 

inbakade i dem som de visar upp för Katniss. ”It makes no sense. My bird baked into bread” 

[…] “It means we’re on your side”.189 Katniss inser att hon ovetandes redan kan vara ”the 

face of the hoped-for rebellion”.190 

Det är först efter att Katniss accepterat att bli rebellernas Mockingjay som hon inser att 

hon är en person som har makt och Prim får henne att inse att hon kan ställa motkrav för att ta 

på sig rollen som Mockingjay.191 När hon för första gången får resa till ett annat distrikt efter 

en bombattack inser hon vilken betydelse hon har för rebellerna.192 Och hon inser att den 

kamp som hon upplevt sig ha fört ensam mot President Snow och huvudstaden delas med 

tusentals. ”I was their Mockingjay long before I accepted the role”.193 Hon inser att hon har 

makt. “Power. I have a kind of power I never knew I had”.194 Det är här Katniss börjar göra 

egna val. Hon anpassar sig efter de regler som distrikt 13 satt upp endast för att kunna ta sig 

till huvudstaden. Väl på plats i huvudstaden tar hon efter en olycka över befälet av den grupp 

hon är ute på uppdrag med och de beslutar sig att följa Katniss plan att mörda President Snow.  

Det finns flera analyser där Katniss agens ifrågasätts. Katherine R. Broad anser till och 

med att Katniss inte gör några egna aktiva val och att hon handlar först när det inte finns 

några andra val att göra.195 Jane Pulliam kommer i sin analys till en helt annan slutsats. Hon 

menar att Katniss aldrig slutar att göra motstånd och att hon helt slutar att följa andras vilja 

och önskemål i trilogins sista del.196  
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I Engelsfors är det mycket annat i livet som tar fokus ifrån de utvaldas nya uppdrag. De första 

veckorna efter att de informerats om profetian, sitt öde och det uppdrag som väntar dem är det 

bara Minoo och Rebecka som träffas regelbundet för att öva på sina förmågor.197 Eller som 

det är för Minoo, att titta på när Rebecka övar upp sina förmågor och undra vad det är hon har 

att bidra med. Rebecka inser att de måste se på varandra som nya familjemedlemmar för ”[a]tt 

vi hör ihop på ett sätt som inte har nåt att göra med vilka vi var före den här natten.”198 

Rebecka känner en stor frustration över de andras låga engagemang och undrar om det är så 

att någon mer ska behöva dö för att de ska förstå allvaret. Hennes egen död några veckor 

senare har precis den effekten.199  

Anna-Karin har känt av sina krafter innan de kallas till folkparken vilket gör att hon 

känner sig säker på att det är hon som är den utvalda.200 Anna-Karin som hela livet varit 

mobbad och längst ner i den sociala hierarkin börjar missbruka sin nyfunna magiska 

förmåga.201 Genom att kontrollera sina klasskamraters vilja får hon en ny, hög, social 

position. Och de som hon inte kontrollerar följer den nya ordningen där Anna-Karin är 

populär. Det går så långt att Anna-Karins mamma skadas under dotterns kontroll och att hon 

själv är nära att våldta Jari, en pojke hon är kär i. Insikten över hur långt hon var villig att gå 

gör att hon blir rädd för sin själv och sin magi.202 Hon bryter av rädsla med de andra i några 

månader men när hon träffar Rebeckas mamma som trots att hon förlorat en dotter kämpar 

vidare, inser att hon inte kan ge upp.203 Efter det tar Anna-Karin ett stort ansvar för att hålla 

ihop cirkeln när de drabbas av motgångar och konflikter. Hon inser att det är hon som måste 

ta ansvaret för att hålla ihop de utvalda i Cirkeln.204  

Vanessa har till en början precis som Anna-Karin svårt att prioritera Cirkeln och de 

utvalda. ”Hon vill inte tänka på vad som hände den där kvällen. Vill inte ha det i sitt liv.”205 

Det är så mycket annat som är viktigt, som hennes pojkvän och bästa vännerna. När hon och 

pojkvännen Wille förlovar sig försöker hon visa sig mogen och ansvarsfull genom att laga en 

god middag. I hennes tankar lyder hennes prioriteringar i den stunden: ”[h]on måste (1) rädda 

löken som håller på att bränna fast i stekpannan, (2) rädda sin framtid med Wille genom att 

                                                 
197 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 125. 
198 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 100. 
199 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 156. 
200 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 90. 
201 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 115. 
202 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 333 & 351. 
203 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 417. 
204 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2013, s. 385. 
205 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 136. 



 40 

laga en perfekt lasagne och (3) rädda världen.”206 Men Vanessa är en lojal vän även med de 

utvalda och med sin förmåga att bli osynlig tar hon ta på sig många spaningsuppdrag.  

Minoo engagerar sig från början i cirkeln och går in för arbetet på samma organiserade 

sätt som med sitt skolarbete. Hon oroas länge av det faktum att hon är den enda av de utvalda 

som saknar ett element men finner under striden med demonernas utvalde Max, sin magi. 

Efter Rebeckas död är det hon som samlar dem och får dem att inse att uppdraget är på allvar 

och att de måste samarbeta. ”Om vi inte håller ihop så kommer vi att dö.”207  

Minoo som är van vid att lita på auktoriteter ifrågasätter till en början inte rektorn, 

Rådet eller beskyddarna. I samma stund Minoo kommer till insikt hotar Walter, Rådets 

ordförande, med att döda hennes familj, pojkvän och de utvalda om hon inte lämnar cirkeln, 

svär eden till Rådet och flyttar in på herrgården där hon endast får ha kontakt med Walter.208 I 

sin isolering ifrån omvärlden söker Minoo tröst i sin magi och spenderar nästan all sin tid i 

den svarta röken.209 Hon blir ett med beskyddarna och får enorma förmågor och stora 

krafter.210 Hon blir världens mäktigaste häxa. Hon ser allt som sker, samtidigt som det sker.211 

Minoo gör det mest oförlåtliga hon kan göra mot Walter, hon tar hans makt ifrån honom.212 I 

sin nya allvetande form har Minoo inte längre kontakt med sitt känsloliv utan ser på sina 

minnen av känslorna som något hon gärna skulle vilja utforska mer. ”Hon tycker om känslan, 

i teorin. Den är så enkel och komplex på samma gång, så förutsägbar och oförutsägbar”.213 

Minoo är beskyddarnas ankare med all deras kraft och makt samlad kring henne.214 Med hjälp 

av de utvalda lyckas Minoo vända sin magi mot sig själv och bryter beskyddarnas 

välsignelse.215 Minoo går från att vara världens mäktigaste häxa till att vara en person helt 

utan magi i en ny världsordning där de flesta har någon magisk förmåga. Minoo var stark nog 

att låta all den makten gå.216 

Linnéa vill först inte arbeta tillsammans med de andra utvalda i cirkeln utan vill själv 

utreda hur Elias dog.217 Hon påstår när de får veta om profetian att hon ännu inte märkt av 

någon magisk förmåga då hon inte vågar avslöja att hon börjat höra andras tankar. Linnéa har 

en stark misstro mot auktoriteter då hon sedan några år bor ensam i en lägenhet som 
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socialtjänsten förmedlat vilket gör att hon är den som ständigt ifrågasätter Rådets position och 

påpekar deras motvilja att lära dem använda sin magi och att försvara sig. I Nyckeln är Minoo 

och Linnéa ofta i konflikt med varandra. Minoo vill följa regelverket och Linnéa vill att de 

ska hålla sig ifrån Rådet. När Minoo går med i Rådets cirkel beslutar sig Linnéa för att 

fortsätta kämpa. ”Hon får aldrig ge upp. För sin egen, de Utvaldas och hela jävla världens 

skull måste hon orka.”218 Hon tror inte att det är det rätta men inser att hon inte kan stoppa 

Minoo. ”För första gången på länge tvekar hon inte. Hon har ett mål nu. Ett mål som är 

viktigare än något annat.”219 

Ida är mycket motvillig till att vara en del av Cirkeln och ser det som ett straff att 

klumpas ihop med de andra. Att Anna-Karin dessutom utövar sin magiska kraft på ett sätt 

som utmanövrerar Ida i hennes egen vänskapskrets gör inte saker bättre. När hon får 

förmågan att läsa Mönstrens bok sluter Ida och beskyddarna ett avtal som binder henne att 

delta i Cirkelns alla handlingar mot att hon ska få Gustaf, sitt livs stora kärlek, när målet är 

uppnått. De andra får inget veta om avtalet. I Eld får Idas avtal med beskyddarna ödesdigra 

konsekvenser för hennes sociala liv och hon blir utesluten både från sina vänner och sin 

familj. Mitt i allt detta kaos inser Ida att hon hör ihop med de utvalda.  

 

Något har hänt med henne. För första gången känner hon att hon hör ihop med De utvalda. Inte så 

att hon gillar det men hon accepterat sitt öde. Det här är hennes liv nu. Åtminstone tills de räddat 

världen.220  

 

Ida dör i Engelsforstriologins andra del när hon ensam lyckas bryta demonernas välsignades 

kontroll över alla skolelever i en tänkt offerritual. Efter döden hamnar hon i gränslandet 

tillsammans med Matilda. Inte ens här, efter livet ger Ida upp kampen. Hon inser att 

beskyddarna lurat henne och att det bara är de utvalda som kan stänga portalen och rädda 

världen, och att det fortfarande är möjligt trots att Elias, Rebecka och hon själv är döda. Vid 

den insikten bestämmer hon sig för att fortsätta kämpa för rädda världen. Ida vägrar att ge 

upp.221  

Trots det initiala motståndet till att axla rollerna som the Mockingjay och De utvalda 

finner de alla sin väg till att ta på sig ansvaret med vilja och starkt engagemang. De är beredda 

att riskera sina liv för andras säkerhet och välmående. Jag delar fullt Day, Green-Barteet & 

Montz uppfattning om att den rebelliska flickprotagonisten är en karaktär som tydligt 

motsätter sig den vanliga uppfattningen att flickor skulle vara för unga och för maktlösa för 
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att ifrågasätta rådande strukturer.222 Det är flickorna som leder upproren och skapar 

förändring. 

DEL 2. Flickan som gör motstånd. 

Makt. 

Förståelsen för innebörden av begreppet makt och hur makt analyseras har i grunden 

förändrats efter Michel Foucaults studier. Även Foucaults egen förståelse av makt kom under 

hans liv att förändras från en först och främst repressiv syn på makt, till en produktiv syn. 

