
”Min pil tränger djupt in i hans hals” 

 

En systemisk-funktionell grammatisk analys ur ett 

genusperspektiv av Suzanne Collins 

ungdomsroman Hungerspelen (2012) 

 

  

Av: Alma Kongo 
 

Handledare: Stina Hållsten 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Självständigt arbete på avancerad nivå 15hp  

Svenska IV | Vårterminen 2018 

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning  

mot gymnasieskolan 

 

 

 

 



Abstract 

The aim of this thesis is to study how grammatical constructions of the characters Katniss, 

Gale, Prim, Cinna, Rue, Peeta and Haytmich, from Suzanne Collins The Hunger Games 

(2012), contribute to their doing of gender. 

The thesis set to explore this using two research questions: How is Katniss and the six other 

characters presented grammatically and accordingly to systemic functional grammars 

transitivity system’s processes and participants?  And, how can the grammatical analysis be 

interpreted from a gender perspective? 

By analysing six selected excerpts from the book with systemic functional grammars 

transitivity system’s processes and participants a grammatical analysis was done. The 

grammatical analysis was then interpreted from a gender perspective regarding the 

conceptions of what is considered as a doing of male or female gender behaviour.  

The result show that the grammatical constructions of Katniss and Peeta can be understood as 

a doing of both male and female gender. Futhermore, Gale’s and Haymitch’s constructions 

can be understood as a doing of male gender and Cinna’s, Rue’s and Prim’s constructions as a 

doing of female gender. Together these results show that the grammatical constructions in The 

Hunger Games (2012) affect the characters’ doing of gender and that their doing of gender 

does not have to reflect their sex. 
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1 Inledning & bakgrund 
 

Berättelser har alltid spelat en stor roll i människors liv. Genom berättelser tolkar vi världen och oss 

själva. Vi för värderingar och ideal vidare. Vi lyfter fram vissa handlingar som hedervärda. Vi 

konstruerar beundransvärda hjältar och avskyvärda skurkar. Samtidigt som vi beskriver verkligheten 

med hjälp av berättelserna skapar och återskapar vi denna verklighet. Berättelser har inte bara en 

deskriptiv funktion utan också en normativ, vilket gör berättelser till ett utmärkt material för ett 

studium av vilka ideal som lyfts fram som eftersträvansvärda. […] Att berätta är att utöva inflytande. 

Att försöka blottlägga hur detta inflytande utövas på en textnära nivå menar jag är en viktig uppgift 

för språkvetenskapen. (Rehnberg 2011:65) 

Citatet ovan illustrerar att berättelser har en viktig funktion i människans liv. Berättelsen är 

med redan från barnsben. Det lilla barnet får historier berättade för sig från vuxna i dess 

omgivning och senare när barnet blir äldre börjar denne själv att berätta historier för andra. 

Berättelserna kan handla om prinsar och prinsessor, drakar och enhörningar och mystiska 

skogar och avlägsna platser. Varje berättelse har syftet att väcka läsarens eller åhörarens 

engagemang i ett visst händelseförlopp och är disponerad med utgångspunkt, en eller flera 

komplikationer i händelsen och avslutas med en upplösning eller en poäng (Holmberg 

2010:16). Detta förutsätter att varje berättelse minst har en eller flera karaktärer av olika slag 

som innehar olika roller för att kunna föra berättelsen vidare. Om ett barn gång på gång får 

höra berättelser där prinsen räddar prinsessan eller där mannen löser den stora gåtan skapas en 

verklighet där det manliga förknippas med det aktiva och handlingskraftiga medan det 

kvinnliga sammankopplas med det mer passiva och hjälplösa. Berättelser är dock inte 

avspeglingar av verkligheten, men hur genus skildras i litterära framställningar går att iaktta 

(Kåreland 2005:12) och precis som Rehnberg (2011) skriver har berättelser en normativ och 

återskapande funktion. 

För att dessa berättelser ska kunna berättas från en person till en annan krävs ett språk. 

Kommunikation människor emellan, som fungerar i varierande kulturella och sociala 

sammanhang kan kallas för språk. Språket ger inte en objektiv skildring av en objektiv 

verklighet, men föreställningar om verkligheten befästs och förs vidare genom språket. 

(Edlund, Erson & Milles 2007:19, 43) I skolan förs kunskap och ibland omedvetna 

föreställningar vidare från generation till generation på ett institutionaliserat sätt. Det har 

konstaterats i både internationell och svensk forskning att bland annat ”skolböcker har fler 

referenser till manliga karaktärer än till kvinnliga” (Edlund, Erson & Miller 2007:98) och att 

”manliga karaktärer i skolböckerna är mer aktiva och har fler roller än kvinnor” (Edlund, 

Erson & Miller 2007:98).  
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Enligt läroplanen för gymnasieskolan 2011 är kärnan för svenskämnet språk och litteratur.  

Eleverna ska ges möjlighet till att läsa skönlitteratur samt andra texter för att utveckla 

förmågan att använda dessa som en källa till självinsikt och få förståelse för andra människor. 

(Skolverket 2011:160) Skönlitteratur är således ett självklart inslag i svenskundervisningen 

och även då frågan om vilken slags skönlitteratur. Eftersom språk förmedlar idéer om en så 

kallad verklighet är det viktigt att se vilken slags verklighet som representeras i böckerna som 

ska läsas i klassrummet. Om manliga karaktärer innehar fler roller och är mer aktiva än 

kvinnliga karaktärer förmedlas en viss bild av hur manligt och kvinnligt genus ska göras på 

rätt sätt. Om skolans betydelsefulla uppgift ska lyckas med att väcka elevernas litteratur- och 

läsintresse samt inverka på deras uppfattningar beträffande genus är det väsentligt att se till 

vilka böcker som erbjuds och vad dessa innehåller (Kåreland 2005:16). Ett sätt att väcka 

elevers litteraturintresse är genom att koppla skönlitteratursundervisningen till elevernas värld 

och intresseområden. Hungerspelen har sedan år 2011 legat på Stockholms Stadsbiblioteks 

topp 20-lista på ungdomsböcker. Med två fall ner till sjunde plats 2014 och 2015 har den 

annars legat stadigt på tredje, andra eller första plats. Att använda Hungerspelen i 

svenskundervisningen skulle koppla an till elevernas värld då boken troligen skulle kunna 

intressera de flesta eleverna i klassrummet.  

Hungerspelen av Suzanne Collins handlar om Katniss Everdeen som lever i en framtida 

dystopi i landet Panem. Landet är uppdelat i olika distrikt från ett till tolv där tolv är det 

fattigaste distriktet. Huvudstaden kontrollerar landet med järnhand. För att påminna invånarna 

i Panem om vad som händer om ett uppror skulle starta igen, vilket Distrikt 13 gjorde och 

förgjordes i kriget, väljs varje år två deltagande, en flicka och en pojke, från varje distrikt ut 

för att delta i hungerspelen. Barnen, eller tonåringarna, ska slåss till döden tills det bara finns 

en enda segrare kvar. Under Slåtterdagens utlottningsceremoni dras Katniss lillasysters namn 

Prim upp ur skålen och Katniss ställer upp som frivillig. Peeta, den andra tävlande från 

Distrikt 12, sänds tillsammans med Katniss till huvudstaden där de ska förberedas inför 

spelen. De skickas sedan in i arenan för att slåss för sina liv under ständig filmövervakning 

som sänds över hela landet.  

Hungerspelens karaktärer, speciellt Katniss och Peeta, är omtalade för att inte göra 

traditionella genusroller. Att studera hur grammatiska konstruktioner kan bidra till skapandet 

av manligt eller kvinnligt genus kan belysa inledningens citat. Att berätta är att utöva 

inflytande då språket befäster och för vidare, könsbestämda, föreställningar. En systemisk-

funktionell grammatisk analys med ett genusperspektiv av skönlitteratur kan synliggöra hur 
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manligt eller kvinnligt genus realiseras grammatiskt, och belysa om boken lämpar sig för 

klassrumsarbete med att motverka fasta föreställningar om manligt respektive kvinnligt 

beteende.  

Både elever och lärare kan dra nytta av denna slags systemisk-funktionella grammatiska 

analys. Svensklärare kan tillsammans med elever arbeta med kortare textutdrag för att 

analysera dessa grammatiskt. Elever kan därmed bland annat medvetandegöras om att 

berättande är utövande av inflytande och att grammatiska konstruktioner och formuleringar 

inverkar på det som förmedlas. Lärare kan få en vidgad och ny syn för vad språket gör med, i 

detta fall, skapandet och återskapandet av manliga och kvinnliga normer, och därmed öka 

medvetenheten om vilken slags litteratur som erbjuds eleverna. En systemisk-funktionell 

grammatisk analys kan även tillämpas av lärare i handledning av elevers skrivutveckling. 

Beroende på uppgift och vad eleven är i behov av att utveckla kan olika verktyg, hämtade från 

systemisk-funktionell grammatik, användas för att synliggöra och visa på vad eleven behöver 

för att vidareutvecklas språkligt. En systemisk-funktionell grammatisk analys med ett 

genusperspektiv av Hungerspelen kan således vara användbart ur ett didaktiskt perspektiv. 

2 Tidigare forskning 
För tidigare forskning har tre studier valts där Hungerspelen undersöks med genus- eller 

queerteori samt tre studier med systemisk-funktionell grammatik som analysmetod. Först 

presenteras undersökningarna om Hungerspelen, för att introducera boken och 

huvudkaraktären Katniss närmare, och sedan studierna med systemisk-funktionell grammatik 

för att visa på hur den kan användas i analys av skönlitteratur. 

2.1 Genusstudier om Hungerspelen 
Holly Hassel & Ellyn Lem studerar i artikeln ”’Killer’ Katniss and ’Lover boy’ Peeta: 

Suzanne Collins Defiance of Gender-Genred Reading” (2012) hur det kommer sig att 

Suzanne Collins roman Hungerspelen blev en storsäljare som kunde övervinna samt utmana 

könssegregeringen som bland annat finns mellan pojk- och flickböcker. I undersökningen 

använder de sig av de binära termerna man och kvinna för att synliggöra läsgrupperna och 

Katniss karaktär. Författarna menar att Collins lyckats sammanföra dessa två separata sfärer 

genom två tillvägagångssätt. För det första, anser Hassel & Lem att Katniss Everdeen är en 

karaktär som balanserar traditionellt manliga och kvinnliga egenskaper. Hon är en hybrid eller 

androgyn. De traditionellt manligt kodade egenskaperna atletisk, självförsörjande, 

självständig, logiskt och rationellt tänkande samt kontroll över sina känsloyttringar blandas 
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med traditionellt kvinnligt kodade egenskaper som medkänsla, sårbarhet, ett vackert utseende 

och känslomässig uttrycksförmåga. Hassel & Lem menar att genom att Katniss är en ”manligt 

identifierad” kvinnlig karaktär baseras hon på patriarkala värderingar som privilegierar 

traditionellt manliga egenskaper, samtidigt som hon utnyttjar andra könsrelaterade egenskaper 

på ett sätt som gör att alla läsare tilltalas. För det andra, komplicerar romanen motpolerna 

maskulint och feminint i skildringen av krig och romans då fiktion-genren oftast riktar sig till 

könsbestämda läsare. Författarna skriver att Collins balanserar den romantiska skildringen 

mellan glädje och elände och strategi och oundviklighet genom att placera in en 

kärlekshistoria i en berättelse om överlevnad. Detta gör att romanen lockar läsare utanför 

könsbestämmelserna för att berättelsen plockar från två generiska traditioner: krigsromanen 

och heterosexuella kärleksromanen. (Hassel & Lem 2012:18f, 119, 122)  

Jennifer Mitchell använder sig av queerteori i sin textanalys av Hungerspelen i artikeln ”Of 

Queer Necessity: Panem’s Hunger Games as Gender Games” (2012). Mitchell skriver att 

Katniss är den mest aktiva karaktären genom Hungerspelsserien då hon har ett brett spann på 

det spektrum varifrån hon positionerar sig i olika positioner: syster, mördare, kärleksobjekt 

och politisk symbol. Denna rörlighet är möjlig på grund av att hon ständigt skiftar mellan 

könsidentiteter, vilket Mitchell menar är ett tecken på ”queerness”. Katniss slits mellan två 

konkurrerande impulser. Den ena är den kultiverade flickan, vilket är en roll som givits henne, 

och den andra är den maskulina överlevnadsinstinkten, som både definierat och så ofta räddat 

henne. I strävan efter att överleva spelen, samla sponsorer och förstå sig på sina egna begär 

gör hon medvetna val där hon skiftar mellan dessa två könsroller beroende på rådande 

situation. Mitchell skriver att långt innan Katniss går in i arenan som ”flickan i brand” är hon 

medveten om hur hon gör genus och begränsningarna av de traditionella genusrollerna. 

Genom att både göra manligt och kvinnligt genus i hushållet och i Distrikt 12 i stort kan 

Katniss smidigt övergå mellan genusrollerna när det behövs. Det är dock under de mest 

intensiva ögonblicken i spelen, när Katniss är medveten om sin publik, som hon avsiktligen 

gör ett specifikt genus för att uppnå ett önskat resultat. Mitchell avslutar artikeln med att 

skriver att klänningen Katniss har på sig i slutet av boken förstärker symbolen om att Katniss 

är en tjej som aldrig var och som aldrig kan vara. Hennes kropps tillgjordhet vid det tillfället 

blir ett bevis på hennes omöjlighet. (Mitchell 2012:128,132,137) 

Evelina Mårtenssons självständiga arbete på avancerad nivå Genuskonstruktioner i 

Hungerspelen och Ruts bok: Hur kan texterna användas i gymnasieskolans 

värdegrundsarbete? (2016) är ytterligare ett exempel på en studie som gjorts på 



9 
 

Hungerspelen utifrån ett genusperspektiv. Syftet med undersökningen är att studera hur 

ungdomsromanen Hungerspelen och Ruts bok, som är en gammaltestamentlig text, utifrån ett 

genusperspektiv kan användas i svenskundervisningen för värdegrundsarbete. Genom 

queerteori och hermeneutisk metod har Mårtensson analyserat genuskonstruktioner i verken. 