Repressiv makt är en ”maktteknologi som undanröjer och utestänger, förvisar, marginaliserar 

och undertrycker”.223 Foucault menar att det går att se denna förändring om vi tittar på de 

straff som utövats där vi gått från offentliga kroppsstraff till en förnuftspräglad straffrättvisa 

med domstolar och fängelse.224 Foucault menade att det skett en historisk förändring från ett 

samhälle som främst använde sig av repressiv makt, där våld och straff hade sin tydliga plats, 

till ett samhälle som mer och mer har kommit att använda andra maktteknologier. Det 

moderna samhället, menade Foucault, är mer styrt av produktiva makttekniker men 

föreställningen om makten som främst repressiv lever kvar.225  

I Maktens maskor analyserar Foucault begreppet makt.226 Han finner att den rådande 

föreställningen om makten där ”det centrala, det som makten består av, fortfarande är 

förbudet, lagen, nejet, […] formeln ”du skall icke”, som en allt för otillfredsställande, juridisk 

och formell bild av makten.227 Foucault menade att när vi reflekterar över vårt ”egna 

samhälle, över det sätt som makten utövas, gör vi det väsentligen utifrån en juridisk 

uppfattning: var makten finns, vem som innehar makten, vilket system av lagar som makten 

bygger upp för samhällskroppen”.228 Foucault ställer sig i texten frågan varför vårt samhälle 

uppfattar makten på ett så restriktivt och negativt sätt och kommer till svaret att västerlandet 

aldrig haft något annat system än ”rättens och lagens för att framställa, formulera och 

analysera makten” på.229 Foucault menar att om vi vill analysera hur makten verkligen 

fungerar så måste vi släppa denna juridiska maktföreställning.230 Det finns enligt Foucault 
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inte en makt utan flera. ”Makt betyder former för dominans, former för underordning som 

fungerar lokalt”.231 Därför menar Foucault, kan vi inte tala om:  

 
makten om vi ska göra en maktanalys, vi måste tala om makterna och försöka lokalisera dem och 

deras specifika historiska och geografiska plats. Ett samhälle är inte en enhetlig kropp där bara en 

makt utövas. I verkligheten är ett samhälle något där olika makter sidoordnas, förbinds, samordnas 

och rentav bildar en hierarki men ändå förblir specifika.232 

 

Landet Panem existerar i en dystopisk framtid i det geografiska område som brukade kallas 

Nordamerika. Efter svält, torka, stormar, epidemier, höjda vattennivåer och kriget om de få 

resurser som fanns kvar blev resultatet Panem.233 En skinande huvudstad lokaliserat i dess 

centrum omgärdat av 13 distrikt.234 Varje distrikt producerar varor inom ett specifikt område, 

som boskap, jordbruk, teknik eller kolproduktion. Merparten av allt de producerar skickas till 

huvudstaden och levnadsförhållandena i distrikten är ofta svåra. Svält är inte ovanligt. All 

information kontrolleras av huvudstaden som leds av President Snow. Skolväsendet står även 

det under President Snows kontroll och Katniss beskriver att en av de få friheter de har kvar i 

distrikt 12 är att själva välja vem de gifter sig med, om de vill gifta sig.235 74 år innan 

berättelsen om Katniss tar sin början gick distrikten samman och startade en revolt mot 

huvudstaden för att försöka nå en förändring. Tolv av distrikten övervanns av huvudstaden 

och den trettonde utplånades. Sedan dess hålls hungerspelen som en årlig påminnelse om 

huvudstadens makt och som ett straff för upprorsförsöket. 

Engelfors existerar i en värld där en majoritet av befolkningen inte har någon aning om 

att det finns andra världar. Samma okunskap gäller informationen om att det finns häxor. Det 

gäller både Engelfors som resten av världen. Utöver samhällets olika institutioner som stat, 

skolan, kommunen och socialtjänsten, finns Rådet. Rådet upprättades initialt för att föra 

information vidare mellan beskyddarna och rådet och dess huvudsakliga syfte var att bistå de 

utvalda i deras kamp mot demonerna.236 Under årens gång har mycket kunskap försvunnit och 

Rådet har utvecklats till en egen maktfullkomlig organisation. 237  I berättelsens nutid har 

Rådet förlorat mycket av dess ursprungliga syfte och fokuserar nu huvudsakligen på att 

reglera hur magi får användas. Rådet har ett internt rättssystem för att bestraffa de som bryter 

mot dessa regler. De enda som känner till Rådet är de som kontaktas av dem för att de har 

magiska förmågor, det vill säga är häxor, eller för att du föds in i en magisk familj.  
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Beskyddarna är demoner som lämnades kvar på jorden och som nu insett att de utvaldas 

uppdrag att stänga den sista portalen även innebär att de kommer låsa sig själva ute.238 De vill 

ta över kontrollen över allt liv på jorden och försöker göra det genom att använda sig av de 

utvalda.239 Samma metod som de har försökt hjälpa de utvalda med tidigare använder de nu 

för att undanhålla information och få de utvalda att göra det som de vill.  

 

Disciplinering – den osynliga makten. 

I Övervakning och straff (1975) studerade Foucault effekterna av de nya och effektiva 

disciplineringsteknikerna av människor. Dessa tekniker syftar ytterst till en fullständig 

normalisering och anpassning till de nya produktionssystemens krav som Foucault menade 

växte fram under den klassicistiska tiden. Det var då som man upptäckte kroppen ”som ett 

objekt på vilken makten kunde inrikta sig på”.240 ”En foglig kropp är en kropp som kan 

underkuvas, begagnas, förvandlas och fulländas”.241  

 
Disciplinens historiska ögonblick är det ögonblick då en konst att hantera människokroppen 

uppstår, som inte bara syftar till att måttet på dess färdigheter eller ens måttet av dess 

underkastelse, utan att skapa ett förhållande som på ett och samma gång gör kroppen lydigare ju 

nyttigare den är – och tvärtom”.242 

 

Foucault menade att om man vill beskriva och undersöka de disciplinerande teknikerna måste 

man dröja vid detaljerna och undersöka småsaker då ”disciplinen är en detaljernas 

anatomi”.243 Denna nya maktprocedur hade enligt Foucault inte alls funktionen att förbjuda 

och hindra utan syftet var att ”åstadkomma ett bättre resultat, en bättre produktion [och] en 

högre produktivitet”.244 Denna disciplineringsprocedur kom att sprida sig till andra områden 

och ökade även produktiviteten i verkstäderna och inom skolan. Enligt Foucault är 

disciplinering:  

 
i grund och botten den maktmekanism varmed vi kan kontrollera också de allra finaste elementen i 

samhällskroppen, den maktmekanism varmed vi kan nå själva samhällsatomerna, alltså 

individerna. Tekniker för maktens individualisering. Hur man övervakar någon, kontrollerar hans 

beteende, hans sätt att uppträda, hans förmåga, intensifierar hans prestationer, mångfaldigar hans 

färdigheter, placerar honom där han blir nyttigast: detta är enligt min åsikt disciplinering.245 
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Foucault menade att ”disciplinen är en kontrollprincip för diskursproduktionen. Den fixerar 

gränserna för diskursen genom spelet med en identitet vars form är en ständig reaktualisering 

av reglerna”.246 Den disciplinära makten är inte synlig på samma sätt som den suveräna 

makten som visade upp sin makt med parader och ceremonier som syftade till att hålla liv i 

illusionen om styrka. I det moderna samhället menade Foucault att makten var osynlig men de 

som underställdes den, som fången, eller skoleleven, blev synlig.247 Den disciplinära makten 

arbetar framförallt med små korrigeringar ”som tillsägelser, instruktioner, regelsystem, men 

också med belöningar och uppmuntran i olika former”.248 Enligt Foucault var två av den 

disciplinära maktens hållpunkter; 1, ”rumslig uppdelning av individerna i små övervakade 

enheter”.249 I denna första princip inräknas vi alla. Från skolbarn, till fångar, soldater och 

vanliga arbetare. Den andra disciplinära makten är nära förbunden med den första. 2, En 

tidslig uppdelning i form av minutiöst utformade scheman och tidtabeller. Detta innebär att 

disciplinen förbinder tid och rum. Det är svårt att föreställa sig en värld där vi inte har dessa 

tydligt strukturerade dagar.  

De första vi får träffa i Engelsforstrilogin är Elias och rektorn Adriana som har ett möte 

på hennes kontor där hon uttrycker en oro för hans redan höga frånvaro.250 Det är ett första 

möte som tydligt förankrar vikten av de disciplinerande institutionerna i Engelsfors. Adriana 

förklarar för Elias att han har större frihet på gymnasiet men att det är frihet under ansvar.  

 
”Det har inte ens gått tre veckor av terminen och du har redan femtio procents frånvaro”.251 ”Det är 

upp till dig hur du vill att resten av ditt liv ska se ut. Det är här som det avgörs. Hela din framtid. 

Vill du verkligen kasta bort den?”.252  

 

Skolan i Engelsfors är både en plats för kunskapsinlärning och korrigering och Elias följer 

inte den uppställda mallen, eller sitt tidsschema. Adriana blir dock nöjd när Elias förklarar att 

han vill försöka ändra sitt beteende men att det är svårt. Skolan spelar en viktig roll i 

Engelsforstrilogin. Det är i skolan som de utvalda spenderar sina dagar och det är skolans 

sociala hierarki som de alla förhåller sig till. Den första kvällen som de utvalda kallas till den 

gamla folkparken Kärrgruvan får de dessutom veta att skolan är ondskans plats.253 Det är även 

här som de bekämpar både Max och Linnea, när de som demonernas välsignade försöker 

hjälpa demonerna att öppna portalen, och flera av tecknen inför den annalkande apokalypsen 
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presenterar sig först vid skolan. När Ida vägrar att vara med i Cirkeln hotar Adriana henne 

med att sänka hennes betyg.  

 

”Du kommer att få underkänt i vartenda ämne. Vartenda ett”.  

”Så kan du inte göra!” utbrister Ida.  

”Jag är rektor på den här skolan. Dessutom är jag häxa. Vad tror du själv?”.254 

 

Maktens påverkan. 

I analyser av maktutövning utifrån en repressiv förståelse har våld och andra tvångsåtgärder 

en central ställning. Foucault var kritisk mot att ge repressionen en alltför avgörande 

betydelse i sin analys då han menade att om makten ”främst utövades genom att förbjuda och 

förstöra, förhindra och förskjuta skulle makten vara mindre tolererad och mer ifrågasatt”.255 

Foucault menade istället att vi för att förstå hur ”rasistiska, sexistiska och kapitalistiska 

strukturförhållanden oavbrutet kan återskapas relativt intakt måste man också ta hänsyn till 

maktutövningens produktiva sidor”.256 Foucault var kritisk mot att man i de samtida 

analyserna av makt fokuserade mest på repressionens mentala former vilket enligt Foucault 

gav resultatet att makten inte fanns någon annanstans än i huvudet på människor.257 Han ville 

istället koncentrera sig på ”det konkreta, observerbara utövandet av makt i mellanmänskliga 

relationer” och avsåg att beskriva ”maktutövningens direkta effekter på beteendet”.258 

Foucault ansåg att det inte fanns något ”område av det mänskliga livet som lämnats orört av 

maktrelationer och maktutövning”.259 Hans målsättning var att ”beskriva hur makten utövades 

och vad den åstadkom – dess verkningar och effekter”.260 Makten är enligt Foucault dynamisk 

och i ständig förändring. Det går inte att äga eller besitta makt utan att använda den då makt 

endast existerar som utövad makt och aktivitet.261 

Redan i Hungerspelens inledande sidor får vi reda på hur mycket makten i Panem 

påverkar Katniss vardagliga liv. Förutom de påtagliga faktorerna som levnadsförhållanden, 

arbete, svält och möjligheten att bli uttagen att delta i hungerspelen så har invånarna tystnat. 