Hon kommer fram till att Katniss ”har ett statiskt manligt genus och konstruerar ett kvinnligt 

genus i förhållande till Panems tittare” (Mårtensson 2016:38) och detta gör Katniss parallellt 

med att hon vidhåller manligt genus för läsaren. Karaktären Rut i Ruts bok har ett rörligt 

genus. Mårtensson menar således att gymnasielärare kan arbeta med dessa verk tillsammans 

med eleverna under en längre tid för att visa på hur genus kan konstrueras olika och därmed 

arbeta med skolans värdegrund. (Mårtensson 2016:38) 

2.2 Systemisk-funktionell grammatisk analys 
Bárbara Cristina Gallardo undersöker i sin masteruppsats Why can’t women talk like a 

man?”: an investigation of gender in the play Pygmalion by Bernard Shaw (2001) 

lexikogrammatiken i Bernard Shaws pjäs. Gallardos syfte är att undersöka det språk som de 

manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna använder sig av genom att tillämpa Hallidays 

(1985; 1994) teori om lexikogrammatikens transitivitet. Undersökningen bygger på Camerons 

(1995) förslag om att pjäsen, som anses handla om klass, även är en pjäs som behandlar 

genus. Gallardo använder sig också av kritisk diskursanalys för att kunna besvara 

frågeställningarna som rör språk och genus samt språk och makt. Resultaten visar att manliga 

karaktärers egenskaper framställs som rationella medan kvinnliga karaktärers egenskaper 

fokuserar på det emotionella i relationer. Den lexikogrammatiska analysen visar också på att 

pjäsens manliga karaktärers bestämdhet, självsäkerhet och objektivitet framhävs över 

kvinnornas osäkerhet, underordning och ånger. (Gallardo 2001) 

I doktorsavhandlingen Discourse, gender identity and gender power relations in fiction: A 

critical discourse analysis and systemic functional grammar reading of Wamitila’s Unaitwa 

nani? (2014) forskar Asumpta K. Mulila-Matei om hur män och kvinnor positioneras som 

specifika sociala aktörer. Detta gör hon genom att studera det språk som används för att tala 

om manliga och kvinnliga karaktärer i en litterär text och hur språket används av både 

manliga och kvinnliga samtalspartners. Fokus ligger på hur språk uppmanar produktion och 

reproduktion av asymmetriska maktrelationer mellan könen. Mulila-Matei försöker även att 

synliggöra könsideologier som hjälper till att upprätthålla ojämlika könsrelationer. Materialet 

för avhandlingen består av utvalda delar ur Wamitilas roman Unaitwa Nani? och referenser 

görs till andra verk av Wamitila samt litterära verk av andra kenyanska och icke-kenyanska 



10 
 

litteraturforskare. Den teoretiska ramen vilar på kritisk diskursanalys och systemisk-

funktionell grammatik används som en tilläggsteori som tillhandahåller de språkliga 

verktygen för analysen. Resultaten visar att både män och kvinnor förhandlar om makt i 

kommunikativa möten i alla tre språkskikt: interpersonellt, ideationellt och textuellt. De 

karaktärer som besitter högre maktpositioner gör språkliga val för att markera och bekräfta sin 

status, samt begränsar sina samtalspartners talutrymme genom att själv ockupera den. Detta 

leder till att talaren följaktligen kan kommunicera könsrelaterade maktrelationer till läsaren. 

(Mulila-Matei 2014:VII)  

Den vetenskapliga artikeln ”Att skapa en förebild: transitivitet, ergativitet och 

berättelsestruktur i två kommunala hjältesagor” (2011) av Hanna Sofia Rehnberg är en 

systemisk-grammatisk analys av två kommunala hjältesagor utan ett genusperspektiv. Syftet 

med Rehnbergs text är att ”visa på hur hjälterollen konstrueras i två berättelser som samlats in 

inom ramen för kommunalt storytellingprojekt som har inträffat i verkligheten” (Rehnberg 

2011:65). Fokus ligger på hur hjälten har konstruerats för att synliggöra hur en hjältekaraktär 

kan skrivas fram med olika grammatiska och textuella strategier. Materialet Rehnberg 

analyserar är två skrivna texter: Vaktmästare fixar is till tennisspelare och Vårdpersonalen 

lyfte in utsikten i äldreboendet. Metoden för analyserna grundar sig i systemisk-funktionell 

grammatik, Greimas (1966) aktantmodell och Labov & Waletsky (1967) modell om 

berättelsers strukturer. Rehnberg menar att dessa tre i kombination möjliggör en analys på 

sats-, form- och innehållslig nivå. Rehnberg kommer fram till att några strategier till att skriva 

fram en hjälte är att bland annat: låta karaktären dominera gällande hur frekvent denne 

omnämns, göra karaktären till förstadeltagare i materiella och verbala processer eftersom det 

tyder på handlingskraft, låta läsaren få ta del av karaktärens tankar och inre värld genom 

mentala processer och realisera den litterära gestalten som förstadeltagare i en relationell 

process, trots att denne inte utför någon aktiv handling utan enbart berörs av någon annans 

utförda handling. Dessa grammatiska verkningsmedel kan användas för att lyfta fram en 

karaktär i en berättelse för att skapa en hjälteroll. (Rehnberg 2011:65–68, 80) 

Forskningsöversikten belyser att det har gjorts genusstudier om Hungerspelen samt att 

systemisk-funktionell grammatik har använts i analys av skönlitterära texttyper. Det har dock 

inte gjorts en systemisk-funktionell grammatisk analys med ett genusperspektiv om 

Hungerspelen tidigare, vilket jag ämnar göra i denna undersökning. Denna uppsats kan 

således bidra med nya kunskaper till de nuvarande forskningsfälten. 
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3 Syfte & frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur systemisk-funktionella grammatiska konstruktioner 

av Katniss och andra utvalda karaktärer från Suzanne Collins Hungerspelen (2012) kan bidra 

till karaktärernas görande av manligt eller kvinnligt genus. 

• På vilket sätt framställs Katniss och sex andra utvalda karaktärer grammatiskt utifrån 

den systemisk-funktionella grammatikens transitivitetssystem processer och deltagare? 

• På vilket sätt kan framställningen tolkas ur ett genusperspektiv? 

Med hjälp av frågeställningarna vill jag få syn på hur systemisk-funktionella grammatiska 

konstruktioner kan påverka uppfattningen om huruvida en karaktär kan förstås som manlig 

eller kvinnlig i sitt agerande. Den systemisk-funktionella grammatiska analysen i kombination 

med genusperspektivet kan synliggöra detta och därmed kan syftet med uppsatsen uppnås.  

4 Teori 
Här nedan presenteras systemisk-funktionell grammatisk teori och genusteori. Systemisk-

funktionell grammatik redogörs för först då det är den grammatiska analysen som sedan 

tolkas utifrån genusteorin. 

4.1 Systemisk-funktionell grammatik 
År 1985 publicerade Michael Halliday en introduktion till systemisk-funktionell grammatik. 

Halliday menar att när människan pratar eller skriver producerar hon text, och det är text som 

åhöraren eller läsaren engagerar sig i och tolkar. Språk är således en resurs och en process för 

att skapa mening inom en kontext. Hallidays teori utvecklades som en allmän teori om 

grammatik och vid mitten av 1980-talet hade den redan tillämpats på ett flertal andra språk. 

(Halliday & Matthiessen 2014:xiii, 3) Per Holmberg & Anna-Malin Karlsson har i Grammatik 

med betydelse: en introduktion till funktionell grammatik (2006) sammanställt och visat på 

hur systemisk-funktionell grammatik, hädanefter förkortat SFG, kan användas inom det 

svenska språket och språksystemet. Holmberg & Karlsson menar att de tre grundläggande 

tankarna inom SFG är att betydelse och funktion är utgångspunkten – inte formen, att 

grammatiken både uttrycker och skapar betydelse och att grunden för grammatiken är kontext 

och språkbruk. SFG kan kallas för en sociosemiotisk språkmodell eftersom den utformats i 

sociala kontexter för sociala funktioner och ser på språket som ett av flera teckensystem. 

(Holmberg & Karlsson 2006:10, 29) 

I Funktionell textanalys (2011) definieras SFG vidare av Holmberg, Karlsson & Nord. De 

menar precis som Halliday att språket är levande och verkar som text, vilket påverkar sättet 
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som grammatiken tar sig i uttryck. Text och språk speglar inte enbart verkligheten utan formar 

även människans världsbild och förståelse av den. SFG ligger därför bland annat till grund för 

kritisk diskursanalys, som både Gallardo (2001) och Mulila-Matei (2014) använde sig av i 

sina undersökningar, som presenterades under ”Tidigare forskning”, då den kan blottlägga hur 

individers verklighetsuppfattning formas av språket. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:7, 9) 

4.1.1 Språkets skikt och metafunktioner 

Språket kan sägas vara uppdelat i olika skikt och metafunktioner, skriver Holmberg, Karlsson 

& Nord. Dessa skikt och metafunktioner beskriver språkets funktioner och hur 

kommunikativa sammanhang skapar mening. De olika skikten är 

kontext, semantik, lexikogrammatik och fonologi/ortografi. Metafunktionerna delas upp i 

det ideationella, interpersonella och textuella. Metafunktionerna går tvärsigenom och verkar 

inom varje skikt parallellt. Alla yttranden har tre dimensioner som realiserar 

"vår erfarenhet av världen (ideationellt), reglerar vår relation till den vi kommunicerar med 

(interpersonellt) och organiserar den information vi ger (textuellt)" (Holmberg, Karlsson & 

Nord 2011:11). Det går följaktligen att återfinna alla tre metafunktioner i varje sats 

grammatiska struktur. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:10f) 

4.1.2 Ideationella metafunktionen 

Ideation utgår ifrån idéer. Idéer bygger på olika föreställningar om världen och verkligheten 

som formar människans erfarenheter, skriver Holmberg, Karlsson & Nord. Den ideationella 

metafunktionen handlar om att studera satsers ideation samt relation med varandra. Satsers 

ideation och relation kan synliggöras då den ideationella grammatiken består av olika system 

där två av dem, transitivitetssystemet och ergativitetssystemet, visar på hur individens 

erfarenhet av världen organiseras och realiseras. Den ideationella grammatiken bygger med 

andra ord på system genom vilka ideationella betydelser kan realiseras, klassificeras och 

relateras till varandra. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:21) 

4.1.3 Transitivitetssystemet, processer och deltagare 

Analysen i denna undersökning kommer utgå ifrån transitivitetssystemet då den lämpar sig 

bäst för den typ av textanalys som ska genomföras. Holmberg, Karlsson & Nord menar att 

fokus i transitivitetssystemet ligger på hur olika typer av processer kopplas till deltagare och 

omständigheter då transitivitet handlar om överföring. Transitivitet binder ihop en deltagare 

med en annan genom processer, med utgångspunkt i att riktningen på processen är från den 

ena deltagaren till den andra. Grammatiken skapar riktningar och utgångspunkter som inte 

nödvändigtvis har med reella riktningar i verkliga livet att göra. Holmberg, Karlsson & Nord 
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skriver vidare att processer är centrala i hur världen konstrueras i texter då perspektiv och 

vinkel väljs i valet av processen. Processerna kan antingen vara materiella, mentala, verbala 

eller relationella. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:22, 26)  

Processer har sin utgångspunkt i hur betydelse skapas då de kan synliggöra vilken slags bild 

av världen som texten förmedlar. Holmberg, Karlsson & Nord definierar de materiella 

processerna som att göra saker som får yttre förändringar, de mentala processerna som att 

uppleva något, de verbala processerna som säga och tala och de relationella processerna som 

att vara eller att ha något. (Holmberg, Karlsson & Nord 24f) Exempel på materiella, mentala, 

verbala och relationella processer: 

Materiell process: Tonåringarna grillade korv. 

Mental process: Ekorren såg ekollonet. 

Verbal process: Barnet viskade nej. 

Relationell process: Fartyget var vitt. 

De olika processerna kopplas till olika första- och andradeltagare. En grundläggande tanke 

inom transitivitetssystemet är att förstadeltagaren ”(aktören, upplevaren, talaren, bäraren, den 

utpekade eller den existerande)” (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:27) är viktigare för 

processen än andradeltagaren (mål, utsträckning, mottagare, fenomen, talmål, utsaga, 

lyssnare, attribut eller värde). Den som konstrueras som förstadeltagare i en text blir därför en 

central och väsentlig karaktär i texten. En sats kärna består av processer och deltagare och i 

satsens utkant hittas omständigheterna (tid, plats, sätt, orsak eller villkor) som kompletterar 

betydelsen. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:23, 27) Exempel på första- och 

andradeltagare: 

Materiell process: Tonåringarna (förstadeltagare aktör) grillade korv (andradeltagare mål). 

Mental process: Ekorren (förstadeltagare upplevare) såg ekollonet (andradeltagare fenomen).  

Verbal process: Barnet (förstadeltagare talare) viskade nej (andradeltagare utsaga). 

Relationell process: Fartyget (förstadeltagare utpekad) var vitt (andradeltagare värde). 

Förstadeltagaren kan även vara en oväntad eller okonventionell nominal som exempelvis 

”Min pil tränger djupt i hans hals”. I satsen är ”min pil” förstadeltagare men det 

konventionella semantiska innehållet hos ”pil” är att den inte har ett medvetande, 

handlingskraft eller kan skjuta iväg sig själv. ”Pil” lånar således betydelse från en person, 

vilket möjliggörs av den materiella processkärnan ”tränger”. Ett semantiskt förskjutande sker 

när ting lånar handlingskraft från en aktör och detta kallas för semantiska metaforer. 
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4.1.5 Grammatiska strategier 

Rehnbergs undersökning ”Att skapa en förebild: transitivitet, ergativitet och berättelsestruktur 

i två kommunala hjältesagor” (2011) kommer även att tillämpas som teori då resultatet från 

analysen visar på att det finns grammatiska strategier som kan tillämpas för att skriva fram en 

hjälte i berättelser. Dessa är, som skrivet under ”Tidigare forskning”, bland annat att: låta 

karaktären dominera gällande hur frekvent denne omnämns, göra karaktären till 

förstadeltagare i materiella och verbala processer eftersom det tyder på handlingskraft, låta 

läsaren få ta del av karaktärens tankar och inre värld genom mentala processer och realisera 

den litterära gestalten som förstadeltagare i en relationell process, trots att denne inte utför 

någon aktiv handling utan enbart berörs av någon annans utförda handling. Dessa 

grammatiska verkningsmedel kan följaktligen användas för att lyfta fram en karaktär som 

hjälte i en berättelse. (Rehnberg 2011:80)  

Textutdragen från Hungerspelen (2012) kommer analyseras enligt transitivitetssystemet och 

huruvida Rehnbergs grammatiska strategier tillämpas.  

4.2 Om genus 
Fram till 1980-talet användes ordet genus endast inom lingvistiken inom det svenska språket 

och är en beteckning för olika substantiv och pronomen. Genus stals, såsom Yvonne Hirdman 

uttrycker det, av svenska kvinnoforskare till att användas som en översättning av engelskans 

gender. Hirdman menar att begreppet var tomt, bortsett från det lingvistiska sammanhanget, 

vilket innebar att genus kunde fyllas med förståelser. (Hirdman 2003:11f) Hirdman föreslår 

att genus ska innebära kunskapen om ”manligt” och ”kvinnligt” samt förståelsen om hur 

manligt och kvinnligt ”görs” (Hirdman 1988:51). Begreppet behövs för att belysa den ständigt 

pågående deformeringen av Han och Hon och visa på vad som döljer sig bakom de fasta 

fasaderna kvinnor och män. Hirdmans önskan är således att genus ska användas och förstås 

som ett ord som synliggör det som tidigare inte gick att få syn på. Exempelvis hur människor 

formar sig själva och formas av andra till Man eller Kvinna, samt hur dessa formeringar är en 

del av politikens, ekonomins och kulturens bärande pelare. (Hirdman 2003:11f)  

4.2.1 Genussystemet 

I artikeln ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” (1988) skriver 

Hirdman om genussystemet och menar att det är användbart för att problematisera 

definitionen av begreppet genus, för att även den innehåller systematiserande drag. 

Genussystemet är en rörlig struktur som innefattar föreställningar, processer, förväntningar 

och fenomen som tillsammans bildar regelbundenheter och mönstereffekter. ”Genussystemet 
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är således en ordningsstruktur av kön” (Hirdman 1988:51) och denna ordning förutsätter 

andra sociala ordningar i samhället. Människans genusordning har kommit att bli grunden till 

de politiska, sociala och ekonomiska ordningarna och Hirdman menar att dessa ordningar 

vilar på två grundpelare: dikotomin och hierarkin. Det vill säga isärhållandet av det manliga 

och kvinnliga och att normen är mannen. (Hirdman 1988:51) Genussystemet kan sägas 

blottlägga en patriarkal ordning vilket innebär att det manliga tycks överordnat det kvinnliga 

och att det manliga värderas högre än det kvinnliga (Kåreland 2005:10f).  

4.2.2 Genuskontrakten och föreställningar om manligt och kvinnligt 

Varje tid och samhälle har ett slags kontrakt mellan könen skriver Hirdman och benämner 

detta genuskontrakten. Det är inte ett kontrakt som uppstår mellan två jämlika parter utan 

skapas av den som definierar den andra. Dessa genuskontrakt är konkreta föreställningar, på 

flera nivåer, som reglerar hur män och kvinnor ska bete sig och hur de ska föra sig gentemot 

varandra gällande kärlek, språkbruk, arbete, utseende, med mera. (Hirdman 1988:54) 

Genom historien har bilden av hur en bra man respektive kvinna ska vara skapats och 

omskapats beroende på rådande samhällsnormer, tankemönster och världsuppfattningar. 

Hirdman jämför 1800-talets bild av kvinnan som skulle vara blyg, ljuv, tyst, god, asexuell, 

ömsint och ömtålig med antikens sexuellt uthungrade och vildsinta megära. 1800-talets 

föreställning om kvinnan som också innebar att kvinnans kall var att bli mor och föda barn 

fick vetenskaplig förstärkning av Darwins teorier. Hirdman menar att darwinismen skapade 

en man i ständig kamp med andra hanar på grund av kampen om fortplantning som 

efterföljdes av förpliktelsen som familjeförsörjare. Mannen utvecklade därför både kroppsliga 

och andliga egenskaper såsom förmågan att slåss och jaga, samt kunskaper om hur vapen och 

redskap skulle framställas vilket krävde att mannen skulle vara förnuftig och uppfinningsrik. 

Kvinnans roll blev emellertid att behaga mannen för att kunna bli utvald till uppgiften att föda 

och uppföda barn. (Hirdman 2003:37f) Det finns ett flertal föreställningar om hur en man och 

kvinna ska vara, olika normer som män och kvinnor förväntas att följa och idéer om hur 

kvinnan och mannen ska göra rätt genus på rätt sätt. 

Det finns föreställningar om hur manligt och kvinnligt genus görs gällande tal och 

talutrymme. Edlund, Erson & Milles hänvisar till olika studier som kommit fram till att pojkar 

dominerar i klassrumsmiljö på grund av deras samtalsstil. Ett resultat som presenteras visar att 

pojkar dominerar verbalt i klassrumsmiljö på grund av att de själva tar ordet mer frekvent 

jämfört med flickorna, och inte för att läraren ger pojkarna ordet oftare. Det finns nämligen en 

dold läroplan som reglerar hur lärare och elever ska arbeta. Den innefattar bland annat att 
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eleverna ska kunna vänta, vara uppmärksamma, undertrycka sina egna erfarenheter och 

behärska sig motoriskt och verbalt. Edlund, Erson & Milles menar att den dolda läroplanen 

inverkar på pojkar och flickor på skilda sätt. Flickor rättar sig alltid efter den och straffas om 

de bryter mot den, till skillnad från pojkar. Detta leder till att pojkar tränas till att kunna vara 

aktiva aktörer i det offentliga samtalet senare i vuxenlivet. (Edlund, Erson & Milles 2007:98–

102)  

Jämte denna föreställning om att män tar plats verbalt finns föreställningen om att män är 

tystlåtna och fåordiga vilket Allan & Barbara Pease skriver om. De skriver att en kvinna i snitt 

yttrar 6000–8000 ord dagligen medan mannen enbart säger 2000–4000 ord. Kvinnan kan 

följaktligen sägas ”tjattra” till skillnad från den tystlåtne mannen. (Allan & Barbara Pease 

1999:82) Oberoende på om dessa siffror är sanningsenliga eller inte, visar de på att det finns 

en uppfattning av att kvinnligt genus görs genom skvaller och kackel medan manligt genus 

görs genom tystnad eller ett fåtal, välvalda ord.  

En egenskap som kodas som att göra kvinnligt genus är förmågan att enkelt falla i gråt. Anna 

Maria Höglund skriver att det i Sverige för hundra år sedan ansågs mer manligt att kunna 

gråta eller i alla fall som en neutral genushandling (Höglund 2000:27). Men idag har det 

kommit att bli en manlighetsnorm att mannen inte ska gråta, hålla masken och vara 

kontrollerad (Josefson 2005:24) Eftersom män inte ska gråta måste deras känslor få utlopp på 

annat sätt vilket ofta har kommit att bli aggressivitet. Allan & Barbara Pease menar att en 

undersökning vid University of Sidney har visat att 74% av killarna löser konflikter med hjälp 

av fysik och verbal aggression medan 78% av tjejerna antingen håller sig undan eller försöka 

lösa konflikten genom att förhandla (Pease 1999:154). Resultatet visar på uppfattningen om 

att män är mer våldsamma och aggressiva än kvinnor.  

Det ingår även i mansrollen att vara aktiv, oberoende, rationell, styrande (Nilsson & 

Waldemarson 2007:117), alltid vilja ha och ta initiativ till sex samt försörja familjen på grund 

av att det ekonomiska ansvaret ligger på mannen (Josefsson 2005:24). Kvinnorollen innefattar 

att kvinnan är känslomässig, mer passiv, relationsinriktad (Nilsson & Waldemarson 

2007:117), bra mamma, anpassningsbar, snygg, vacker och sexig, självständig samt att inte 

behöva förlita sig på en man (Josefson 2005:32). 

Höglund menar att idéerna som finns om manligt och kvinnligt är självuppfyllande profetior. 

Idag råder uppfattningen om att kvinnor ska vara vackra och männen fysiskt starka. Det är 

således inte konstigt om kvinnor intresserar sig för smink, kläder, hud- och hårvård och män 
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för sport och styrketräning. Detta leder till att kvinnor kan uppfattas som mer vackra om deras 

hår glänser och deras hud har ett lyster medan männen upplevs som starka om deras kroppar 

är vältränade med magrutor. I nästa steg kan det därför uppfattas som naturligt att kvinnor har 

ett intresse för skönhet och männen ett sportintresse. Eftersom det anses som naturligt 

kommer det omvända därför att uppfattas som underligt. (Höglund 2000:27)  

Josefson menar att det som kodas som manligt är positivt laddat och i enlighet med Hirdman 

och Kåreland överordnat det som kodas som kvinnligt. De manliga egenskaperna har ansetts 

som bättre än de kvinnliga trots att egenskaperna har skiftat över tid. (Josefson 2005:32, 39)  

4.2.3 Kritik mot begreppet genus 

Begreppet genus brukar i folkmun definieras som det socialt konstruerade medan kön står för 

det biologiskt medfödda fysiska könet. Detta har dock ifrågasatts av Judith Butler som i Könet 

brinner! (2005) menar att det ”finns en tydlig brist på kontinuitet mellan könade kroppar och 

kulturellt konstruerade genus” (Butler 2005:45). Det är inte givet att en manskropp och en 

kvinnokropp kommer att konstrueras som ”man” respektive ”kvinna” på grund av den fysiska 

kroppen. Butler anser därför att det inte finns något skäl till att tro att det enbart finns två 

genus. Detta antagande om ett binärt genussystem upprätthåller implicit tron om att det finns 

ett mimetiskt förhållande mellan kön och genus genom vilken genus återspeglar könet eller 

begränsas av det. Butler ställer frågan om det överhuvudtaget går att tala om ett bestämt kön 

eller genus utan att börja med att undersöka hur och med vilka medel kön och genus bestäms. 

Butler menar att ”om könets oföränderliga karaktär kan ifrågasättas, då är kanske den 

konstruktion som kallas ’kön’ lika mycket kulturellt konstruerad som genus” (Butler 

2005:46). Det blir således orimligt att ”definiera genus som könets kulturella tolkning, om 

kön i sig är en genuskodad kategori” (Butler 2005:46). Genus hjälper således också till att 

skapa ett så kallat ”naturligt kön” då även genus är en del av det kulturella medel som alstrar 

bilden av en könad natur som existerade innan kulturen. (Butler 2005:45–47) 

 

I denna undersökning kommer jag att använda mig av begreppet genus i den bemärkelse som 

Hirdman (1988) skriver om att det innefattar kunskapen om vad som anses manligt respektive 

kvinnligt samt hur individer kan göra genus. Användningen av begreppet knyter även an till 

Butlers (2005) definition eftersom genus inte behöver avspegla den könbestämda kroppen 

vilket innebär att individer kan göra flera genus. 
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5 Material och metod 
I detta avsnitt presenteras studiens material och dess avgränsningar, det tillämpade 

tillvägagångssättet för undersökningen samt en kritisk reflektion över analysmetoden.  

5.1 Val av material och avgränsningar  
Det material som ligger till grund för den grammatiska analysen är sex utdrag ur Collins 

ungdomsroman Hungerspelen (2012). Utdragen går att återfinna under rubriken ”Bilaga”. 

Boken är uppdelad i tre delar: Slåtterdagen, Spelen kan börja och Segraren. Ur varje del har 

två scener valts ut för analys. Urvalen baserades på kriterierna att Katniss ska interagera med 

minst en annan karaktär i utdraget och att det i huvudsak ska vara olika karaktärer som 

Katniss interagerar med i de olika scenerna. Eftersom jag inte letade efter något specifikt att 

bevisa eller motbevisa, utan att bara studera de grammatiska konstruktionerna ur ett 

genusperspektiv, fanns det utöver dessa inga särskilda krav på vad som skulle hända eller ske 

i de utvalda passagerna. När utdragen med de olika karaktärerna hade valts ut visade det sig 

att scenerna kan upplevas som mer och mindre dramatiska. Utdraget med Katniss och Gale i 

skogen kan sägas vara mindre dramatisk då de enbart konverserar med varandra. Scenen från 

Slåtterdagen där Katniss ställer upp som frivillig kan påstås vara mer dramatisk medan scenen 

med Cinna igen kan förstås som mindre dramatisk, och så vidare.  