De är inte fria att uttrycka sina tankar och åsikter utan att riskera hårda straff. Katniss 

beskriver hur hon som barn brukade klaga högt på de hårda levnadsvillkor de levde under och 

orättvisan i att de i huvudstaden hade så mycket mer men att hon sedan dess lärt sig att hålla 

sina tankar och idéer för sig själv och att dölja sina känslor för omgivningen av rädsla för 
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repressalier. ”So I learned to hold my tongue and to turn my features into an indifferent mask 

so that no one could ever read my thoughts”.262 Makten påverkar henne fysiskt, hur hon rör 

sig, vad hon säger i offentliga miljöer och till och med vad hon säger hemma med sin familj 

av rädsla för att hennes lillasyster ska återupprepa hennes ord i skolan.263 Foucault menade att 

det ”inte fanns något område av det mänskliga livet som lämnats orört av maktrelationer och 

maktutövning”.264 I Katniss verklighet stämmer det till den grad att hon inte kan  föreställa sig 

en framtid där hon gifter sig och skaffar barn av rädsla för att behöva se sina barn delta i 

spelen.265 Inte ens i sina egna fantasier kan hon släppa hotet från slåtterdagen och det årliga 

hungerspelen. Det är ett hot som är helt internaliserat i henne.266  

Slåtterdagen inleds varje år med ett tal om spelens tillkomst. Hur Panem skapades efter krig 

och naturkatastrofer med huvudstaden i centrum omgärdad av de 12 distrikten.  

 
Then came the Dark Days, the uprising of the districts against the Capitol. Twelve were defeated, 

the thirteenth obliterated. The Treaty of Treason gave us the new laws to guarantee peace and, as 

our yearly reminder that the Dark Days must never be repeated, it gave us The Hunger Games.267 

 

President Snow kräver att invånarna i distrikten ska behandla spelen som en festlighet och 

som ett sportevenemang där de olika distrikten tävlar mot varandra.268 Mellan spelen ligger 

den årliga vinnarturnén där årets vinnare får besöka alla distrikt och slutligen firas på en stor 

fest i huvudstaden i Presidentens palats. Strategiskt utplacerad fungerar vinnarturnén som en 

ständig påminnelse om spelen. ”It’s the Capitols way of reminding people that the Hunger 

Games never really go away”.269 Segraren av spelen vinner ära och rikedomar men får också 

det årliga uppdraget att agera som mentor för de nya uttagna och blir på så sätt aldrig fri ifrån 

spelen. Spelen är en tydlig maktdemonstration ifrån huvudstaden till distrikten som visar hur 

totalt de är i deras makt. Det egentliga budskapet, enligt Katniss, är: ”we take your children 

and sacrifice them and there’s nothing you can do”.270 Förutom att deltagarna ska förbereda 

sig på att gå in i arenan och kämpa för sitt eget liv ska de göras om och kläs ut i fantasifulla 

kläder, intervjuas och försöka förföra så många huvudstadsbor som möjligt. Det handlar inte 

bara om att kunna överleva i arenan, du måste göra det på rätt sätt.  
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I Engelsfors är maktens påverkan vid en första anblick inte lika tydlig som i Panem. Men 

även om uppdelningen i avgränsade distrikt och ett liv helt färgat utifrån i vilket distrikt du 

föds i saknas, finns det stora skillnader i levnadsvillkor och möjligheter även här. Engelsfors 

är en stad med en tydlig uppdelning efter klass och social status. I ett av Cirkelns inledande 

kapitel beskriver Minoo staden där de rika bor på ena sidan spåret och de fattigare på den 

andra sida.  

 

Engelsfors. Vackert namn, risig stad. Mitt ute i ingenstans, omgiven av djupa skogar där 

människor går vilse och försvinner. 13000 invånare och 11,8 % arbetslöshet. Bruket lades 

ner för tjugofem år sedan. I centrum står lokalerna tomma. Bara pizzeriorna överlever.271  

 

Norm som maktteknik. 

När det kommer till den disciplinära makten menar Foucault att allt kretsar kring normen. 

Normaliseringen verkar genom en komplex serie av inneslutningar och uteslutningar och 

”systemet av inbördes relationer uppkommer genom att de normaliserande maktteknikerna 

jämför, differentierar, hierarkiserar, förenhetligar och utesluter”.272 Enligt Foucault är normen 

”en blandning av lagligt och naturligt, av föreskrift och beskaffenhet” och har en dubbel 

karaktär av värdeomdöme och faktum.273 Dessutom finns det i alla disciplinära system en 

inbyggd straffmekanism.274  

 

Disciplinsystemen utbildar en ”underordnad” uppsättning straff; de inrutar ett område 

som lagarna lämnar öppet; de stämplar och bestraffar en samling förseelser som är så pass 

relativt obetydliga att de undandrar sig de stora straffsystemen.275 

 

I skolan, i armén och på verkstäder menar Foucault att det finns ett helt mikrosystem av 

bestraffningar gällande arbetstider, verksamhet, uppträdande, kroppen och sexualiteten.276 

”Det gäller att göra de allra minsta delarna av uppförandet straffbara och samtidigt ge den 

disciplinära apparatens till synes betydelselösa kugghjul en bestraffande funktion”.277  

I Panem kan invånarna straffas för allt. I distrikten råder främst den repressiva makten där alla 

misstag och smärre indicier kan bestraffas. Det värsta brottet i Panem är att stjäla. Inte att 

mörda eftersom det ingår i hungerspelen. Rue berättar för Katniss hur hon sett fredsväktarna 

skjuta en pojke som ville låna ett par mörkerglasögon som de använde för att se när de 

arbetade natt.278 Trots att Rue kommer från distrikt 11 som är jordbruksdistriktet har hon 
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aldrig haft tillräckligt att äta. Hon berättar att de inte får äta av skörden och om du ändå  blir 

påkommen ”[t]hey whip you and make everyone else watch”.279 

Anna-Karin beskriver i Cirkeln hur hon länge försökte finna ett sätt att passa in och bli 

accepterad av sina mobbare:  

 

Jag förstod aldrig varför ni valde just mig. Jag brukade ligga vaken om nätterna och försöka 

komma på vad det var för fel på mig, så att jag skulle kunna ändra på mig. Jag kom på en massa 

saker att hata hos mig själv. Jag försökte med allt. Men det var aldrig tillräckligt. Inte ens när jag 

gav upp. När jag gjorde allt för att inte höras och märkas över huvud taget.280 

 

Men hur hon än gör utesluts hon av de andra. Det komplexa system som Foucault beskriver 

har jämfört, differentierat, hierarkiserat och uteslutit Anna-Karin. 281 Att hon dessutom bor på 

landet på en bondgård skapar en än större differentiering mot de andra populära eleverna där 

de flesta bor i staden. Enkla saker blir för svåra för Anna-Karin. Som att bestämma vad hon 

ska ha på sig då hon varken vill visa för mycket hud eller bli för varm då öknamnet 

”svetthoran” blev så populärt att det förföljde henne under hela högstadiet.282  

 
Två skolveckor är avklarade och den tredje har nyss börjat. Hittills har det faktiskt gått bra. Än så 

länge har ingen skrattat åt henne. Ingen har kastat ut hennes skolväska genom fönstret. Ingen har 

försökt knuffa henne nerför trappan. Ingen har klämt henne på brösten tills hon gråtit av smärta. 

[…] Hon har drömt om det i nio år och nu har det hänt. Äntligen har hon blivit osynlig.283 

 

Minoo beskriver initialt en lättnad över att hon ”åtminstone inte är så långt ner i den sociala 

hierarkin” som Anna-Karin.284 Det är ett effektivt system med bestraffningar som fortsätter 

att hålla Anna-Karin utanför och hon blir symbolen för den som ingen annan vill vara.  

 I disciplinen ingår straffet som en del av belöning och bestraffning där individens 

uppförande hamnar inom området för goda eller dåliga betyg, och goda och dåliga individer. 

”Tack vare denna ståndigt verksamma straffsystemets mikroekonomi sker en differentiering, 

som inte gäller handlingarna utan individerna själva, deras natur, deras förutsättningar, deras 

nivå eller deras värde”.285Detta ständigt verksamma straffsystem menar Foucault 

normaliserar. Normerna är inte tagna ur luften utan vilar på en konkret grundval av beteenden 

som har rapporterats. Som ett exempel kan vi utgå ifrån eleverna på en skola. Normen för 

elevernas prestationer utformas utifrån mätbara prestationer, inom bestämda kategorier som 
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alla bildar underlag för jämförelser.286 Utifrån denna mätning rangordnas individers 

prestationer i förhållande till normen. Samhället är inordnat i en  

rangordning med många pinnhål, där varje pinnhål definieras dels negativt, i motsats till alla andra 

pinnhål i hierarkin, dels positivt av den sociala uppgift som måste utföras och av de 

maktbefogenheter, det sociala anseende och de materiella privilegier som är knutna därtill.287  

 

Möjligheterna att spela ut olika grupper mot varandra i en normaliserad ordning är närmast 

obegränsad och Foucault menar att normalisering verkar mer splittrande än 

sammanhållande.288 En framgångsrik rangordning innebär att individer och grupper särskiljs 

och isoleras ifrån varandra. Tillhörigheten till en viss grupp förstärks genom ”anpassning till 

ett beteendemönster som kännetecknar den underordnade gruppens sociala position […] och 

bidrar till en uppsplittrad grupps homogenitet och sammanhållning”.289 Mönstren blir norm 

inom gruppen och utmålas som något naturligt och givet. ”I förlängningen innebär det att allt 

som hör den samhälleliga normaliteten till, inklusive exploatering och ojämlikhet, framträder 

som välbekant, okomplicerat och naturligt”.290  

 

De yttre kännetecken som utmärkte vars och ens status, privilegier och grupptillhörighet, 

tenderar att ersättas eller i alla händelser att utökas med en hel uppsättning 

normalitetsgrader, som utvisar vederbörandes tillhörighet till en homogen samhällskropp 

men som även själva spelar in för att klassificera, hierarkisera och bestämma 

rangordningar.291 

 

I Panem är alla invånare indelade i distrikt och överst i hierarkin finns huvudstaden där den 

främste invånaren är President Snow. Distriktens invånare hålls ifrån varandra, de kan inte 

resa fritt och de får mycket lite information om de andra distrikten i skolan. Där lär de sig om 

distriktens olika inriktningar och vad de producerar men inget om storlek eller invånarantal 

eller om levnadsvillkor. Att se barn döda varandra för publikens nöje är en del av normen i 

huvudstaden och för distrikten rädslan och skräcken över att behöva skicka sitt eget barn att 

delta. 

Christina Van Dyke De menar att de stora skillnaderna mellan distrikten och 

huvudstaden i både levnadsstandard och i vad som anses normalt och naturligt gör att de kan 

ha svårt att se på ’de andra’ som fullt mänskliga. När Katniss första gången träffar 

huvudstadsbor liknar hon dem vid exotiska fåglar.292 På samma sätt menar Van Dyke att 

deltagarna i Hungerspelen ter sig så främmande för stadsborna att de inte känner någon 

                                                 
286 Hörnqvist 2012, s. 69. 
287 Hörnqvist 2012, s. 73. 
288 Hörnqvist 2012, s. 76. 
289 Hörnqvist 2012, s. 76. 
290 Hörnqvist 2012, s. 79. 
291 Foucault 2017, s. 234. 
292 Van Dyke 2012, s. 251. 



 51 

empati för dem utan kan fokusera på spänningen i spelen. De kopplar samman vad de själva 

gjorde vid avgörande händelser i spelen, ”jag färgade håret när han dog”.293 På så sätt, menar 

Van Dyke, kommer spelen att handla om stadsborna och inte om barnen som dör i arenan. 