De karaktärer som valdes ut var Gale, Prim, Cinna, Rue, Peeta och Haymitch. Dessa valdes 

för att de har betydande roller i boken och för handlingen. Gale är Katniss bästa vän och 

trygghet hemma i Distrikt 12. Katniss lillasyster Prim är den Katniss vill skydda och ställer 

därför upp som frivillig i hungerspelen. Cinna är Katniss stylist som hon kommer att lita på 

mest av de nya bekantskaperna hon gör i huvudstaden. Rue är en tävlande från Distrikt 11 

som Katniss bildar en allians med. Peeta är den andre deltagaren från Distrikt 12 och som är 

kär i Katniss, och Katniss har troligen också känslor för honom. Peeta och Katniss samarbetar 

mot slutet av tävlingen för att vinna spelen tillsammans. Haymitch är både Katniss och Peetas 

mentor och har i uppgift att hjälpa dem överleva spelen.  

Avgränsningen som gjordes angående utdragens längd var att de inte fick överskrida en A4 

med 1,5 radavstånd i ett Word dokument. Detta för att en grammatisk analys av detta slag 

kräver att analysen görs på satsnivå. För långa utdrag skulle ha lett till att texterna inte skulle 

kunnat ha analyserats grundligt och i detalj då analysen skulle ha kommit att överstiga 

arbetets satta omfång. Ett undantag är dock scenen där Katniss och Peeta vinner spelen som är 

1,5 A4. Jag gjorde bedömningen att scenen inte gick att kapas av tidigare då en helhetsbild av 

händelseförloppet skulle ha gått förlorat.  
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5.2 Metod 
De grammatiska verktyg som användes för att analysera de utvalda textutdragen var SFGs 

transitivitetssystem processer och deltagare. Transitivitetssystemet faller in under ideationella 

metafunktionen vilken realiserar våra erfarenheter och idéer som vi har av världen (Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011:11). Att den ideationella metafunktionen valdes av de tre 

metafunktionerna beror på att syftet med undersökningen är att studera hur de grammatiska 

konstruktionerna av karaktärerna kan bidra till deras görande av genus. Manligt och kvinnligt 

är idéer och föreställningarna om hur genus ska och bör göras. En analys utifrån den 

ideationella metafunktionen kan synliggöra detta, nämligen visa på hur grammatiken bidrar 

till skapandet och återskapandet av idéer om hur handlingar är genuskodade.  

Språket är uppdelat i olika skikt: kontext, semantik, lexikogrammatik och fonologi/ortografi 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011:10). De språkskikt som undersökts är främst det 

lexikogrammatiska då analysen gjorts på satsnivå, men jag har även stundtals inkluderat 

kontexten, det vill säga bokens handling. För att kunna försöka tolka varför grammatiken tar 

sig det uttryck som den gör har jag ibland sett till den övriga handlingen av berättelsen, det 

vill säga utvidgat perspektivet från den studerade satsen till helhetsberättelsen. Detta för att 

kunna försöka förstå de grammatiska konstruktionerna om tolkningsunderlag inte går att finna 

i det aktuella utdraget eller de sammanlänkade satserna. Transitivitetssystemets processer och 

deltagare användes för att få syn på vilka processer som är kopplade till vilka karaktärer och 

vilka karaktärers processer som inverkar på andra personer. Denna grammatiska analys 

tolkades sedan ur ett genusperspektiv kopplat till föreställningar om handlingar och beteenden 

som kodas som antingen manliga eller kvinnliga. Det är de fria satserna som analyserats 

utifrån transitivitetssystemet och bundna satser har diskuterats i analysen när de varit 

intressanta för tolkningsarbetet. 

När varje karaktärs första- och andradeltagarpositioner sammanställdes innefattade de även 

deras kroppsdelar, kläder, utsagor som inte konstruerats ihop med en verbal process, namn 

och dylikt. Exempelvis är inte ”mitt hårband” Katniss i sig, utan en accessoar hon bär, men 

det kan förstås som ett realiserande av henne som första- eller andradeltagare. Hårbandet blir 

en del av Katniss då det konstrueras med det possessiva pronomenet ”min” istället för 

förslagsvis ”hårbandet jag bär”. I det aktuella fallet skulle tolkningen då kunna vara att 

hårbandet inte är ett realiserande av Katniss eftersom det kan förstås som något utanför henne. 

Alla attribut, klädesplagg, med mera, som kan förstås som en förlängning av karaktären, 
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genom possessiva pronomen, är sålunda inräknade i siffrorna som presenteras om hur många 

gånger någon realiserats som första- eller andradeltagare.  

Det kan i flera utdrag förekomma liknande grammatiska konstruktioner, exempelvis utsagor 

som inte är konstruerade tillsammans med förstadeltagare talare och en verbal process. 

Likartade exempel tas inte upp till diskussion i varje analysavsnitt, för att undvika att göra 

analysen repetitiv. Från varje utdrag tas de grammatiska konstruktioner som jag anser vara 

mest intressanta ur ett grammatiskt och genusperspektiv upp till diskussion under rubriken 

”Analys”.  

5.3 Metodkritik 
För att kunna tolka den grammatiska analysen utifrån ett genusperspektiv måste beteenden 

kategoriseras som antingen manliga eller kvinnliga. På grund av detta dras tolkningen ibland 

till sin spets vilket kan leda till att den kan uppfattas som schablonartad.  

Hur kvinnligt eller manligt genus kan göras är inte begränsat till de handlingar som 

exemplifieras i analysen. Att göra kvinnligt genus kan förslagsvis också innebära att vara 

självständig, vilket Katniss kan sägas vara. Men i utdragen analyseras hennes mer 

handlingskraftiga beteende som ett görande av manligt genus eftersom manlighet främst har 

kommit att förknippas med självständighet och handlingskraft. Manligt och kvinnligt genus 

kan följaktligen göras på mer nyanserade sätt än vad som framställs i analysen. Men eftersom 

den grammatiska analysen ska tolkas ur ett genusperspektiv utifrån vad som anses som 

görande av manligt och kvinnligt genus, kräver det att det är ytterligheterna som ses till. Detta 

för att kunna få fram ett resultat. Stereotypiska manliga och kvinnliga beteenden måste därför 

utläsas för att kunna kategorisera och bestämma vilket genus karaktärerna kan sägas göra. 

Eventuella gråzoner eller neutrala genushandlingar är således inte intressanta för denna 

analys, trots att de i lika hög grad är görande av genus. 
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6 Analys 
De sex textutdragen analyseras var för sig och med fokus på första- och andradeltagare samt 

processer. De grammatiska konstruktionerna diskuteras fortlöpande ur ett genusperspektiv 

under analysens gång. 

6.1 Slåtterdagen: Katniss och Gale i skogen 

6.1.1 Första- och andradeltagare 

I utdraget konstrueras Katniss som förstadeltagare 22 gånger, Gale som förstadeltagare 16 

gånger och båda två som ”vi” en gång. Dessa siffror inkluderar när namn realiserats som 

förstadeltagare samt utsagor som inte är direkt kopplade till förstadeltagaren. Detta kommer 

diskuteras längre fram i analysen. Enligt transitivitetssystemet är den som agerar 

förstadeltagare mer central och viktig för texten. Katniss kan därför förstås som den mer 

centrala karaktären i utdraget. Men trots att Katniss innehar fler förstadeltagarpositioner kan 

hon och Gale ändå förstås som lika handlingskraftiga. Detta eftersom tio av Katniss processer 

sätts igång av Gale, medan endast tre av Gales processer startas av Katniss, exempelvis: 

”’Titta, vad jag har skjutit!’ Gale håller upp ett bröd med en pil i och jag skrattar.” Gales 

agerande sätter igång en materiell process hos Katniss. Katniss och Gale kan således uppfattas 

som lika handlingskraftiga sett till de grammatiska konstruktionerna. Det blir därför intressant 

att fråga om författaren Collins velat skapa två karaktärer som kan mäta sig med varandra och 

som är likasinnade? Både Katniss och Gale är familjeförsörjarna för sina respektive familjer, 

båda bryter mot lagar och regler genom att bege sig ut i skogen för att jaga och hitta mat för 

att sedan delta i byteshandel på den svarta marknaden. Allt detta kan tolkas som att göra 

manligt genus då föreställningen är att mannen är familjeförsörjaren (Josefson 2005) och mer 

aktiv än kvinnan (Nilsson & Waldemarson 2007). Genom att då konstruera Katniss som 

förstadeltagare i större utsträckning, men låta Gale sätta igång processer hos Katniss, visar det 

på att båda är handlingskraftiga och gör vad som krävs för att överleva. 

Gale konstrueras aldrig som andradeltagare i en fri sats, men kan hittas som andradeltagare i 

några bundna satser, exempelvis: ”När jag får syn på honom börjar jag le.” Katniss 

konstrueras inte heller som andradeltagare i utdraget men en mening som kan diskuteras 

huruvida hon kan tolkas som andradeltagare eller inte är: ”När sedan ett tokigt lodjur började 

följa efter mig i skogen för att få godbitar blev Katta Gales officiella smeknamn på mig.” I 

meningen gör inte Gale något aktivt, han utför inte en materiell process, men hans val av att 

ge Katniss smeknamnet Katta förändrar varandet i verkligheten. Eftersom materiella processer 

definieras som något som får yttre förändringar kan det tolkas som att processkärnan ”blev” 
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ligger mittemellan materiella och relationella processer. I den grammatiska analysen har jag 

emellertid valt att analysera meningen som att ”blev” är en relationell process vilket gör att 

”Katta” blir den utpekade och ”officiella smeknamn” värdet. Det innebär således att ”Katta” 

blir förstadeltagare. Frågan är om hennes smeknamn ska förstås som ett realiserande av henne 

som förstadeltagare, eller inte. På grund av meningens konstruktion kan varken Katniss eller 

Gale med självklarhet förstås som första- eller andradeltagare. Detta eftersom det är 

smeknamnet som är förstadeltagaren, men underförstått är Gale förstadeltagare då det är han 

som kallar Katniss för Katta.  

6.1.2 Processer 

Enligt Rehnberg är ett sätt att skriva fram en hjälte på att bland annat låta denna realiseras 

som förstadeltagare i en relationell process, trots att hjälten enbart berörs av någon annans 

utförda handling. Denna strategi kan hittas i utdraget men gällande den materiella 

verbprocessen ”fick”: ”Men jag fick ett rätt bra pris för skinnet”. Processkärnan ”fick” har jag 

analyserat som en materiell process och ”jag” som förstadeltagare aktör och ”ett rätt bra pris” 

som mål. Det är inte Katniss som sätter igång processen men eftersom det är hon som får ett 

rätt bra pris blir hon aktören i meningen. Den som gav henne priset har osynliggjorts – den 

personen är helt obetydlig för historien. Katniss skrivs fram som den väsentliga i 

sammanhanget trots det hon gör är att ta emot något som någon annan ger henne.  

I utdraget gör Katniss kvinnligt genus gällande dödandet av lokatten. Hon framställs inte som 

en kallblodig mördare som gärna tar till våld, där det sistnämnda, enligt Pease (1999), oftare 

kopplas till att göra manligt genus. ”Till slut blev jag tvungen att döda lokatten eftersom den 

skrämde bort viltet för mig. Jag ångrade det nästan, för den var inget dåligt sällskap”. I 

meningarna finns det tre fria satser. I den första satsen är ”att döda” en materiell process, 

”jag” aktör och ”lokatten” mål. Det är inte Katniss själv som vill döda lokatten utan 

orsaksomständigheten, att den skrämde bort viltet, som tvingar henne till det. Hon har således 

inget annat val än att ta livet av djuret. I den andra fria satsen är ”jag” upplevare, ”ångrade” en 

mental process och ”det” fenomenet. Att visa på att hon ångrar sin handling att avliva lokatten 

kan tolkas som att hon gör kvinnligt genus. Detta eftersom kvinnligt genus ofta kopplas till 

omhändertagande, som vidare kan kopplas till moderlighet (Hirdman 2003). Genom att då 

grammatiskt konstruera dödandet av lokatten som en påtvingad materiell process och släta 

över det med en mental process av ånger kan Katniss kodas som kvinnlig. Att Katniss dödar 

lokatten kan dock även tolkas som görande av manligt genus, då hon faktiskt tar livet av 

djuret i avsaknad av större sentimentala känslor. Det här kan förstås som görande av manligt 
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genus eftersom det är kopplat till att inte visa känslor och hålla masken (Josefson 2005). 

Samma handling kan förstås på två skilda sätt, vilket skapar en paradox i Katniss 

genusidentitet. Detta är emellertid i linje med den tidigare forskning som presenterats av 

Hungerspelen. Resultaten från de tidigare undersökningarna visar att Katniss både gör 

manligt och kvinnligt genus då hon balanserar traditionellt manliga och kvinnliga egenskaper 

parallellt. Detta kan Katniss sägas göra sett till den grammatiska konstruktionen av akten att 

döda lokatten. 

6.2 Slåtterdagen: Katniss ställer upp som frivillig  

6.2.1 Första- och andradeltagare 

I utdraget finns det totalt fem olika karaktärer som blivit tilldelade processer. Katniss 

dominerar som förstadeltagare då hon konstruerats som det 15 gånger. Därefter kommer 

borgmästaren med sju, Gale med tre och både Effie och Prim är förstadeltagare två gånger. 

Detta inkluderar kroppsdelar som realiserats som förstadeltagare samt utsagor som inte är 

direkt kopplade till förstadeltagaren. Katniss skrivs tydligt fram som den mest viktiga 

karaktären i utdraget då hon är förstadeltagare flest gånger vilket enligt Rehnberg (2011) är ett 

sätt att lyfta fram en hjälte på.   

Att borgmästaren konstrueras som förstadeltagare fler gånger än Effie, trots att det är hon som 

håller i själva ceremonin på slåtterdagen, kan tyckas anmärkningsvärt. Om en SFG- och 

genusanalys av textutdraget tillfälligt åsidosätts kan detta analyseras genom 

berättarstrukturen. Att borgmästaren tar över talutrymme från Effie kan bero på att Katniss 

karaktär fortfarande måste presenteras. Slåtterdagsscenen äger rum i början av boken där 

läsaren fortfarande lär känna karaktärerna. Katniss beskriver därför sig själv genom 

borgmästarens ögon och inte Effies, eftersom hon inte känner eller vet vem Katniss är sen 

tidigare. 

Alla borgmästarens processer är koncentrerade till ett stycke där han tittar på Katniss och ser 

lidande ut. I detta stycke realiseras Katniss som andradeltagare ”mig” i ”Han tittar på mig och 

ser lidande ut” och ”Han känner mig inte egentligen […]”. I ”[…] men han vet nog vem jag 

är” är andradeltagaren den anförda satsen ”vem jag är”. Det är inte med självklarhet att 

Katniss som karaktär är andradeltagare då det är en anförd sats, men eftersom den anförda 

satsen i hög grad handlar om Katniss räknar jag detta som ett realiserande av henne som hon 

andradeltagare. Det är, som ovan skrivet, genom borgmästarens blick som Katniss sedan 

presenterar sig själv. I dessa meningar gör Katniss kvinnligt genus då hon målas fram som 

liten, hjälplös och oskyldig.  
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Jag är flickan som kommer med jordgubbar, flickan hans dotter kanske har pratat om någon gång, 

flickan som för fem år sedan stod hopkurad med sin mor och syster när han överlämnade en 

medalj till henne. (Collins 2012:20) 

Ordvalet ”flicka” tyder på ett yngre barn vilka kan tolkas som hjälplösa. Att hon kommer med 

jordgubbar kan förstås som flickigt och oskyldigt till skillnad från om hon skulle ha kommit 

med exempelvis kött och verktyg. Detta då det finns föreställningar om att kvinnan är 

oskuldsfull och öm medan mannen är hård och tuff (Hirdman 2003). Varför Katniss 

konstrueras att göra kvinnligt genus på det här sättet när hon ställt upp i hungerspelen skulle 

kunna bero på att en markering görs till läsaren att Katniss är en modig tjej. Denna tolkning 

grundar sig i det Mårtensson (2016) menar att Katniss gör manligt genus till den grad att 

hennes genus är statiskt manligt. Men eftersom människan delas in i kategorierna man eller 

kvinna baserat på föreställningen om en könad natur (Butler 2005) förblir Katniss således 

alltid en tjej – oberoende på hur mycket manligt genus hon gör. Att Katniss gör kvinnligt 

genus genom att framställa sig som öm och oskuldsfull efter att ha ställt upp i de blodiga och 

livsfarliga spelen blir således en paradox. Hon är modig och tuff, men det får inte glömmas 

bort att hon är en tjej som ställer upp som frivillig.   

I scenen realiseras Prim som andradeltagare färre gånger än Katniss då Prim är andradeltagare 

tre gånger och Katniss fem. Enligt transitivitetssystemet binder transitivitet ihop en deltagare 

med en annan genom processer med utgångspunkt i att riktningen på processen är från den 

ena deltagaren till den andra (Holmberg, Karlsson & Nord 2011). Att Katniss konstruerats 

som andradeltagare fler gånger än Prim tyder på att andras processer påverkar Katniss mer än 

vad andras processer påverkar Prim. Men Prim kan ändå förstås bli mer påverkad av andra i 

jämförelse med Katniss. Detta eftersom när Katniss konstrueras som andradeltagare handlar 

det om att presentera henne, som ovan skrivet, och att andra inte ska få se hennes tårar: ”Då 

kommer alla att se mina tårar […]”. ”Alla” är upplevare, ”att se” mental process och ”mina 

tårar” mål, som får representera Katniss. När Prim realiseras som andradeltagare handlar det 

om att någon fysiskt flyttar på henne. Materiella processer, till vilka Prim är andradeltagare 

till, innehar mer handlingskraft än relationella och mentala processer till vilka Katniss är 

andradeltagare till. Därför kan Prim, trots att hon är andradeltagare färre gånger än Katniss, 

upplevas som mer påverkbar. Prim är dessutom bara förstadeltagare två gånger där den ena är 

”hennes magra armar”. Prim kan således förstås göra kvinnligt genus då hon framställs som 

inkapabel till att kunna vinna hungerspelen. Detta på grund av att hon är liten och svag, vilket 

hennes magra armar och andras materiella processer som inverkar på henne kan förstås 

representera. 
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6.2.2 Processer 

Katniss kan förstås göra kvinnligt genus i själva akten att ställa upp som frivillig för att ersätta 

sin syster. Detta kan kopplas till det Hirdman (2003) skriver om föreställningen att kvinnans 

kall i livet är att bli mor. Att vara någons mor innebär att en gör allt en kan för att skydda 

barnet från harm. I satsen ”Med en svepande rörelse föser jag henne bakom mig” blir ”föser” 

en materiell process, ”jag” aktör och ”henne” mål. Katniss ställer sig fysiskt mellan Prim och 

faran för att skydda henne. Verbprocessen ”föser” visar också på att det är med kraft och en 

slags desperation som Katniss slänger sig mellan systern och hennes grymma öde. Det 

kvinnliga genuset görs i att Katniss är villig att offra sitt liv för sin systers, sitt barns, liv. Att 

Prim kan förstås som Katniss eget barn beror på att Katniss tagit över ansvaret av att fostra 

och försörja henne. Detta på grund av att fadern dog i kolgruvorna och modern blev 

lamslagen av sorg i flera månaders tid och därmed oförmögen att ta hand om barnen. 

Katniss gör inte enbart kvinnligt genus i utdraget utan även manligt då hon vägrar gråta eller 

visa sina känslor: ”[…] jag vill inte gråta. Då kommer alla att se mina tårar […] Den 

tillfredställelsen tänker jag inte ge någon.” Att inte visa känslor som specifikt har med 

ledsamhet och sorg att göra är ett sätt att göra manligt genus på (Josefson 2005). De upprörda 

känsloyttringar som accepteras från en man är ilska och aggression. Katniss anammar detta 

och gör därför manligt genus när hon kliver upp på scenen: ”Jag stålsätter mig och går upp för 

trappan.” Hon sätter upp en hård fasad för att ingen ska få veta att hon egentligen vill gråta. 

Gale gör också manligt genus genom samma känslokontrollerade handling som Katniss. 

”’Upp med dig, Katta’, säger han och kämpar för att hålla rösten stadig.” Han kämpar för att 

hålla rösten stadig för att inte visa att även han är ledsen över vad som händer. Dock lyckas 

han inte fullt ut. Gale konstrueras med processkärnan ”kämpar” vilket är en materiell process 

som antyder på att det är en inre kamp som försiggår hos honom. Att processkärnan är 

”kämpar” kan upplevas som en förstärkning av normen som råder att killar inte ska gråta. 

Killar ska till och med behöva kämpa för att hålla sina känsloyttringar i styr då gråta har 

kommit att kodas som något omanligt. Gale lyckas med att hålla tårarna i styr, eller vad det än 

är som inte får släppas ut, vilket kan tolkas som att Gale gör manligt genus med framgång.  

Något intressant i utdraget är att när Effie slutligen återfår ordet är hennes tal inte konstruerat 

med verbala processer utan som mentala processer i en passiv sats. ”’Ja, jag säger då det! 

Bravo!’ hörs Effie Trinkets översvallande röst. ’Det är rätt inställning till spelen!’” Detta gör 

att hennes uttalanden inte blir utsagor utan fenomen som hörs. Det här kan tolkas som att 

Katniss är i någon slags mental dimma på grund av allt som håller på att hända. Hon är 
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frånkopplad verkligheten och menar på att Effies röst bara hörs oknutet till tid och rum. När 

frågan ”’Och vad heter du, då?’” ställs har jag även kategoriserat denna som fenomen 

eftersom ingen ny verbprocess har skrivits i texten. Frågan riktar sig troligen direkt till 

Katniss men på grund av avsaknaden av en verbprocess kan frågan tolkas som ett fenomen. 

Katniss hör Effies röst men det är inte Effie som talar sett till den grammatiska realiseringen. 

Katniss fortsätter att göra manligt genus när hon sväljer hårt, kanske för att sudda ut alla spår 

och tecken på att rösten skulle kunna svaja eller spricka, innan hon svarar ”Katniss 

Everdeen”.  

6.3 Spelen kan börja: sista förberedelserna med Cinna 

6.3.1 Första- och andradeltagare 

Katniss och Cinna realiseras som förstadeltagare 13 respektive 11 gånger, vilket inkluderar 

kroppsdelar och fristående utsagor. Skillnaden mellan hur många gånger Katniss och Cinna 

konstrueras som förstadeltagare är liten, vilken kan tolkas som att Cinna vid detta tillfälle är 

lika viktig för berättelsen som Katniss. Detta kan bero på att Cinna är en karaktär som hjälper 

Katniss genom boken då han är hennes stylist och en person som Katniss tyr sig till. Genom 

att då realisera båda som förstadeltagare i ungefär lika stor utsträckning kan det tolkas som ett 

tecken på en jämlik relation dem emellan. Katniss är dock den mer framträdande eftersom 

Cinna har osynliggjorts grammatiskt i meningen ”Jag tackar nej till mat men tar emot ett glas 

vatten”. I satsen ”men tar emot ett glas vatten” är Katniss fortfarande förstadeltagare aktör 

trots att en förstadeltagare inte har skrivits ut i texten igen. Cinna synliggörs däremot inte 

eftersom det är Katniss som utför den materiella processen ”tar emot”, vilket implicit innebär 

att någon annan satt igång processen hos henne. På så sätt kan Katniss ändå förstås som den 

mer viktiga karaktären i utdraget eftersom Cinna kan osynliggöras. 

Både Katniss och Cinna är förstadeltagare till två utsagor som kan säga stå helt för sig själva. 

Cinna säger till Katniss att han hittat den gyllene härmtrastsbroschen på kläderna som hon 

hade på sig på tåget. Läsaren får då däremellan ta del av Katniss aha-upplevelse när hon inser 

att hon måste ha glömt den på tåget och sedan inte kommit ihåg broschen överhuvudtaget. 

Sedan står det ”Det är din distrikts symbol, eller hur?”. Frågan har jag kategoriserats som en 

utsaga eftersom det är underförstått att det är Cinna som fortsätter konversationen med 

Katniss. Utsagan är dock inte direkt kopplad till en förstadeltagare eller verbal process. 

Detsamma gäller ”Det känns bra. Passar perfekt.” som Katniss svarar Cinna efter att hon i 

meningen innan konstruerats som aktör i materiella processer. Även här har jag valt att 

klassificera utlåtandet som en utsaga trots att utsagan inte är kopplad till en verbal process 
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eller förstadeltagare talare. Dessa sorters utsagor räknar jag som realiserande av någon som 

förstadeltagare, trots att processkäran och förstadeltagare inte står utskrivet i själva texten. 

Detta eftersom enligt SFG är betydelse och funktion utgångpunkten för grammatiken, inte 

formen (Holmberg & Karlsson 2006), vilket i detta fall innebär att funktionen för utsagan är 

att en viss karaktär talar, oberoende om denna konstruerats grammatiskt med processkärna 

och deltagarposition i samband med utsagan.   

Till skillnad från Cinna konstrueras Katniss som andradeltagare i passagen. Det är emellertid 

enbart en gång som Katniss med tydlighet är målet, vilket är i satsen ”men hjälper till att klä 

mig”. I de andra meningarna är det en tolkningsfråga, precis som det varit tidigare gällande 

vad som räknas som karaktären i sig eller som karaktärens kroppsdelar eller uppsyner. I 

meningarna ”Cinna flätar mitt hår till den enkla fläta som har blivit mitt signum.” och ”Cinna 

har inte haft något att säga till om när det gäller min klädsel […]”. I första meningen är 

processkärnan ”flätar” en materiell process, Cinna aktör och ”mitt hår” mål. Katniss hår är 

inte Katniss som person men det är en del av henne. Detsamma gäller ”min klädsel” i den 

andra meningen. Mitt hår skulle kunna tolkas vara mer Katniss än klädseln eftersom hennes 

hår alltid är på hennes huvud medan klädseln är något som ankom i paketet. Men eftersom 

båda målen är konstruerade med det possessiva pronomenet ”min” kan håret och klädseln 

tänkas vara en del av henne och därför även Katniss själv. Hon kan därför uppfattas som 

andradeltagare i satserna. 

6.3.2 Processer 

När det kommer till processer kopplade till Katniss kan dessa tolkas som att hon gör manligt 

genus. Detta eftersom när hon går igenom de klädesplagg och skor hon får tänker hon på dem 

utifrån deras funktionalitet och inte huruvida de är snygga eller inte. Exempelvis. ”Jag får 

åtsmitande sockor under ett par stövlar som är bättre än jag hade hoppats. […] Men de har 

smal, böjlig och mönstrad sula av gummi som är bra när man springer.” Att bry sig om och 

vårda sitt utseende är något som kodas som kvinnligt (Höglund 2000; Josefson 2005). Istället 

för att kommentera hur sockorna och stövlarna ser ut estetiskt sett tänker Katniss på dem 

utifrån ett slags rationellt tänkande, huruvida de kommer vara dugliga eller inte i spelen. På så 

sätt kan hon sägas göra manligt genus eftersom hon tänker på funktionen snarare än looken. 