Huvudstadens ovana att ifrågasätta makten blir tydlig i seriens andra del Catching fire. 

Det är 75 år sedan det allra första spelet och vart 25e år firas spelen med en mer extravagant 

version som kallas Quarter Quell. ”It would call for a glorified version of the Games to make 

fresh the memory of those killed by the district’s rebellion”.294 Minnet av 75- årsdagen av 

huvudstadens vinst markeras av att årets deltagare ska dras ur den redan befintliga 

vinnarpoolen. ”As a reminder to the rebels that even the strongest among them cannot 

overcome the power of the Capitol, the male and female tributes will be reaped from their 

existing pool of victors”.295 Det innebär för Katniss att hon åter ska in i arenan och slåss för 

sitt liv. I huvudstaden reagerar de med motvilja mot dessa nyheter då de tidigare vinnarna har 

idolstatus och antingen fruktas eller beundras. När Peeta ljuger i sin intervju innan de åter ska 

in i arenan om att han och Katniss gift sig i smyg och att hon är gravid vet inte 

huvudstadsborna hur de ska reagera.296  

 
The audience can’t absorb the news right away. It has to strike them and sink in and be confirmed 

by other voices before they begin to sound like a heard of wounded animals, moaning, shrieking, 

calling for help. And me? […] Isn’t it the thing I dreaded most about the wedding, about the future 

– the loss of my children to the Games?297   

 

Tv-sändningen avbryts och alla beordras hem men det är kaos på gatorna och fullt av folk 

som högljutt protesterar. När Peeta frågar Haymitch om de ber presidenten att ställa in spelen 

svarar han: ”I don’t think they know themselves what to ask. The whole situation is 

unprecedented. Even if the idea of opposing the Capitol’s agenda is a source of confusion for 

the people here”.298 Majoriteten av huvudstadens befolkning kan inte ens föreställa sig att gå 

emot presidenten. Att protestera ligger helt utanför diskursen om makten i huvudstaden och 

befolkningens reaktioner blir därför att den styrande makten kan ha fel sätter igång Makten i 

huvudstaden står till vardags helt oemotsagd. I vart fall är det inga högljudda protester som 

hörs.  

Rangordningen förutsätter enligt Foucault, att vissa människor hålls utestängda, 

placeras nedanför hierarkin eller aldrig tillåts att delta.299 Vilka som utesluts på detta vis 
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tillhör ingen fast kategori utan det finns hela tiden en rörlighet. Individer kan både röra sig 

uppåt och nedåt i hierarkin och uteslutas.300 ”Grundförutsättningen som allt vilar på är att det 

trots allt är en aning bättre att ingå i normaliteten”.301 Rädslan att uteslutas påverkar gruppens 

medlemmar att anpassa sig till det normala. ”Förutom hotet om uteslutning inverkar även 

människorna som blir uteslutna homogeniserande. De utgör livslevande exempel på hur stora 

skillnaderna i praktiken är”.302 Den disciplinära makten är överlägsen de gamla 

bestraffningsmetoderna då de mer effektivt producerar lydiga och fogliga medborgare. 

Elias beskriver människor som passar in i Engelsfors på ett självklart sätt som att ”[d]e 

gör alltid det förväntade och normala. Framför allt är de övertygade om att de sitter inne med 

lösningen på alla problem där nummer ett är: Passa in och följ reglerna.”303 När Minoo och 

Linnéa hittar Elias kropp behandlar polisen Linnea med förakt och förutsätter att Elias begått 

självmord eftersom han gjort ett tidigare försök och haft drogproblem. Minoo inser att om 

Elias hade blivit mördad hade den skyldige kommit undan. ”För så är det i den här jävla stan, 

tänker hon. Du är bara den som alla andra tror att du är”.304 Ute på skolgården står alla elever 

kvar när Elias kropp bärs ut och Ida kommenterar hur själviskt hon anser att det är med 

självmord.305 När Gustaf argt påtalar att Elias varit mobbad under sin skoltid svara Ida med att 

säga: 

 

”Jag vet G..” […] ”Men helt ärligt”, fortsätter hon. ”Det var ingen som tvingade Elias att ha på sig 

såna där kläder och sminka sig i skolan”. […] ”Jag menar, om han tyckte att det var så hemskt så 

kunde han ju ha anpassat sig och blivit lite mer normal”.306  

 

Genom att Elias gått utanför normen med sitt sätt att klä sig, och höra till de alternativa, har 

han straffats enligt normens straffmekanismer som försökt att få honom att anpassa sig.  

I Eld får Ida känna på rörligheten i rangordningen och effekterna av uteslutning när hon 

går från att vara på toppen av den sociala hierarkin till att hamna på botten. Ida har från början 

haft ett stort motstånd mot att vara del av Cirkeln och beskyddarna har genom Mönstrens bok 

lovat henne att hon ska få bli fri från sitt öde om hon lovar att hjälpa de andra i deras magiska 

utövande. När Positiva Engelfors startas upp av Elias mamma Helena Malmgren blir alla 

snabbt medlemmar. Positiva Engelsfors (PE) lär ut ett förhållningssätt som utgår från att det 

är den egna inställning till livet som påverkar livskvaliteten. De menar att det inte är 

ansträngningen och tiden som du lägger ner på något som påverkar utgången, utan din 
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inställning. Mönstrens bok förbjuder Ida att gå till PE-centret vilket snabbt påverkar hennes 

sociala status då alla hennes vänner och hennes pojkvän Erik är där. Snart går även hennes 

familj med och pressen på Ida ökar. Samtidigt har Erik, Robin och Kenny attackerat Linnea 

och när Ida får veta vad Erik har gjort tvingas hon inse att Linnéa talar sanning och att Erik är 

farlig. Ida märker att hon litar på de utvalda. Att de hör ihop. Men pressen från familjen ökar. 

Det går så långt att Idas familj till slut vägrar att prata med henne om hon inte går med i PE. 

De menar att hela familjens anseende påverkas negativt av hennes beteende. Att Ida umgås 

med Linnea, i deras ögon en knarkare. Att hon har gjort slut mer Erik, deras bästa vänners son 

och att hon sprider Linnéas lögner om Erik vidare.  

 

Hela familjen sitter vid köksbordet. Det tar ett ögonblick innan Ida ser vad som är fel. Fyra 

personer sitter vid köksbordet, fyra upptagna stolar. Stolen som Ida brukar sitta på står mot 

väggen. Ångesten sprider sig i henne igen. Hon tar stolen och ställer den vid bordets kortända. 

Ingen har dukat åt henne. Hon går till skåpet och hämtar en tallrik och en temugg. ”God morgon”, 

säger hon. Ingen svarar. Ingen ens ser på henne. Det är som om hon är osynlig.307  
 

Makt och ”Motmakt”. 

I Mockingjay kan vi se hur rebellerna använder sig av samma teknik som President Snow för 

att sprida sitt budskap. De kapar huvudstadens tv-sändningar och sänder istället ut de 

filmfrekvenser som de spelat in med Katniss. Hon blev genom Cinnas kläder ”the girl on fire” 

med hela Panem och nu använder de sig av samma slogan, och samma designer, men nu med 

avsikt att göra motstånd. För Foucault är makt den aktivitet som utgår från och skapar 

maktrelationer.   

 

Maktutövning innefattar handlingar som utförs av en överordnad part för att utöva inflytande över 

den andra partens handlingar och som har till syfte eller till resultat att återskapa ojämlikheten 

mellan de båda parterna”. […] Liknande handlingar som utförs av den underordnade parten kallas 

motstånd. Motstånd utmanar maktrelationen. Skillnaden mellan makt och motstånd avser inte 

handlingen som sådana utan utgångsläget, den relativa styrkepositionen308  
 

Cinnas design av den klänning hon bär i tv-intervjun inför det 75:e spelet kostar honom hans 

liv. Det blir en tydlig motståndshandling som President Snow inte kan acceptera. När Katniss 

på Cinnas direktiv snurrar runt i den vita brudklänning som President Snow begärt att hon ska 

bära, verkar klänningen brinna upp inför åskådarnas ögon. När röken lagt sig står Katniss 

framför dem som förvandlad i en nu kolsvart fjäderprydd klänning som transformerar henne 

till fågeln Mockingjay, rebellernas symbol.309  

 

I’m in a dress of the exact design of my wedding dress, only it’s the color of coal and made of tiny 

feathers. Wonderingly, I lift my long, flowing sleeves into the air, and that’s when I see myself on 

                                                 
307 Strandberg & Bergmark Elfgren, 2012, s. 526. 
308 Hörnqvist 2012, s. 18-19. 
309 Collins 2015, s. 252. 



 54 

the television screen. Clothed in black expect for the white patches on my sleeves. Or should I say 

my wings. Cinna has turned me into a mockingjay.310 

 

Cinna lämnar efter sig en mapp med kläder som han skapat till Katniss den dag hon gått med 

på att vara revolutionens officiella ansikte utåt.311 De kläder hon bär som the Mockingjay är 

praktiska med dolda vapen i bälte och kängor och skyddar mot skott. Detaljer i klädernas 

utformning, ärmarnas vidd, hjälmens utformning gör att hon fortsätter vara the Mockingjay 

men nu i kläder redo för strid. 

Motstånd kan således vara att utföra precis samma handlingar som makten. Det är 

utförarens utgångsläge som avgör om det är en makthandling eller en motståndshandling. 

Foucault menar att vi för att se hur motståndet fungerar kan se till diskursernas karaktär.  

 

En diskurs vidareför och producerar makt. Men likväl som den kan förstärka och sprida makten 

kan den underminera den och inbegripa motstånd. Genom att använda samma diskurs på ett annat 

sätt kan denna komma att fungera som hållpunkt för motstånd och således som ett verktyg för att 

förändra maktrelationernas karaktär.312 

 

Katniss har inför det 75:e spelet beslutat sig för att det är Peeta som ska vinna och överleva 

och att hon kommer göra allt vad hon kan för att det ska bli så. Hennes plan är att medvetet 

sända ut bilder från arenan som visar på motstånd och ge rebellerna fortsatt kraft. ”If I can 

make it clear that I’m still defying the Capitol right up to the end, the Capitol will have killed 

me… but not my spirit. What better way to give hope to the rebels?”.313 Det blir ett sätt att 

använda sig av huvudstadens främsta maktmedel för att sända ut det motsatta budskapet. 

Katniss anser att hon själv har lika stort värde för rebellerna som en martyr än som levande.  

Foucault menade att ”alla maktrelationer och styrkemässiga förhållanden är instabila, ständigt 

utmanade och alltid möjliga att förändra”.314 ”Där makten finns, finns också motståndet. 