Detta eftersom det logiska och rationella tänkandet är en egenskap som kodas som 

traditionellt manligt (Nilsson & Waldemarsson 2007). 

Cinna å andra sidan gör kvinnligt genus då han kan uppfattas som omhändertagande och 

vårdande, vilket kan kopplas till att kvinnor ska vara bra mödrar (Josefson 2005). Cinna flätar 
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Katniss hår, hjälper henne att klä på sig, ber henne gå omkring för att se till att kläderna och 

skorna sitter bekvämt och uppmuntrar henne till att äta lite mer. Processkärnorna eller 

utsagorna är inte per se kodade som kvinnligt eller manligt genus, men de i kombination med 

varandra skapar en bild av Cinna som kan uppfattas som feminin. Processerna och utsagorna 

blir därför ett görande av kvinnligt genus. Den sats som i sig självt kan tolkas som att Cinna 

gör kvinnligt genus är stasen ”Cinna flätar mitt hår […]”. Detta eftersom att värna om sitt 

utseende har kommit att kodas som kvinnligt (Höglund 2000). Flätande av hår kan tänkas 

innefatta skötseln av sitt utseende och att fläta hår kräver också att det personen har långt hår, 

vilket oftare kopplas till det kvinnliga än manliga. Att Cinna kan fläta hår är därför i sig en 

process som kan förstås som görande av kvinnligt genus. 

6.4 Spelen kan börja: Rue dödas 

6.4.1 Första- och andradeltagare 

Precis som i tidigare utdrag är det en tolkningsfråga ifall namn och kroppsdelar tillhörande 

karaktären ska räknas som ett konstruerande av personen som andradeltagare. I denna del 

gäller den frågan även huruvida vapen som tillhör en karaktär ska anses som ett realiserande 

av karaktären som förstadeltagare. Skadan som leder till Rues död uttrycks i meningen ”[…] 

säga mitt namn innan spjutet genomborrar hennes kropp.” Pojken från Distrikt 1, som dödar 

Rue, konstrueras inte som den som aktivt skadar henne. Om den bundna satsen analyseras 

enligt transitivitetssystemet blir ”spjutet” aktör, ”genomborrar” en materiell process och 

”hennes kropp” mål. ”Spjutet” blir en semantisk metafor och grammatiskt sett är det spjutet 

som dödar Rue. Det är dock underförstått att det är pojken från Distrikt 1 som satt igång 

spjutets process och därför han som dödar Rue. Samma slags meningskonstruktion görs när 

Katniss dödar pojken från Distrikt 1.  

Pojken från Distrikt 1 är död innan han hinner dra ut spjutet. Min pil tränger djupt in i hans hals. 

Han faller ner på knä och halverar den korta levnadstid han har kvar genom att rycka ut pilen och 

drunkna i sitt eget blod. (Collins 2012:189) 

”Min pil” är aktör, ”tränger” en materiell process och ”hans hals” mål. Det är inte 

Katniss som dödar pojken från Distrikt 1, utan hennes pil, som blivit en semantisk 

metafor. Det är dock även här underförstått att det är Katniss som har satt igång pilens 

process och därför den som dödar pojken. Precis som med lokatten i utdraget ”Katniss 

och Gale i skogen” framställs inte Katniss med självklarhet som en som dödar. Genom 

att konstruera pilen som förstadeltagare i satsen med hjälp av en semantisk metafor blir 

inte Katniss lika skyldig till dödandet. Dessutom är det pojken från Distrikt 1 som dödar 

sig själv sett till den grammatiska realiseringen av händelsen. Det är han som halverar 
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sin levnadstid genom att dra ut pilen och därmed drunknar han i sitt eget blod. Katniss 

frånskrivs ytterligare akten av att ha dödat någon. Det är pilen och pojken från Distrikt 1 

som är förstadeltagarna till processerna som leder till hans död. Att Katniss inte 

konstrueras som den direkta mördaren kan tolkas som att hon gör kvinnligt genus 

eftersom en kvinna ska vara god och ömsint och inte slåss, jaga och döda, vilket 

mannen gör (Hirdman 2003). Med denna tolkning gör således även pojken från Distrikt 

1 kvinnligt genus då det inte heller är han som karaktär som är förstadeltagaren i 

dödandet av Rue. 

Katniss är förstadeltagare 25 gånger vilket är betydligt många fler gånger jämfört med 

Rues 13 och pojken från Distrikt 1s 2. Rue dominerar realiseringarna som 

andradeltagare med åtta andradeltagarpositioner mot Katniss tre och pojke från Distrikt 

1s två. Dessa innefattar även karaktärernas kroppsdelar och namn. Rues 

andradeltagarpositioner består av främst av hennes kroppsdelar, exempelvis ”[…] lägger 

hennes huvud i mitt knä.” och ”stryker jag det mörka, tjocka håret”. ”Hennes huvud” 

samt ”det mörka, tjocka håret” är andradeltagare som kan sägas representera Rue. Att 

Rue har konstruerats som andradeltagare flest gånger i utdraget kan tolkas som att göra 

kvinnligt genus eftersom hon blir påverkad av andras processer. Det är inte hon som är 

den handlingskraftiga och gör eller säger saker som påverkar andra, utan det är andras 

handlingar som inverkar på henne och i detta fall hennes liv. Hon kan jämföras med 

Prim då även hon konstruerades som andradeltagare och som främst påverkades av vad 

Katniss tänkte om eller gjorde med henne. Både Prim och Rue kan förstås som de yngre 

tjejerna som egentligen inte hade en chans i spelen eftersom de var unga och små och 

inte lika handlingskraftiga som de andra karaktärerna sett till de grammatiska 

konstruktionerna.  

6.4.2 Processer 

Även sett till processer är det enda Rue gör i utdraget att ropa på hjälp, sträcka ut 

handen efter Katniss och föra ett sista samtal innan hon dör. Ett kvinnligt genus görs 

också här sett till vilka processer hon utför, då dessa kan tolkas som svaga, ömma och 

hjälplösa vilket kan kopplas till bilden av en kvinna (Hirdman 2003).  

Katniss kan däremot sägas vara betydligt starkare och kraftfullare i hennes processer. 

Hon springer genom skogen, sätter igång pilens process som tar livet av pojken från 

Distrikt 1 och griper tag i Rues hand. Katniss kan sägas göra både manligt och kvinnligt 

genus i denna passage i likhet med vad både Lem & Hassel (2012) och Mitchell (2012) 
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skriver i sina undersökningar: Katniss är en androgyn och att hon kan växla mellan 

genusrollerna. Katniss processer är explosivartade och fartfyllda, vilket kan tolkas som 

att hon gör manligt genus eftersom hon är handlingskraftig, skicklig fysiskt och med 

vapen och undanröjer hotet som pojken från Distrikt 1 utgör. Men att hon 

överhuvudtaget gör allt detta beror på att hon vill skydda Rue. Katniss värnar om henne 

och vill rädda henne från fara, precis som Katniss ville rädda Prim från spelen. Det kan 

således kopplas till den moderliga instinkten som är förknippat med det kvinnliga 

(Hirdman 2003). Katniss gör manligt genus för att det är det som krävs för att eventuellt 

kunna rädda Rue. Hon gör dock samtidigt kvinnligt genus eftersom önskan att vilja 

skydda och ta hand om Rue kan sägas vara på grund av att hon är relationsinriktad och 

moderlig, vilket är kopplat till att göra kvinnligt genus (Nilsson & Waldemarson 2007; 

Josefson 2005). 

6.5 Segraren: Katniss och Peeta vinner spelen 

6.5.1 Första- och andra deltagare 

I utdraget är Katniss förstadeltagare betydligt fler gånger än Peeta. Katniss realiseras som 

förstadeltagare 31 gånger mot Peetas 22 gånger. I dessa inkluderas tolkningsfall som 

exempelvis utsagor som står helt utan förstadeltagare eller process, som tidigare diskuterats. 

Två exempel från detta utdrag är: ”’Då får du skjuta mig’, säger jag ursinnigt och slänger 

tillbaka vapnen till honom. ’Skjut mig och åk hem och lev med det!’” och ”’Du vet att jag inte 

kan’, säger Peeta och lägger bort vapnen. ’Ja ja, det blir ju jag som ryker med först, i alla 

fall.’” Det som gör att jag inte räknar de två sista replikerna som en del av den första utsagan, 

utan som realiserande av en ny verbal process, som kräver ett nytt konstruerande av både 

Katniss och Peeta som förstadeltagare, är för att både Katniss och Peeta utför en annan 

processtyp där emellan. Båda utför en materiell process och återgår sedan till en verbal 

process. Detta kan jämföras med: ”’Nej’, säger han. ’Gör det’”. I detta fall anser jag att ”Nej” 

och ”Gör det” hör till samma utsaga eftersom Peeta inte utför någon annan processtyp mellan 

utsagorna.  

Katniss konstrueras som förstadeltagare i högre grad än vad Peeta gör, vilket kan förstås som 

att hon gör manligt genus då hon tar mer plats och dominerar händelseförloppet medan Peeta 

inte får lika mycket handlingsutrymme. Att vara aktiv kopplas till att göra manligt genus 

(Nilsson och Waldemarson 2007). Jämfört med utdragen där Katniss interagerar med andra 

manliga karaktärer, Gale och Cinna, har förstadeltagarpositionen varit mer jämt fördelat 

mellan dem. Katniss har alltid realiserats som förstadeltagare i något högre utsträckning, men 
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mellanskillnaden har inte varit lika stor som den är nu mellan Katniss och Peeta. Detta kan 

tolkas som att Katniss och Peetas relation inte är helt jämställd, utan att Katniss är Peeta något 

överställd. Det innebär att Katniss gör mer av ett manligt genus medan Peeta gör ett kvinnligt. 

Denna tolkning bygger på Hirdmans (1988) genussystem som presenterades under 

teoriavsnittet. Genussystemets två grundpelare är isärhållandet av det manliga och kvinnliga 

och att mannen är normen. Att vara norm innebär att vara överordnad det som inte är normen. 

Peeta kan därför sägas vara något underställd Katniss då hon blir normen som förstadeltagare. 

Eftersom det manliga anses överordnat den kvinnliga (Kåreland 2005) kan Peeta förstås göra 

kvinnligt genus då han är underordnad Katniss.  

Något som sticker ut i detta utdrag jämfört med de andra är att Katniss och Peeta realiseras 

som förstadeltagare tillsammans fem gånger. Katniss har tidigare realiserats som 

förstadeltagare ”vi” tillsammans med Gale i utdraget från skogen men endast en gång. Här 

länkas Katniss och Peeta samman oftare och troligen på grund av kärlekshistorien dem 

emellan. De realiseras även tillsammans som andradeltagare i en anförd sats: ”Om Peeta och 

jag dör eller om de trodde att vi skulle dö…” I första satsen är ”Peeta och jag” förstadeltagare 

och i andra satsen andradeltagare i ”att vi skulle dö”. Katniss och Peetas delande av 

förstadeltagarpositionerna kan ses som ett sätt att förmedla för läsaren att det finns ett starkt 

band mellan de två karaktärerna.  

Katniss konstrueras som andadeltagare sex gånger och Peeta två gånger. I dessa är 

kroppsdelar inräknade. Katniss är dock inte andadeltagare till Peetas processer alla gånger 

utan även till sina egna känslor och tankar, exempelvis: ”Bara skam kan få mina kinder att 

hetta så.” I satsen är ”skam” aktör, ”få” en materiell process och ”mina kinder” mål. Om 

Katniss kinder räknas som ett realiserande av henne som andradeltagare blir hon 

andradeltagare i relation till sin egna känsla av skam. Hon konstrueras även som 

andradeltagare till Peetas processer där han är förtadeltagaren som i meningen: ”Peeta lutar 

sig ner och kysser mig en sista gång, mycket kärleksfullt”. ”Peeta” är aktör, ”lutar sig ner” är 

en materiell process, likaså ”kysser” och ”mig” är mål. Katniss konstrueras som 

andradeltagare fem fler gånger än Peeta. Det här kan tolkas som ett Katniss, samtidigt som 

hon gör manligt genus genom att realiseras som förstadeltagare, även gör kvinnligt genus 

genom att vara andradeltagare fler gånger än Peeta och i förhållande till hans utförda 

processer. På så sätt handlar hon inte helt självständigt utan påverkas också av det som Peeta 

gör. Om en koppling görs till det Hirdman (2003) skriver om att kvinnan kan framställas som 

asexuell och ljuv kan detta ses i meningen där Peeta kysser Katniss. Det är Peeta som kysser 
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henne och inte tvärtom, eller ömsesidigt, till exempel ”vi kysser varandra”. Här gör således 

Peeta manligt genus genom att ta för sig sexuellt medan Katniss passivt tar emot handlingen. 

Det går således att tolka att både Peeta och Katniss gör bägge genus, kvinnligt och manligt, 

sett till hur de konstrueras som första- respektive andradeltagare.  

6.5.2 Processer 

Sett till Katniss processer, i utdraget, växlar hon mellan att göra manligt och kvinnligt genus. 