Motståndet står aldrig i utanförställning till makten utan är den andra sidan av maktens 

relationella karaktär”.315 En följd av att se makten som relationell är att den aldrig kan 

elimineras helt och att det inte finns några maktfria relationer. Foucault var ingen motståndare 

mot makten utan menade att ”makt är en aspekt av alla mellanmänskliga relationer”.316  

 

Att ingå i en maktrelation innebär alltid att mer än en möjlighet står till buds. Därför finns i varje 

maktrelation alltid ett visst utrymme för ”motmakt” och motstånd, det är maktens relationella 

karaktär som möjliggör motståndet.317 
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Foucault menar att den som är intresserad av att analysera makten bör ”söka efter dess mindre 

framträdande drag, efter dess många ”små” och ofta vardagliga uttryck”.318 Ett av dessa 

mindre framträdande drag är Katniss och Gales jakt. Trots vetskapen om de straff som kunde 

åläggas för deras tjuvjakt jagar de varje dag för att föda sina familjer. De idkar även 

byteshandel på distriktets svarta börs, the Hob, och säljer rent av djur de fällt till 

fredsväktarna. ”Most of the peacekeepers turn a blind eye to the few of us that hunt because 

they’re as hungry for fresh meat as anybody else. In fact, they’re among our best 

costumers”.319 Här har de funnit ett område där de kan agera mer fritt än vad lagarna 

egentligen tillåter. Fredsväktarna, bagaren, borgmästaren och försäljare på den svarta 

marknaden har alla ett intresse av djuren, bären och de ätbara växterna som Katniss och Gale 

tar med sig från skogen. Handlingen är förbjuden men när det kommer till deras jakt är 

fredsväktarna allt för intresserade av att ta del av det färska köttet för att implementera 

rådande lagar. Genom att de tillfredsställer ett begär hos fredsväktarna låter de dem fortsätta 

med sin jakt. Där det finns makt finns motmakt och motståndshandlingar. Katniss och Gales 

jakt blir en motståndshandling. De blir mindre beroende av huvudstaden och de kollektiva 

bestraffningar som Huvudstaden begagnar. Som att tillfälligt stänga ner gruvan och på så sätt 

ta ifrån invånarna deras enda försörjning.320 Jakten och den föda de får genom den blir en 

motståndshandling och ett utryck för ett, för huvudstaden, oacceptabelt oberoende och frihet 

gentemot huvudstaden. 

En stor kollektiv motståndshandling sker när Primrose Everdeen lottas ut att bli distrikt 

12:s utvalda flicka. Mumlande olyckliga protester hörs mot att en 12- åring valts ut och när 

Katniss ser sin lillasyster röra sig upp mot scenen hör hon sig själv plötsligt ropa ”I 

Volunteer!”.321 Katniss skyddar sin syster på alla sätt som hon kan, som hon gjort ända sedan 

deras pappa dog. Hennes handling skapar ett visst tumult då ingen någonsin anmält sig 

frivilligt till spelen tidigare i distrikt 12. När Effie, som kommer från huvudstaden och arbetar 

för spelen som de utvaldas eskort, ber invånarna att hedra Katniss mod med en applåd möts 

hon av tystnad. ”I stand there unmoving while they take part in the boldest form of dissent 

they can manage. Silence. Which says we don’t agree. We do not condone. All of this is 

wrong”.322 Sedan lyfter en efter en i den tysta publiken sin vänstra hand, för de tre 

mittenfingrarna till sina läppar och lyfter den sedan mot Katniss. ”It’s an old and rarely used 

                                                 
318 Nilson 2008, s. 89. 
319 Collins 2015, s. 6. 
320 Vilket är precis vad som sker i Catching fire s. 130. När de öppnar igen två veckor senare är svälten svår i 

distrikt 12 och arbetarna tvingas acceptera lägre löner och längre pass. s. 131. 
321 Collins 2015, s. 25-26. 
322 Collins 2015, s. 27. 



 56 

gesture of our district […] It means thanks, it means admiration, it means goodbye to 

someone you love”.323 Att gå emot Effie’s önskemål om en applåd för Katniss är ett starkt 

uttryck för motstånd ifrån distrikt 12 och visar på diskrepansen för vad spelen representerar i 

huvudstaden och i distrikten. Huvudstadens barn har aldrig tagits ut till att delta i spelen. 

Slåtterceremonin livesänds och bilderna av deras tysta motstånd sänds ut i hela Panem.  

 

Kunskap är makt.  

Foucault betonade att kunskap och makt är oskiljaktiga. ”Det är inte möjligt att utöva makt 

utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt”.324 Foucault markerade 

detta genom att ofta skriva ihop begreppen till makt-kunskap. ”För Foucault är kunskap 

immanent i alla maktrelationer. Makt och kunskap förutsätter varandra”.325 Det är relationerna 

mellan makt och kunskap som står i fokus och Foucault menade att ”sammankopplingen av 

makt och kunskap betonar att diskursen alltid för med sig sociala effekter”.326 Något som 

förekommer både i Engelsforstrilogin och Hungerspel är undanhållande av information som 

ett sätt att bibehålla greppet om makten.  

När De utvalda i cirkeln får uppdraget att rädda världen får de veta att ondskan är ute 

efter dem och att den redan funnit en av dem, Elias. Profetian lyder:  

 

Den utvalda ska vandra till den helgade platsen i den blodröda månens sken. Där ska jag möta 

henne och ledsaga..” […] ”Vi har väckts ur vår dvala av ett skäl. Den utvalda ska leda kampen mot 

ondskan och jag ska ledsaga henne. Den utvalda har oerhörda krafter och bara hon kan rädda oss 

från undergången.327  

 

Ansvaret för hela världen ligger på deras axlar men den enda information de får är att ”[n]i 

måste öva på era krafter, bli starkare tillsammans. Ni behöver varandra.”[…] Lita på 

varandra.”.328 Genom Adriana får de reda på att de är häxor kopplade till olika element som 

ger dem olika förmågor och att Minoo saknar element. De får även veta om Rådet och de tre 

reglerna för användandet av magi.  

 

Tre enkla bestämmelser: Ni får inte praktisera magi utan Rådets godkännande. Ni får inte använda 

magi för att bryta mot icke-magiska lagar. Och ni får inte avslöja er själva som häxor för den icke-

magiska världen.329  
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Adriana förbjuder dem att experimentera med sina krafter på egen hand och de får inte lära 

sig att försvara sig mot magi eller veta vad ondskan som vill ta över jorden är.330 Först efter 

att de utvalda stridit och vunnit mot Max, demonernas utvalda, bestämmer sig Rådet för att de 

ska få börja öva sig på defensiv magi efter sommarlovet.331 Ett löfte som dras tillbaka när 

höstterminen börjat. Under deras första möte i Kärrgruvan presenteras de för Alexander och 

Viktor Ehrenskiöld som är utsända ifrån Rådet.332 De är där för att informera Anna-Karin om 

att hon ska ställas inför rätta och att de alla fram till rättegången är förbjudna att använda sig 

av magi. De kommer att vara övervakade i skolan av Viktor och med andra metoder på 

fritiden.333 Så istället för att få hjälp i sin kamp mot ondskan som hotar hela världen ska de 

hållas under uppsikt och förbjuds att praktisera magi. Vilket ger de utvalda två nya 

förhållningsätt. 1, akta sig för demonernas välsignade och 2, akta sig för rådet.  

Först när de utvalda står i Gränslandet inför portalen som långsamt öppnas kan Matilda 

berätta allt för dem. Även Matilda har ljugit för de utvalda då hon varit beskyddarnas gisslan 

ända sedan hon dog. Hon berättar att beskyddarna inte längre vill stänga portalen eftersom 

den skulle klippa deras sista band till jorden. Istället vill de ta över världen. Skapa ordning 

och reda och kontrollera allt levande på jorden.334 Men Matilda vet att de utvalda fortfarande 

kan vinna över beskyddarna. 

  
’Beskyddarna har spelat högt hela tiden. De har tvingat in er i nästintill omöjliga situationer och ni 

har tagit er ur dem på egen hand. De har inte kunnat förutse allt ni har gjort, och ni har en fri vilja! 

Det är tack vare er skicklighet, ert mod och er solidaritet med varandra som ni har klarat er’.335  
 

När Adriana beslutar sig för att vara ärlig med de utvalda och berättar för dom om hur Rådet 

verkligen fungerar beskriver hon en helt maktorienterad organisation. ”Kunskap är makt. Och 

ni måste förstå att Rådet egentligen bara är intresserade av makt”.336 Hon beskriver en 

organisation som föraktar svaghet och som har full kontroll över sina medlemmar. ”Alla är 

potentiella angivare. Föräldrar syskon, makar, vänner, älskare”.337 För de som svär 

trohetseden till Rådet är det ett löfte intill döden och den som bryter löftet straffas hårt. Det är 

en organisation som har ett tydligt rangordningssystem där rädslan för uteslutning ur gruppen 

gör att medlemmarna anpassar sig till rådande normer, där hårda straff drabbar den som bryter 

mot Rådets lagar och regler. 338 Adriana utgör själv ett exempel på hur långt Rådet är beredda 
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att gå. Hennes egen bror Alexander har brännmärkt henne och hennes ungdomskärlek 

mördades när de båda försökte fly Rådet.339 Adriana beskriver hur hon efter det blev en foglig 

och lydig medlem av Rådet och beskriver det som att hon ”lät sig hjärntvättas igen” av rådets 

disciplinära bestraffningsmetoder.340  

I Panem begränsas vilka som får tillgång till information av President Snow. Han säger 

själv till Katniss att hon inte kan veta något om läget i Panem för ”You have no access to 

information about the mood in other district”.341 De har heller inte information om distriktens 

storlek, invånarantal eller något som helst som rör distriktet förutom deras 

produktionsområde. All information invånarna Panem får kommer genom de kontrollerade tv-

sändningarna som i många fall är obligatoriska.  

Det är många som undanhåller information ifrån Katniss. Bland dem några av dem hon 

litar mest på som Cinna och Haymitch, som båda är rebeller. Cinna klär flera gånger Katniss i 

kläder som byter skepnad utan att berätta för henne innan vad som kommer hända för att 

hennes reaktion blir mest ärlig så. I Catching fire har rebellerna en plan om att frita Katniss 

och Peeta ifrån arenan då Katniss redan blivit revolutionens ansikte. De andra deltagarna från 

distrikt 3, 4, 6, 7, 8 och 11, som även de står på rebellernas sida, hade alla i olika grad insyn i 

planen. De var beredda att dö för att hålla Katniss och Peeta vid liv. ”We had to save you 

because you’re the Mockingjay. […] While you live, the revolution lives”.342 Det är mycket 

att ta in för Katniss som gick in spelen för andra gången fullt fokuserad på att Peeta skulle 

vara den som överlevde. Hon hade inga planer på att själv överleva.343 Hon känner sig 

utnyttjad av rebellerna och upplever sig vara en del i deras plan, på samma sätt som hon var 

en del i hungerspelen. ”Used without consent, without knowledge. At least in the Hunger 

Games I knew I was being played with”.344 Länge är Katniss en bricka i de andras spel. Det är 

andra som bestämmer spelreglerna men Katniss tar fullt ansvar spelets konsekvenser och för 

de som dör runt omkring henne. Hon känner ett stort ansvar och en stor skuld gentemot dom 

hon inte lyckades rädda, Rue, Thresh, mannen som visslade Rues melodi i distrikt 11 och 

många fler. Rädslan att utsätta fler för fara, driva fler in i döden, håller henne tillbaka. ”Who 

else will I fail to save from the Capitol’s vengeance?”.345 När huvudstaden bombar distrikt 12 

och bara en tiondel av dess befolkning överlever attacken tar Katniss på sig ansvaret även för 

det. ”I Killed you, I think as I pass a pile. And you. And you. Because I did. It was my arrow, 
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aimed at the chink in the force field surrounding the arena, that brought on the firestorm of 

retribution”.346 Till sist inser Katniss att de måste ta striden mot President Snow och 

huvudstaden för att kunna ge Prim, Rue och alla andra som drabbats av Snows makt en bättre 

framtid. Hon förstår att ”we can’t go back”. 347  

 

Samarbete som motståndsstrategi. 

I både Engelforstrilogin och Hungerspelen finns en stark önskan från flickprotagonisterna att 

världen ska bli bättre. Day, Green-Barteet & Montz beskriver hur dagens flickprotagonister 

kämpar för att ” recreate the worlds in which they live, making their societies more 

egalitarian, more progressive, and ultimately, more free”. 348 De menar att 

flickprotagonisterna både försöker förstå deras plats i världen samt ”to claim their identities 

and to live their lives on their own terms.”349 Nyckeln för flickhjälteprotagonisternas 

framgång i både Engelforstrilogin och Hungerspelen menar jag är att de finner vägar för 

samarbete och vågar lita på andra.   

Katniss går från att vara en person som främst fokuserar på att skydda och ta hand om 

sin familj till en person som öppnar upp och bryr sig om människor ifrån hela Pamen. Länge 

försöker hon hålla Peeta ifrån sig eftersom hon inser att för att kunna överleva behöver Peeta 

dö. De har en inledningsvis stel relation då Katniss aldrig vågar lita på att Peeta inte spelar ett 

spel gentemot henne.350 Under deras tid i huvudstaden inser Katniss att platsen där de föds 

och de olika förutsättningar de lever under har stor påverkan och formar människorna som bor 

där. Katniss inser att hon inte har en aning om vem hon hade varit, eller vad hon hade 

prioriterat, om hon hade varit född i huvudstaden. ”Who knows who I would be or what I 

would talk about if I’d been raised in the Capitol? Maybe my biggest regret would be having 

feathered costumes at my birthday party, too”.351 Det blir en analys som hjälper Katniss att 

komma ihåg vem som är den riktiga fienden, President Snow.  

Det är framförallt två saker som gör att Katniss blir symbolen för revolutionen och de 

sker båda under hennes första spel. Det första är att hon allierar sig med Rue, det andra är 

hennes agerande med bären som räddar både hennes och Peetas liv. Att Katniss allierar sig 

med Rue sänder ut bilder om samarbete över distriktsgränserna som befolkningen i Panem 

inte är vana vid att se. Den omsorg och sorg som Katniss visar Rue när hon dör pekar på det 
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makabra med spelen och tänder upp en ny ilska mot huvudstaden som varje år låter 23 barn 

dö för deras nöjes skull. När Katniss kommer till distrikt 11 under vinnarturnén håller hon ett 

tal där hon tackar både Thresh och Rue. Thresh för att han vägrade att delta i spelen på någon 

annans villkor än sina egna och Rue för att hon i henne fann en vän som hon alltid kommer att 

bära med sig och som hon ser i sin syster.352 Hon tackar hela distrikt 11 för deras barn och det 

bröd som de sände till henne i arenan.353 Folkmassan svarar henne med samma gemensam 

motståndshandling som hennes eget distrikt visade henne innan hon for till spelen. “Every 

person in the crowd presses the three middle fingers of their left hand against their lips and 

extend them to me. It’s our sign from district 12, the last good-bye I gave Rue in the 

arena”.354 Samarbetet och vänskapen med Rue startar en rörelse av protester och tänder en eld 

i befolkningen som ingen kan släcka. Tiden för förändring är kommen och det började med 

vänskap och förtroende mot alla odds. 

Genom Engelsforstrilogin löper en röd tråd med budskapet om vikten av samarbete. 

Vikten av att finna vägar till samarbete är ett tema som Hintz och Ostry menar är lika 

gammalt som barn och ungdomslitteratur. Den första barnboken på engelska, som var avsedd 

för barn att läsa själva, Sara Fielding’s The Governess, or Little Female Academy från 1749 är 

en utopisk berättelse om vikten av samarbete.355 Vilket Hintz och Ostry menar innebär att 

hela barn och ungdomslitteraturgenren började med utopiska tankar.356 

”Jag är ni. Ni är jag. Vi är ett. Cirkeln är svaret”.357 Det första budskapet från Mathilda 

och beskyddarna, som förmedlas genom Ida, är vikten av att de lär känna varandra och 

samarbetar trots motsättningar.  

 

”Om ondskan vinner kommer lågorna att sluka världen”, säger Ida. ”Ni har inte råd att tvivla. 

Ondskan finns närmare än ni tror. Den letar efter er. Ni måste öva er på era krafter, bli starkare 

tillsammans. Ni behöver varandra”.358  

 

Men motsättningarna inom gruppen är inte enkla att komma över. Ida Holmström har för att 

hålla sig kvar på toppen av den sociala hierarkin tryckt ner och mobbat många och både 

Anna-Karin och Linnéa har egna erfarenheter av hennes framfart. Vanessa reflekterar över att 

deras uppdrag gör att de blir tvungna att umgås med varandra och tänker för sig själv: ”Om 

världens räddning hänger på att de ska lyckas samarbeta, så är det nog tyvärr rätt kört. Sorry, 
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alla miljarder invånare – Ida Holmström står mellan er och undergången”.359  Minoo är inne 

på samma tankebanor och inser att Rebecka är den enda som de alla tycker om och ”hon är 

den enda som kan hålla dem samman. Hon är den enda som alla tycker om. Kombinationen 

av Vanessa, Ida, Linnea och Anna-Karin är som ett stort minfält, och det är Rebecka som 

förhindrar att allt exploderar.”360 Och så dör Rebecka. De utvalda träffas chockade i 

Kärrgruvan och inser att de måste börja samarbeta.361  

Men gruppen har fortfarande svårt att lita på Ida och snart är de alla överens om att inte 

delge henne all information. De har även börjat misstro både Rektorn och Rådet.362 De går 

igenom olika perioder där de inte kan samarbeta hela gruppen. Anna-Karin håller sig undan 

efter att hon missbrukat magi.363 När de andra får reda på Linnéas magiska förmåga att läsa 

deras tankar blir de rädda och arga för att hon inte sagt något.364 Sedan lämnar Nicolaus stan 

utan att säga någonting och de utvalda har bara varandra.365 Processen kring Anna-Karins 

rättegång leder till att Minoo ber beskyddarna om hjälp genom Mönstrens bok och några 

dagar innan rättegången ska ske får Minoo svar om en rit de kan utföra för klara 

rättegången.366 Riten innebär att de utvalda byter kroppar med varandra.  

 

”Kan vi öppna ögonen nu?” Hör Vanessa sig själv säga. Men det var inte jag som sa det, tänker 

hon. Det var min röst men det var inte jag som pratade. Hon öppnar försiktigt ögonen och ser in i 

sitt eget ansikte.367 

 

Effekten varar i tre dagar och under den tiden tvingas de utvalda att leva varandras liv och 

dela med sig av alla små detaljer och hemligheter om sig själva med varandra.368 För första 

gången äter de utvalda lunch tillsammans i skolan. Anna-Karin står upp mot Erik i Idas 

kropp.369 Minoo går till socialtjänsten som Linnéa och inser att hon är van vid att bli lyssnad 

på och bli bemött med respekt.370 Linnéa får i Vanessas kropp uppleva hur det är att ha en 

närvarande mamma.371 De sover i varandras sängar, väljer kläder till varandras kroppar och 

försöker passa in i varandras liv. Kroppsbytet gör att de klarar rättegången och Anna-Karin 

frias från alla anklagelser. Dessutom lär de känna varandra på ett helt nytt sätt.  
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Kroppsbytet leder till att de utvalda får nya insikter och större förståelse för de andra i 

gruppen. Framför allt får flickorna ny empati för varandra och det leder till att de börjar 

samarbeta. Kort därefter dör Ida i en osjälvisk handling där hon lyckas rädda alla elever på 

skolan.372 Efter döden hamnar Ida i Gränslandet där hon förstår att hon är död men att kampen 

mot demonerna fortfarande inte är över.373  

Det sista året på gymnasiet duggar domedagstecknen tätt och de inser att apokalypsen 

närmar sig. De utvalda försöker finna sätt att stoppa den på och en natt drömmer de en 

gemensam dröm där Matilda berättar att de utvaldas krafter och själar är Nyckeln som kan 

stänga portalen och att de utvalda är de sista som kommer kunna stänga den. Antingen lyckas 

de stänga portalen eller så går världen under.374  

Första gången som alla de utvalda träffas sker i gränslandet. Det är även första gången 

som de utvalda vet vad beskyddarna vill, vad demonerna vill och vad Rådet är. De vet att 

Minoo skapades för att rädda beskyddarna, inte världen.375 Matilda manar de utvalda att 

stänga portalen utan Minoo för att fortfarande kunna rädda den. Minoo har tagit emot 

beskyddarnas kraft och hon lockar de utvalda att låta portalen vara öppen. ”Vi kan ge er allt ni 

drömmer om” säger Minoo. ”Och jag kan ta bort er smärta. Om ni bara samarbetar med 

oss”.376 Hon varnar för vad som kan komma att ske om de lyckas stänga portalen, ”[v]ärlden 

[kommer] att störtas i kaos”, […] ”Alla politiska, ekonomiska och religiösa system kommer 

att falla sönder. Magi kommer att bli lika med makt. Dom som har mest kommer att regera 

över dom andra”.377 Men de utvalda vägrar att lockas av beskyddarna och Minoos löften. De 

kastar sig fram och drar in Minoo i deras cirkel samtidigt som Anna-Karin använder sin 

tvingande magi för att få Minoo att bryta sin egen välsignelse med beskyddarna.378 ”Ta 

varandras händer”, tänker Linnéa till de andra. ”Vi är starkare tillsammans”.379 Och 

tillsammans lyckas de. De stänger portalen och Minoo bryter sin välsignelse ifrån 

beskyddarna.  

 

Minoo ser på Vanessa. Och Linnéa och Anna-Karin. De tog sig ända hit tillsammans. Hon ser på 

Elias. Ida. Rebecka. Det är som något läker inom henne när hon ser dem så här. Elias som står med 

armen om Linnéa suddar ut bilden av Elias död och blodig på toaletten. Ida som står och snurrar på 

sitt silverhjärta runt halsen suddar ut bilden av Ida livlös i Gustafs armar. Och Rebecka. Hon har 

på sig samma kläder som när hon dog. Jeans. En ljusblå, långärmad topp. Det rödblonda håret, de 

blågrå ögonen, den vänliga blicken som ser prövande på Minoo är desamma. Hon är lika vacker 
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som alltid.380 
 

De tar avsked av Elias, Rebecka och Ida i Gränslandet och finner sig helt plötsligt vara 

tillbaka i skolmatsalen. Världen finns kvar. Magin är frisläppt och ingen vet vad som kommer 

hända framöver. När vi lämnar de utvalda i Engelsfors befinner de sig i Kärrgruvan för att 

begrava Nicolaus på samma plats där Matilda begravdes. Där ska han få vila. Anna-Karin 

tänker på hur rätt hennes morfar hade. Att hon har en familj.  