Scenen börjar med att Katniss riktar den laddade pilbågen direkt mot Peetas hjärta, innan hon 

själv ens är medveten om vad hon gör. Hon sänker pilen först när hon inser att Peeta slänger 

kniven han håller i handen i sjön. Katniss första instinkt är att försvara sig själv mot yttre hot, 

vilket i detta fallet är Peeta. Detta kan anses som att göra manligt genus eftersom det finns en 

föreställning om att män är de som slåss medan kvinnor förhandlar (Pease 1999). Det innebär 

inte att kvinnor inte försvarar sig men i det här fallet kan det ses som att Katniss gör manligt 

genus eftersom hon till en början är villig att döda Peeta för att själv överleva, medan Peetas 

första instinkt är att slänga kniven som han skulle kunna skada Katniss med. Att lösa 

konflikter med fysiskt våld förknippas med manligt genus (Pease 1999) därför kan Katniss 

agerande tolkas som att hon gör manligt genus. Efter att Katniss inser att Peeta inte är villig 

att slåss mot henne skäms hon och gör därefter kvinnligt genus genom att anamma Peetas 

beteende. Hon blir också villig att offra sitt liv så att Peeta kan ta hem segern: ”’Då får du 

skjuta mig’, säger jag ursinnigt och slänger tillbaka vapnen till honom.” Hon försöker även 

hindra Peeta från att ta sitt eget liv genom att ”[…] lägger mig på knä och lägger desperat 

tillbaka bandaget om hans sår.” Katniss gör kvinnligt genus för att hon försöker vårda honom 

precis som hon försökt skydda Prim och Rue. Det kan emellertid tolkas som att hon slår över 

till att göra manligt genus i och med att hon menar att ” […] jag blir tvungen att tillbringa 

resten av mitt liv på den här arenan och försöka komma på en utväg.” Det logiska och 

rationella tänkandet är något som förknippas med manligt genus (Nilsson & Waldemarson 

2007) samt uppfinningsrikedom (Hirdman 2003). Katniss gör nämligen manligt genus då hon 

i den till synes hopplösa situationen tänker så hårt att ordet som väcker en idé hos henne 

”snurrar omkring därinne i våldsamt tempo”. I en pressad situation visar Katniss på logiskt 

och rationellt tänkande samt uppfinningsrikedom eftersom hon kommer på en plan och lyckas 

med att genomföra den då det resulterar i att både hon och Peeta vinner spelen.  

Peeta kan sägas göra kvinnligt genus i utdraget då han ”tjatar” vilket kan kopplas till det 

kvinnliga genuset då det finns en föreställning om att kvinnor pratar mycket (Pease 1999). 

Han tjatar till och med så mycket att Katniss slutar lyssna: ”Och så tjatar han om hur mycket 
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han älskar mig och hurdant hans liv skulle bli utan mig, men jag har slutat lyssna”. Att 

processkärnan är verbet ”tjatar” indikerar på något dåligt till skillnad från om det skulle stått 

”berättar”. Tjata kan förstås som något negativt och om det ska hårdras kan tjatande kopplas 

till kvinnligt genus eftersom det manliga är högre värderat än det kvinnliga (Kåreland 2005). 

Peetas görande av kvinnligt genus och Katniss görande av manligt genus kan tolkas som en 

indikation på att Katniss är den egentliga segraren av spelen. Detta eftersom Peeta inte skulle 

stått en chans mot henne då hon är villig till fysiskt våld, kan tänka logiskt och rationellt i en 

spänd situation samt finna lösningar på svåra problem. Detta medan Peeta är villig att offra 

sig själv och tjatar om sina känslor. 

6.6 Segraren: Haymitch varnar Katniss 

6.6.1 Första- och andradeltagare 

För första gången har Katniss inte flest förstadeltagarpositioner. I utdraget har Haymitch 

konstruerats som förstadeltagare 17 gånger och Katniss 12 gånger. Dessa siffror inkluderar 

kroppsdelar samt utsagor som inte är direkt länkade med verbala processer och förstadeltagare 

talare. Enligt SFGs transitivitetssystemet, som tidigare skrivet, är förstadeltagaren viktigare 

för processen än andradeltagaren. Förstadeltagaren blir därför mer central i en text. Haymitch 

kan således förstås som den mer viktiga personen i utdraget. Detta eftersom en tolkning skulle 

kunna vara att det nu är Katniss som behöver räddas och beskyddas, till skillnad från tidigare 

utdrag där Katniss antigen försöker värna om Prim, Rue eller Peeta. Katniss är illa ute för att 

hon lyckades överlista spelledarna genom att få dem att tro att hon och Peeta skulle begå 

självmord. Haymitch kommer med både information och en varning om situationen hon 

befinner sig i, samt en lösning på problemet: ”’Ditt enda försvar är att du var så kär och galen 

att du inte kan hållas ansvarig för vad du gjorde.’” Haymitch kan sägas göra manligt genus 

eftersom han visar på god problemlösningsförmåga, vilket kan kopplas till de egenskaper som 

mannen var tvungen att utveckla enligt darwinismen (Hirdman 2003). Dessutom är Haymitch 

Katniss mentor, den som har hjälpt förbereda henne och Peeta inför spelen, vilket skulle 

kunna erbjuda en förklaring till varför han har konstruerats som förstadeltagare fler gånger än 

Katniss. Han har kunskap om spelen och det politiska spelet: ”’ […] Det sägs att regimen är 

ursinnig på dig för att du förlöjligade dem på arenan. Det enda de inte klarar av är att bli 

skrattade åt och nu är de ett skämt i hela Panem’”. Haymitch framställs därmed som klokare 

och att han har mer erfarenhet än Katniss, vilket gör att deras relation inte är helt jämställd 

eftersom Katniss är i en slags beroendeställning till Haymitch.  
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Katniss realiseras också fler gånger som andradeltagare jämför med Haymitch. Den enda 

gången Haymitch konstrueras som andradeltagare är i meningen: ”Han börjar tala väldigt fort, 

väldigt tyst in i örat på mig och mitt hår döljer hans läpprörelser”. I den andra satsen är det 

således ”mitt hår” som är aktör, ”döljer” materiell process och ”hans läpprörelser” mål. Om 

valet görs att inte tolka hans läpprörelser som en konstruktion av Haymitch som 

andradeltagare är han aldrig andradeltagare i utdraget. Detsamma gäller huruvida ”mitt hår” 

ska förstås som att Katniss är förstadeltagare eller inte. Katniss realiseras som andradeltagare 

sex gånger med kroppsdelar och attribut inräknade. Detta förstärker bilden som uppstår av att 

Haymitch är förstadeltagare mer frekvent än Katniss: Katniss är den underordnade och gör 

därmed mer av ett kvinnligt genus enligt genussystemets grundantaganden. 

En intressant mening är dock när Katniss realiseras som andradeltagare i en handling utförd 

av Haymitch, där Haymitch inte har konstruerats som förstadeltagare. ”Men när jag lägger 

armarna om hans hals finner jag mig fångad i hans omfamning.” Jag har analyserat ”fångad” 

som en materiell process. Detta eftersom det dels framgår i kontexten att det är något som 

sker just där och då och dels för att ”fångad” har konstruerats ihop med ”finner”. ”Finner” 

indikerar att det är något som upptäcks, vilket gör att ”fångad” kan klassas som en materiell 

process. ”Jag” blir då mål eftersom det är jaget som berörs av en handling utförd av någon 

annan, i detta fall Haymitch. Haymitch har inte konstrueras som förstadeltagare i meningen. 

Det här kan tolkas på liknande sätt gällande att Katniss inte med självklarhet konstrueras som 

förstadeltagare till processerna där pojken från Distrikt 1 dör. Att bli fångad i någons 

omfamning kan uppfattas som en aning hotfullt. Eftersom Haymitch i denna scen är den som 

ska erbjuda skydd och en lösning på den problematiska situationen kan han inte realiseras 

som en person som utför handlingar som kan uppfattas som aggressiva. Haymitch osynliggörs 

därför och Katniss blir fångad i hans omfamning, som kan tolkas som något positivt och 

moderligt. Omfamna och krama dem man bryr sig om kan kopplas till att göra kvinnligt 

genus. Detta då en uppfattning är att kvinnan är relationsorienterad (Nilsson & Waldemarson 

2007). Relationsorientering kan innefatta att hålla av andra människor och att detta visas 

genom exempelvis kramar. Omfamningen som Katniss fångas i kan således tydas som att den 

osynliggjorda Haymitch både gör kvinnligt och manligt genus eftersom att han kramas men 

på ett aggressivt sätt.  

6.6.2 Processer 

I detta utdrag är det Haymitch som mer eller mindre tvingar Katniss till att göra kvinnligt 

genus, eller i alla fall kodar henne som kvinna. Han inleder samtalet genom att kommentera 
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hennes utseende: ”’Lugn, det är bara jag. Få se på dig’, säger Haymitch. Jag håller ut armarna 

och snurrar runt en gång. ’Det duger.’” Haymitch fråga om att få se på henne leder till att 

Katniss håller ut armarna och snurrar runt, troligen för att visa sig själv och sin utstyrsel från 

alla håll. Detta kan kopplas till att göra kvinnligt genus sett till vad Höglund (2000) skriver 

om att kvinnor har ett skönhetsintresse. Snurra runt för att visa upp sin klädnad kan sägas vara 

ett typiskt sätt att göra kvinnligt genus på. Haymitch ser även till att fokus flyttas tillbaka till 

Katniss utseende efter hans varnande ord: ”Haymitch backar lite, rättar till mitt hårband och 

frågar ’Förstår du, sötnos?’”. Genom att han rättar till Katniss hårband realiseras Katniss, eller 

i alla fall hennes hårband, som andradeltagare till Haymitch process som har fokus på hennes 

utseende. Katniss gör dock detsamma när hon rättar till den klarröda flugan Haymitch bär. Att 

Haymitch ställer Katniss utseende i centrum kan förstås som att hon blir begränsad till att 

enbart göra kvinnligt genus då han ser på henne som en person som ska göra kvinnligt genus. 

Även utsagan ”Förstår du, sötnos?” tillskriver Katniss ett kvinnligt genus vare sig hon vill det 

eller inte eftersom killar inte brukar kallas för ”sötnos”. 

I meningen där Katniss rättar till Haymitch klarröda fluga kan det dock tolkas som att Katniss 

gör ett försök till att ta kontroll över situationen: ”[…] och tar tillfället i akt att rätta till en 

klarröd fluga som Cinna antagligen har brottat omkull honom för att få på plats.” Den fria 

satsen är ”tar tillfället i akt”. Att ta tillfälle i akt betraktas som ett fast uttryck men jag har i 

analysen valt att kategorisera ”tar” som en materiell process och ”tillfället” som mål. Detta för 

att undersöka vad som sker med uttrycket om det plockas isär enligt transitivitetssystemet. 

Målet ”tillfället” är något abstrakt och figurativt i jämförelse med processkärnan ”tar” som är 

något konkret. Katniss tar tillfället i akt, vilket kan förstås som ett försök till att hon som aktör 

till synes har mer kontroll över situationen än vad hon egentligen har. Det är Haymitch som 

grammatiskt sett styr och dominerar händelseförloppet. ”Ta tillfället i akt” blir således en 

ansats till att återge Katniss handlingskraft i en situation där hon har lite kontroll. 

Utdraget avslutas med att ”Han leder mig fram till metallplattan. ’Det här är din kväll, sötnos. 

Njut av den.’ Han kysser mig på pannan och försvinner i dunklet.” Haymitch för Katniss 

fysiskt från en punkt till en annan. Han kan följaktligen förstås som den mer 

handlingskraftiga. Haymitch utför en verbal process som Katniss inte svarar på. Han kan 

således även förstås ta mer utrymme verbalt (Edlund, Ersson & Milles 2007). Han kysser 

henne på pannan, vilket innebär att det är hon som påverkas av hans materiella process igen, 

innan han försvinner in i dunklet. Katniss framställs grammatiskt sett nästintill 

handlingsförlamad jämfört med de andra utdragen. Hon varken säger eller gör någonting 
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medan Haymitch förändrar och påverkar verkligheten de lever i. Katniss icke-handlande kan 

kopplas till de föreställningar om att flickor inte tar ordet lika aktivt som pojkar (Edlund, 

Ersson & Milles 2007) och att kvinnor är mer passiva (Nilsson & Waldemarson 2007). Hur 

det kommer sig att Katniss i detta utdrag inte är lika kraftfull i sina processer kan kanske bero 

på att hon inte behöver skydda utan den som behöver skyddas. Men även för att Haymitch 

menar på att det enda sättet att rädda henne från regimen är att framställa henne som tjejen 

som blev tokig av kärlek. Att göra kvinnligt genus på detta passiva vis kan tolkas vara en 

slags överlevnadsinstinkt. Hon måste presentera sig själv som tjejen som inte utgör något hot 

mot Panems diktatoriska regim.  

7 Slutsatser & sammanfattning 
I detta avsnitt sammanfattas varje karaktärs grammatiska konstruktioner tolkade ur ett 

genusperspektiv. En diskussion förs om uppsatsens resultat i förhållande till tidigare 

forskning. Resultaten diskuteras även ur ett didaktiskt perspektiv. Avslutningsvis 

sammanfattas hela undersökningen. 

7.1 Slutsatser & diskussion 
Huvudpersonen Katniss är med i alla sex utvalda utdrag. Katniss realiseras främst som 

förstadeltagare men även många gånger som andradeltagare. Processerna Katniss utför kan 

kodas som både manliga och kvinnliga och hon varierar mellan dessa genom utdragen. 

Katniss kan således sägas göra både manligt och kvinnligt genus sett till de grammatiska 

konstruktionerna av henne. 