 

De har varit med om så mycket tillsammans. Bandet mellan De utvalda är starkare än något 

blodsband. Men det är inte bara det som håller dem samman. Det är de själva. Och det är inte bara 

De utvalda längre, tänker Anna-Karin. Hon ser på Adriana. Evelina. Rikard. Felix. Mona. De 

kommer att bli ännu fler. Och det som de har framför sig kommer att vara svårare än något Anna-

Karin kan föreställa sig. Hon är rädd. Men hon är redo. Och hon är inte ensam. ”Vad ska vi göra 

nu?” säger Minoo. ”Fortsätta rädda världen”, säger Anna-Karin.381 
 

Sammanfattning 

Flickan som räddar världen är inte bara ett tema i litteraturen. Det är ett tema som blir allt mer 

populärt och som sträcker sig över fler genrer än som nämns i denna uppsats. Hon finns idag 

representerad i serietidningar, i filmer, i tv-serier och mängder av böcker. Det är ett fenomen 

som bryter nya marker för flickan som protagonist. Flickhjälteprotagonisten ifrågasätter och 

tänjer gränserna för tidigare föreställningar om vad det innebär att vara flicka. Hon visar vart 

den snäva genuskostymen skaver och flyttar fram gränser. Hon skapar nytt handlingsutrymme 

och ger (flick-)läsaren möjlighet att drömma nya drömmar med fantastiska förmågor.  

Genom att undersöka texterna utifrån Foucaults analyser om makt har jag sett att 

makten påverkar de allra minsta beståndsdelarna av flickornas liv. Vad de tillåter sig att säga, 

vad de tillåter sig att drömma om och till och med vad de tillåter sig att tänka.  

Flickhjälteprotagonisternas agerande räddar världen och den är i berättelsernas slut en 

bättre värld med större möjligheter för fler. I Hungerspelen har det skett en 

samhällsomstörtning där föräldrar inte längre behöver se sina barn tävla mot varandra i 

bestialiska spel och där makten gått från ett totalitärt styre till ett demokratiskt. I Engelsfors 

går de utvalda segrande ur den slutgiltiga striden som räddar världen både från demonerna 

som vill ödelägga världen och beskyddarna som tar över kontrollen över allt levande. Att de 

utvalda lyckas stänga den sista portalen resulterar i en ny världsordning där magin frigörs och 

fler får magiska förmågor.  

Katniss som själv aldrig eftersökte makt återvänder till distrikt 12. Hon är märkt av 

sorgen efter sin syster och sina vänner som dött under evolutionen. Hon väljer att leva sitt liv 
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med Peeta långt bort ifrån uppmärksamheten. För de utvalda är dock kampen inte över. Rådet 

finns fortfarande kvar och de mobiliserar för att i den nya världsordningen bibehålla en stark 

position. De utvaldas kamp fortsätter, men de är inte längre bara de utvalda och de kommer 

att bli fler.  

Genom att använda mig av Foucaults teorier med utgångspunkten i att makten inte är 

statisk utan ständigt i förändring fick jag verktygen att undersöka de små detaljerna som 

avslöjar diskurser och normer i samhället. Jag fann att det i både Engelsforstrilogin och i 

Hungerspelen råder en diskurs där pojken värderas högre än flickan och som påverkar vad 

flickan kan säga och hur hon bemöts. För Katniss blev flickan genom dess negativa 

konnotationer en möjlig strategi för att tona ned hennes potential att starta och leda en 

revolution. Flickan fungerade här som en persona som tillfälligt kunde avväpna symbolen för 

revolutionen. 

Flickhjälteprotagonisten får genom sin roll nya vänner och en större familj. Hennes 

värld växer både i en förståelse för samhällets uppbyggnad och hur maktens är konstruerad 

men det är framför allt i mötet med andra människor som hon växer. Genom att släppa in fler 

människor får flickhjälteprotagonisten en större empatisk förmåga och kan samarbeta med 

människor hon tidigare sett som mindre värdiga och som exotiska djur.  

Jag anar en förändring och en revolution för både flickan och flickan som räddar 

världen. Som en samtida kulturell och politisk kategori är flickan i förändring. Hon utmanar 

den rådande flickdiskursen genom att bli en mer komplex protagonist. För det som blir tydligt 

med läsningen av dessa böcker är att det inte finns en enhetlig bild av vad det innebär att vara 

flicka, varken i Panem eller i Engelsfors. Hon är häxa, lillasyster, lesbisk, hetero, sexuellt 

utmanande, arg, pryd, modig, mördare, duktig, elak, jägare, omhändertagande, stark, ensam, 

populär, känslig, lyhörd, duktig, lojal och mycket mer.  

Flickan som räddar världen är i både Hungerspelen och Engelsforstrilogin en motvillig 

hjälteprotagonist. Men oavsett om hennes uppgift är en av ödet given eller en som olika 

händelser leder till så tar hon sitt ansvar och hon fortsätter att kämpa, medveten om att det kan 

komma att kräva hennes liv. För Ida, Mathilda, Rebecka och Elias fortsätter kampen även 

efter döden. Flickan som räddar världen är en protagonist som tar mycket ansvar men som 

ännu inte självklart vet hur hon ska ta sig an en roll med makt. Både i Engelsforstrilogin och i 

Hungerspelen gör hon i det längsta motstånd mot att ha makt och kanske är det här som nästa 

utvecklingssteg för flickan som räddar världen ligger. Att orädd och med lust ta för sig av 

makten.  
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Appendix. Hungerspelen och Engelforstrilogin i korthet. 
The Hunger Games. 

Berättelsen tar sin början på slåtterdagen i Panem, då deltagarna till årets hungerspel ska 

dras. En flicka och en pojke, av alla barn mellan 12 och 18 år, väljs ut att representera 

sitt distrikt i spelen där endast vinnaren överlever. Resten av Panems befolkning tvingas 

följa spelen som sänds ut live i tv tills dess att en vinnare är korad. När Katniss 

Everdeens lillasyster Prim väljs ut tar Katniss hennes plats i spelen för att skydda 

systern från en säker död. Peeta Melark, en jämnårig pojke, är den andra deltagaren från 

deras distrikt. Redan samma dag är det avsked och avfärd mot huvudstaden där årets 

deltagare ska visas upp för huvudstadens befolkning samt tränas inför spelen. Dagen 

innan spelen börjar intervjuas Peeta och avslöjar att han är kär i Katniss och att han 

därför inte kan vinna utan att förlora. Katniss tror att det bara är en strategi för att 

försvaga henne.  

När spelen börjar flyr Katniss ensam in i skogen men efter några dagar allierar 

hon sig med Rue, en tolvårig flicka från distrikt 11, som påminner Katniss om systern. 

De kommer ifrån varandra och Rue dör. Katniss sörjer sin nya vän djupt och smyckar 

hennes döda kropp med blommor innan den förs bort. En dag meddelas att reglerna för 

första gången har ändrats så att två deltagare ifrån samma distrikt kan vinna 

tillsammans. Katniss söker upp Peeta som hon finner svårt skadad och illa medtagen. 

Han påminner henne om deras påstådda kärlek och inför kamerorna spelar Katniss upp 

deras romans.  

Till sist står endast Katniss och Peeta kvar men reglerna ändras igen och nu kan endast 

en person vinna. Peeta försöker få Katniss att döda honom så att hon kan återvända hem 

men hon vägrar. Istället inser hon att spelen behöver en vinnare, att hungerspelen annars 

bara är en sorglig kamp där barn dödar varandra. De bestämmer sig för att gemensamt ta 

sina liv genom att äta giftiga bär. I samma stund de för bären till sina munnar förkunnas 

de som vinnare. Katniss blir medveten om att de fortfarande är i fara då President Snow 

ser på hennes agerande med bären som en rebellisk handling som visar på sprickor i det 

diktatoriska styret av Panem. I arenan hade hon endast sitt, Rue’s och Peetas liv att 

försöka rädda, utanför arenan finns hennes familj och vänner. Katniss inser att spelet 

inte är över. 

 

Catching Fire. 
Det har gått ett halvår sedan Katniss och Peeta vann Hungerspelen och livet har fortsätt 

ungefär som förut i distrikt 12, bortsett från att Katniss nu har flyttat med sin familj till ett hus 



 70 

i vinnarbyn. Katniss fortsätter att jaga och hjälper Gale att föda hans familj. Handlingen tar 

vid samma dag som Katniss och Peeta ska ut på sin vinnarresa där de ska besöka alla distrikt, 

en turné som avslutas i huvudstaden. President Snow överraskar Katniss med ett besök och 

berättar att det finns tendenser till uppror i vissa av distrikten och anklagar henne för att vara 

orsaken till detta. Hon får uppdraget att försöka stävja upproren och hon inser att hennes 

familj är i fara om hon inte lyckas. 

Peeta och Katniss som inte har umgåtts sedan Hungerspelen avslutats kommer under 

resans gång återigen nära varandra. När de återvänder till distrikt 12 meddelas att deltagarna 

till följande års hungerspel ska dras bland de redan befintliga vinnarna. Katniss tvingas 

återigen kämpa för sitt liv i arenan tillsammans med Peeta som anmäler sig frivilligt. De förs 

iväg till stationen utan tid till avsked. Alla utvalda forna vinnare är arga och besvikna på 

huvudstaden och President Snow och de uttrycker sitt missnöje i intervjuer dagen innan 

spelens början. Peeta ljuger och säger att Katniss och han gift sig i smyg och att hon är gravid 

vilket skapar starka reaktioner från publiken som följde deras kärlekshistoria så nära under 

förra årets hungerspel.  

När spelen börjar inser Katniss snabbt att Haymitch, mot deras vilja, har gett dem 

allierade att samarbeta med. Katniss vill helst vara själv med Peeta men förstår snart att det 

kan vara till deras fördel att vara fler. Vad Katniss och Peeta inte vet är att deras allierade 

tillhör rebellrörelsen som arbetar mot President Snow. När Katniss lyckas förstöra arenan 

genom att skjuta en strömförande pil in i dess tak räddas hon av rebellerna men Peeta blir 

kvar och hamnar i President Snows händer. Katniss tvingas inse att hon återigen har varit en 

bricka i någon annans spel. Haymitch för Katniss till Distrikt 13 där hon återförenas med sin 

familj. Gale berättar att President Snow attackerade distrikt 12 i samma stund som hon 

förstörde arenan. Hennes familj är i säkerhet men distrikt 12 finns inte mer. 

 

Mockingjay. 
Katniss är för första gången tillbaka i Distrikt 12 där hon med egna ögon ser förstörelsen. 

Endast en dryg tiondel av befolkningen överlevde attacken. Peeta är fången i huvudstaden och 

i en intervju ber han Katniss och rebellerna att dra sig tillbaka vilket får Katniss att inse att 

hon aktivt måste vara en del av revolutionen. Hon går rebelledaren, President Coin, till mötes 

och blir revolutionens ansikte utåt. De håller sig gömda i distrikt 13 som alla i Panem tror 

förstördes i revolutionsförsöket för 75 år sedan. Målet är att införa demokrati där folket kan 

välja sin ledare. 

Distrikt 13 avbryter huvudstadens direktsända tv-sändningar med eget 

propagandamaterial för att sprida medvetenheten om rebellernas framsteg. Katniss och ett 
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filmteam åker ut till olika platser och spelar in korta inslag. När de lyckats sända sin första 

film svarar President Snow med att sända ytterligare en intervju med Peeta. Hans välmående 

har kraftigt försämrats. Det blir uppenbart att Snow använder Peeta som ett vapen mot 

Katniss. Hon kollapsar och rebellerna beslutar sig för att rädda Peeta och de övriga fångar 

som huvudstaden har i sitt förvar. De lyckas, men när Peeta ser Katniss attackerar han henne 

och försöker strypa henne. Tortyren har omformat Peetas minnen och förvrängt dem så att 

han istället för att känna kärlek och vänskap, nu känner skräck och hot när han ser eller hör 

talas om henne. 

Katniss skickas åter ut för att spela in material till nya filmer. Även Peeta ansluter sig 

till gruppen vilket gör Katniss varse om att President Coins är likgiltig till om hon lever eller 

dör. Ledaren för filmteamet, Boggs, dör under ett uppdrag men hinner lämna över ansvaret till 

Katniss. Deras nya mål under Katniss ledarskap blir nu att mörda President Snow. Efter 

många hinder och ytterligare attacker ifrån huvudstaden lyckas det resterande lilla teamet ta 

sig in till Panems stadskärna. När de närmar sig palatset ser Katniss barn attackeras av 

Panems flygplan och hur hennes syster springer till undsättning iklädd sjukvårdskläder när 

nästa våg av bomber briserar. Prim dör i attacken, där rebellerna står som segrare.  

Katniss utses till att vara den som dödar President Snow men när dagen kommer inser 

hon att det bara var President Coin som hade något att vinna på att döda huvudstadens barn 

och dödar henne istället. Hon fängslas och förs efter en period tillbaka till distrikt 12 

tillsammans med Haymitch. Efter ytterligare en tid återvänder Peeta och Panem har sitt första 

demokratiska val. Tiden går och 15 år efter revolutionen lever Katniss och Peeta fortfarande i 

distrikt 12 och har nu två barn tillsammans. 

 

Cirkeln. 
Cirkeln utspelar sig i det lilla nedläggningsdrabbade brukssamhället Engelsfors. Det har bara 

gått några veckor in på höstterminen när Elias Malmgren hittas död på en av skolans toaletter. 

Det antas vara självmord då han har ett förflutet med psykisk ohälsa och drogproblem. Några 

dagar efter att skolan anordnat en minnesstund för Elias stiger en blodröd måne över 

Engelsfors. Sex flickor erfar hur deras kroppar styrs som av någon annan och för dem till en 

dansbana i stadens utkant. Sex flickor i sextonårsåldern får veta att de är de utvalda och de 

enda som kan rädda världen ifrån den stundande apokalypsen. De utvalda är Vanessa, Ida, 

Anna-Karin, Linnea, Minou och Rebecka. Till deras hjälp finns vägledaren, Nikodemus. De 

får veta att Elias var en av de utvalda och att demonerna som vill ta över världen kommer att 

göra allt för att försöka stoppa dem. Skolans rektor Adriana visar sig tillhöra Rådet som styr 

över den magiska världen. Hon berättar att de är häxor och har magiska krafter som 
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representeras av ett av de sex elementen: luft, jord, metall, vatten, trä och eld. Alla utom 

Minoo som inte verkar ha något element eller kraft alls. Adriana introducerar dem för 

Mönstrens bok som vissa häxor kan kommunicera med beskyddarna igenom. 

I Engelsforstrilogins första del kämpar cirkeln länge mot en odefinierad ondska som ska 

ta över världen. De får till slut veta att ondskan är demoner som vill förgöra världen och att de 

kan välsigna en människa med sin kraft som får agera som deras verktyg. Samtidigt som de 

utvalda ska försöka förstå sitt uppdrag ska de även lära sig att kontrollera och förstå den magi 

som väckts inuti dem, klara av skolan, vännerna, kärleken och föräldrar. Skolan visar sig vara 

ondskans plats och deras första år på gymnasiet blir bokstavligen en kamp på liv och död. Till 

slut inser Minoo att det är hennes lärare Max, som hon är kär i, som är mördaren. Hon häller 

sanningsserum i hans kaffe och han erkänner allt. 

När de utvalda möter Max i en strid avväpnar han alla utom Minoo. Hon ser hans kraft 

som en svart rök som står omkring honom. Hon inser att hon inte vill vara med honom och 

släpper taget och kommer för första gången i kontakt med sin egen magi. Det visar sig att 

Minoo är starkare än Max och hon bryter demonernas välsignelse och släpper fria de själar 

som han tagit. Hon känner Elias, Rebecka och Max exflickvän Alice gå igenom henne. När 

hon är färdig är Max oskadliggjord och ligger i koma. De har segrat.  

 

Eld.  
Det har varit en ovanligt varm sommar och trots att skolan ska börja igen visar sommarvädret 

inga tecken på att avta. Under sommaren har de utvalda träffats för att öva på sin magi men 

cirkeln är uppdelad. Minoo, Anna-Karin och Linnea har alla berättat sina hemligheter. Men 

att Linnea kan höra de andras tankar skrämmer dem och de känner sig svikna som inget fick 

veta tidigare, vilket skapat en klyfta mellan Linnea och den övriga gruppen. När skolan 

kommer igång igen engagerar sig en stor del av staden och gymnasiets elever i den nystartade 

gruppen Positiva Engelsfors som drivs av Elias mamma och pappa Helena och Krister 

Malmgren. Snart har Positiva Engelfors inflytande överallt i hela staden. Adriana avsätts som 

rektor, sjukhuset ska börja arbeta efter ett mer positivt förhållningssätt och Minoos pappa får 

ständiga hot när han inte förändrar tidningens sätt att rapportera om nyheter till ett mer 

positivt sätt. Värmen avtar inte, skogen dör och staden har ständiga problem med eltillförseln. 

Det är mycket som inte är som vanligt i Engelsfors. Dessutom har Rådet anlänt till staden för 

att utreda Anna-Karins brott mot deras tre regler om användande av magi, och har placerat en 

spion i deras klass. 

Samtidigt som cirkeln försöker förbereda sig på demonernas nästa attack ska de 

förbereda sig för Rådets utredning och rättegången mot Anna-Karin. Linnea utsätts för ett 
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mordförsök av Idas pojkvän Erik och socialtjänsten planerar att ta tillbaka hennes lägenhet då 

de inte anser att hon sköter sig. Hoten hopar sig från alla håll. Innan rättegången börjar 

berättar Mönstrens bok för Minoo om en ritual som ska hjälpa dem att klara rättegången utan 

att ljuga. Riten gör att de utvalda byter kroppar med varandra och de tvingas lära känna 

varandra på en helt ny nivå när de i tre dagar lever i varandras kroppar. I rättegången frikänns 

Anna-Karin men Adriana döms till döden.  

Flera personer har dött av mystiska elchocker, och Linnea inser att kopplingen mellan 

de döda är Elias, vilket för misstankarna till Helena och Krister Malmgren. De är högst 

sannolikt mördarna och demonernas utvalda. Positiva Engelsfors bjuder in till våryra på 

vårdagsjämningen där de inbjudna bär en metallamulett runt halsen. Adrianas avrättning 

tidigareläggs och Viktor ber Minoo om hjälp att rädda henne. Samtidigt försöker de övriga 

utvalda rädda alla inbjudna på våryran där Olivia, Linnea och Elias vän, visar sig vara den 

metallhäxa som har alla under sin kontroll. Ida inser att vilken metallhäxa som helst kan styra 

amulettkedjan och lyckas oskadliggöra Olivia och räddar alla. När Olivia försöker hämnas 

genom att döda Gustaf, som Ida är kär i, kastar sig Ida i vägen och dör i Gustafs famn. På 

begravningen närvarar även Ida som först då förstår att hon är död. Matilda är där hon med 

och ber Ida följa med henne för trots att hon är död är kampen inte över.382 

 

Nyckeln. 
Handlingen i Nyckeln utspelar sig i två parallella världar. Dels i Engelsfors och dels i 

gränslandet där Ida och Matilda befinner sig. Nyckeln tar vid i samma stund som Eld slutar, på 

Idas begravning där Ida och Matilda tar steget över till gränslandet. Väl i gränslandet 

uppmanar Matilda Ida att ständigt hålla sig i rörelse så att hon inte fångas av det som rör sig i 

gränslandet. Ida ska istället springa mot de vita ljusen som är ögonblick i tiden.  

I Engelsfors tar vi vid på Valborg och en intensiv period där Anna-Karins mamma 

plötsligt dör och Anna-Karin försvinner in i sin sorg.  Max vaknar och attackerar Minoo på 

nytt. De utvalda drömmer en gemensam dröm där de får veta att Minoo ska få ett erbjudande 

från en främling som hon måste tacka ja till och Robin erkänner inför hela skolan att han, Erik 

och Kevin försökte ta livet av Linnea. Ida inser i gränslandet att beskyddarna lurat henne och 

att det är de utvaldas själar och krafter tillsammans som är nyckeln som kan stänga portalen. 

Bara de och inga andra. Främlingen visar sig vara Walter som är ordförande för Rådet som 

frågar Minoo om hon vill vara med i deras alternativa cirkel som de ska skapa för att försöka 

rädda världen. Minoo tackar ja. 

                                                 
382 Matilda är den utvalda som levde i Engelsfors på 1600-talet. Hon kommunicerar med de utvalda genom Ida. 
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Efter sommaren, på den första dagen av sista skolåret börjar den nya cirkeln sitt arbete. 

Redan samma dag blir det solförmörkelse och de får veta att det kommer komma sex tecken, 

ett för varje element, innan förmörkelsen då slaget om världen ska ske. Nicolaus återvänder 

till Engelsfors efter nästan ett års frånvaro och berättar att han inte litar på Rådet eller 

Matilda. Det bildas en spricka mellan Minoo och de andra utvalda när hon samarbetar med 

Rådets cirkel och de börjar undanhålla information ifrån Minoo.  

När Minoo försöker stjäla en ask från Adriana för att ge till de utvalda blir hon 

påkommen. Walter tvingar Minoo under hot att svära trohetseden till Rådet och att helt 

överge sina vänner samt ge honom de föremål som de har. Något hon av rädsla för att Rådet 

ska skada hennes familj och de utvalda, går med på. De utvalda arbetar enträget vidare utan 

Minoo och lyckas rädda alla på skolan när femte och sjätte tecknet visar sig nästan samtidigt. 

Med hjälp av Mona får de kontakt med Ida och Elias och ber dem leta reda på Rebecka i 

gränslandet då mörkret faller över Engelsfors. Vid det här laget har Minoo levt två veckor 

isolerad ifrån alla andra än Walter och befinner sig i ett konstant tillstånd av magi. 

Beskyddarna och Minoo är nu samma sak. Hon ser allt som sker samtidigt som det sker och 

hon vet att några måste offras för att nå målet. När de utvalda kommer för att rädda henne 

teleporterar hon dem alla till grottan där Nicolaus redan befinner sig. Han offrar sitt liv för att 

de ska kunna komma in i gränslandet där de möter Ida, Elias och Rebecka. Matilda avslöjar 

att beskyddarna lagt all sin kraft i Minoo för att rädda sig själva då även de kommer att förlora 

sin koppling till denna värld om de stänger portalen. Beskyddarna vill kontrollera alla på 

jorden och Minoo försöker locka dem att göra som de vill. De Utvalda lyckas få Minoo att 

vända sin magi mot sig själv och bryta sin egen välsignelse samtidigt som de stänger portalen. 

De lyckas och världen är räddad. De tar avsked ifrån Ida, Elias och Rebecka och landar i 

skolmatsalen där de inser att åtta månader har passerat under tiden de befunnit sig i 

gränslandet. Det är treornas studentutspring och de utvalda skapar tumult när de återvänder. 

De kontaktar sina oroliga familjer och berättar allt.  
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