Den tidigare forskning om Hungerspelen som presenterats i denna uppsats har alla liknande 

resultat: Katniss gör både kvinnligt och manligt genus. Hassel & Lem (2012) menar att 

Katniss balanserar traditionellt manliga och kvinnliga egenskaper jämte varandra. Mitchell 

(2012) skriver att Katniss är queer då hon ständigt och ibland medvetet rör sig mellan de olika 

genusrollerna beroende på rådande situation. Mårtensson (2016) kommer fram till att Katniss 

har ett statiskt manligt genus och gör endast kvinnligt genus när hon vet att Panems 

befolkning ser henne. Deras slutsatser pekar på att Katniss är en kvinnlig huvudkaraktär som 

inte ensidigt gör kvinnligt genus, vilket även mitt resultat bekräftar. Men till skillnad från 

denna tidigare forskning som bygger på textanalys och hermeneutisk metod, bidrar denna 

uppsats grammatiska analys med en grund för genusanalysen. Katniss kan sägas göra både 

manligt och kvinnligt genus. Detta bygger inte enbart på ett tolkande av hennes handlande, 

utan även på hur hon grammatiskt har realiserats som första- eller andradeltagare och vilka 
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slags processer hon har tilldelats. Att hon växlar mellan att göra manligt och kvinnligt genus 

går följaktligen att peka på rent språkligt med hjälp av SFG analysen. I de tidigare studierna 

om Hungerspelen har fokus även legat på Katniss genusidentitet. Jag har i denna 

undersökning också analyserat sex andra karaktärers görande av genus.  

Gale är med i två utdrag och konstrueras som förstadeltagare 15 respektive 3 gånger. Gale 

realiseras främst som förstadeltagare och utför processer som kan kodas som manliga. Gale 

kan således sägas göra manligt genus sett till de grammatiska konstruktionerna av honom. 

Prim är med i utdraget då Katniss ställer upp som frivillig. Prim konstrueras som 

förstadeltagare två gånger och som andradeltagare tre gånger. Prim realiseras som 

andradeltagare en gång mer än som förstadeltagare och hennes processer kan kodas som 

kvinnliga. Prim kan således sägas göra kvinnligt genus sett till de grammatiska 

konstruktionerna av henne. 

Cinna är med i utdraget om de sista förberedelserna inför spelen. Han realiseras som 

förstadeltagare elva gånger och aldrig som andradeltagare. Cinna realiseras enbart som 

förstadeltagare och processerna han gör kan kodas som kvinnliga. Cinna kan således sägas 

göra kvinnligt genus sett till de grammatiska konstruktionerna av honom. 

Rue är med i utdraget där hon dödas av pojken från Distrikt 1. Hon konstrueras som 

förstadeltagare 13 gånger och dominerar realiseringen som andradeltagare med åtta 

andradeltagarpositioner. Rue realiseras som förstadeltagare fler gånger än som 

andradeltagare, men realiseras som andradeltagare fler gånger jämfört med de andra 

karaktärerna. Hennes processer kan kodas som kvinnliga. Rue kan således sägas göra 

kvinnligt genus sett till de grammatiska konstruktionerna av henne.  

Peeta är med i utdraget där han och Katniss vinner hungerspelen. Han realiseras som 

förstadeltagare 22 gånger och som andradeltagare två gånger i utdraget. Peeta realiseras 

som förstadeltagare betydligt fler gånger än som andradeltagare och processerna han 

gör kan både kodas som manliga och kvinnliga. Peeta kan således sägas göra både 

manligt och kvinnligt genus sett till de grammatiska konstruktionerna av honom. 

Haymitch är med i utdraget då han kommer för att varna Katniss. Haymitch realiseras som 

förstadeltagare 17 gånger. Han konstrueras enbart som andradeltagare en gång genom ”hans 

läpprörelser”. Haymitch konstrueras som förstadeltagare i mycket större utsträckning än som 
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andradeltagare och hans processer kan kodas som manliga. Haymitch kan således sägas göra 

manligt genus sett till de grammatiska konstruktionerna av honom.  

Karaktärernas görande av genus kan härledas till en språklig beståndsdel som 

lexikogrammatiken med hjälp av SFG analysen. Slutsatserna bygger dock precis som 

den tidigare presenterade forskningen på tolkningar om vilka handlingar som anses som 

manliga eller kvinnliga. Men i denna undersökning får tolkningarna inte enbart stöd från 

genusteorin utan även från grammatiken. Det genus som karaktärerna kan påstås göra 

realiseras redan på grammatisk nivå, vilket SFG analysen kan åskådliggöra.  

Att det genom SFG analys går att studera karaktärers görande av genus visar både Gallardo 

(2001) och Mulila-Matei (2014) i sina undersökningar. De visar även på att genusrelaterade 

maktrelationer kan synliggöras genom metoden. Denna studie bekräftar även det sistnämnda. 

Genom att se till karaktärernas första- och andradeltagarpositioner i förhållande till varandra 

kan en genusrelaterad maktrelation förstås. Baserat på genussystemets ena grundpelare, att 

mannen är normen (Hirdman 1988) och att det manliga både är överordnat och högre värderat 

än det kvinnliga (Kåreland 2005) kan en maktordning karaktärerna emellan utläsas. Görandet 

av manligt genus är överordnat det kvinnliga i de sex analyserade textutdragen. 

I fem av sex utdrag skrivs Katniss fram som hjälte sett till Rehnbergs (2011) olika 

grammatiska strategier. Som tidigare skrivet i ”Inledning & bakgrund” har berättelser en 

normativ funktion (Rehnberg 2011) och det är därför viktigt att vara medveten om vilken 

litteratur som eleverna får ta del av i skolan då den befäster och för föreställningar vidare. 

Denna undersökning åskådliggör vilka genusrelaterade föreställningar som går att återfinna i 

Hungerspelen (2012). Att arbeta med Hungerspelen (2012) i klassrummet skulle därför kunna 

vara en del i arbetet att motverka stereotypa genusroller, då bokens hjälte både gör manligt 

och kvinnligt genus. Det finns även andra karaktärer som kan sägas gå emot traditionella 

genusroller och karaktärer som kan sägas göra det stereotypa genus som förväntas av dem. 

Men eftersom hjälten, Katniss, är den mest centrala i texten kan hon användas som ett 

exempel på hur görande av genus är flytande och inte behöver följa bestämda normer. Utifrån 

denna vetskap kan hela boken eller enstaka textutdrag användas i klassrummet för att utveckla 

elevernas genusmedvetenhet, skönlitterära och grammatiska kompetenser. Denna SFG analys 

med ett genusperspektiv om Hungerspelen (2012) visar således att det är en roman som kan 

användas i klassrummet för att bland annat belysa hur genus konstrueras grammatiskt, samt 

visa på att görande av genus inte är kopplat till personers ”naturliga kön”. 



39 
 

7.2 Sammanfattning  
Syftet med undersökningen var att studera hur grammatiska konstruktioner av Katniss, Gale, 

Prim, Cinna, Rue, Peeta, och Haymitch i Suzanne Collins ungdomsroman Hungerspelen 

(2012) kunde bidra till karaktärernas görande av manligt eller kvinnligt genus. 

Frågeställningen som skulle besvaras var på vilket sätt framställs Katniss och de sex andra 

utvalda karaktärerna grammatiskt utifrån den systemisk-funktionella grammatikens 

transitivitetssystem processer och deltagare? Och på vilket sätt kan framställningen tolkas ur 

ett genusperspektiv?  

Genom att analysera sex utvalda delar ur boken med systemisk-funktionell grammatiks 

transitivitetssystem och se till processer och deltagare gjordes en grammatisk analys. 

Analysen tolkades sedan utifrån ett genusperspektiv gällande vilka föreställningar det finns 

kring manligt och kvinnligt beteende.  

Resultaten visar att de grammatiska konstruktionerna av Katniss och Peeta kan tolkas som 

görande av både manligt och kvinnligt genus, Gales och Haymitchs konstruktioner som 

görande av manligt genus och Cinnas, Rues och Prims grammatiska realiserande som görande 

av kvinnligt genus. Tillsammans visar resultaten på att karaktärernas grammatiska 

konstruktioner bidrar till görandet av manligt eller kvinnligt genus som inte behöver avspegla 

deras ”naturliga kön”.  
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9.0 Bilaga 

9.1 Slåtterdagen: Katniss och Gale i skogen s. 7–8 
I skogen väntar (relationell) Gale (bärare), den ende jag kan vara mig själv tillsammans med 

(attribut). Jag (upplevare) känner (mental) hur mina ansiktsmuskler slappnar av, hur jag ökar 

takten (anförd sats) medan jag går uppför kullarna till vår mötesplats, en klipphylla med utsikt 

över en dal. Ett snår bärbuskar (aktör) skyddar (materiell) klippan (mål) från oönskad insyn. 

När jag får syn på honom börjar jag (aktör) le (materiell). Gale (talare) säger (verbal) att jag 

aldrig ler, utom i skogen (utsaga).  

”Hallå där, Katta” (utsaga), säger (verbal) Gale (talare). Mitt namn (utpekad) är (relationell) 

Katniss (värde), men när jag sa det till honom första gången viskade (verbal) jag (talare) så 

svagt att han trodde att jag bara sa Katt. När sedan ett tokigt lodjur började följa efter mig i 

skogen för att få godbitar blev (relationell) Katta (utpekad) Gales officiella smeknamn (värde) 

på mig. Till slut blev jag (aktör) tvungen att döda (materiell) lokatten (mål) eftersom den 

skrämde bort viltet för mig. Jag (upplevare) ångrade (mental) det (fenomen) nästan, för den 

(bärare) var (relationell) inget dåligt sällskap (attribut). Men jag (aktör) fick (materiell) ett rätt 

bra pris (mål) för skinnet.  

”Titta, vad jag har skjutit!” (utsaga) Gale (aktör) håller upp (materiell) ett bröd (utsträckning) 

med en pil i och jag (aktör) skrattar (materiell). Det (utpekad) är (relationell) riktigt 

bageribröd (värde), inte den sortens platta, kompakta bröd som vi bakar hemma av våra 

spannmålsransoner. Jag (aktör) tar (materiell) det (mål) i mina händer, drar ut (materiell) pilen 

(mål) och håller (materiell) hålet i skorpan (mål) mot näsan. Doften (mål) jag (aktör) andas in 

(materiell) får det att vattnas i munnen på mig. Fint bröd (utpekad) som det här är (relationell) 

för särskilda tillfällen (värde). 

”Mm, det är fortfarande varmt” (utsaga), säger (verbal) jag (talare). Han (den existerande) 

måste ha varit (relationell) vid bageriet i gryningen och bytt (materiell) till sig det (mål). ”Vad 

kostade det dig?” (utsaga)  

”Bara en ekorre. Jag tror gubben kände sig sentimental i morse” (utsaga), säger (verbal) Gale 

(talare). ”Han önskade mig till och med lycka till.” (utsaga) 

”Alla känner väl sig lite extra samhörighet en sån här dag” (utsaga), säger (verbal) jag (talare) 

men bryr mig (upplevare) inte (mental) ens om att himla med ögonen (fenomen). ”Prim har 

gjort en ost åt oss” (utsaga). Jag (aktör) tar fram (materiell) den (mål). 



 
 

Hans uppsyn (aktör) ljusnar (materiell) när han får se godsaken. ”Tack, Prim. Vi får ju en 

riktig festmåltid. (utsaga)” Plötsligt lägger (materiell) han (aktör) sig till med 

huvudstadsdialekten (mål) och imiterar (materiell) Effie Trinket (mål), den maniskt 

optimistiska kvinna som anländer en gång om året för att läsa upp namnen vid slåttern: ”Oj, 

men jag har ju glömt att säga: Glatt hungerspel på dig!” (utsaga) Han (aktör) plockar 

(materiell) några björnbär (mål) från buskarna omkring oss.  

”Och må oddsen –” (utsaga) Han (aktör) kastar (materiell) ett bär (mål) i en hög båge mot 

mig. Jag (aktör) fångar (materiell) den (mål) i munnen och krossar (materiell) dess ömtåliga 

skal (mål) mellan tänderna. En sötsyrlig explosion (aktör) sprider sig (materiell) i min mun. ”- 

alltid vara er gynnsamma!” (utsaga) avslutar (verbal) jag (talare) med lika hurtigt tonfall. Vi 

(aktör) måste skämta (materiell) om det (mål) för att hålla skräcken på avstånd. Dessutom är 

(relationell) huvudstadsdialekten (bärare) så tillgjord (attribut) att nästan vad som helst låter 

roligt. 

 

9.2 Slåtterdagen: Katniss ställer upp som frivillig s. 20–21 
Jag (aktör) når fram (materiell) till henne (mål) i samma ögonblick som hon är på väg att äntra 

trappan. Med en svepande rörelse föser (materiell) jag (aktör) henne (mål) bakom mig. 

”Jag anmäler mig som frivillig!” (utsaga) flåsar (verbal) jag (talare). ”Jag anmäler mig som 

till slåttern!” (utsaga) 

Förvirringen (aktör) bryter ut (materiell) på scenen. Det var årtionden sedan Distrikt 12 

(bärare) hade (relationell) någon frivillig (attribut) och ingen (upplevare) vet (mental) riktigt 

hur situationen (fenomen) ska hanteras. Enligt regelboken kan en annan flicka frivilligt (aktör) 

ersätta (materiell) en utvald flicka (mål) och en frivillig pojke (aktör) ersätta (materiell) en 

utvald pojke (mål). I vissa distrikt anses (mental) det (fenomen) vara en så stor ära att bli 

utvald till slåttern att det kan bli riktigt komplicerat att välja bland alla frivilliga. Men i 

Distrikt 12 betraktas (mental) man (fenomen) som död redan i och med att man blir utvald 

och därför förekommer (relationell) det (existerande) numera aldrig frivilliga.  

”Underbart!” (utsaga) säger (verbal) Effie Trinket (talare). ”Men jag vill minnas att vi först 

måste presentera vinnaren och sedan fråga efter frivilliga och om någon då stiger fram så… 

hrm…” (utsaga) Hon (talare) tystnar (verbal), själv osäker.  



 
 

”Vad spelar det för roll?” (utsaga) säger (verbal) borgmästaren (talare). Han (upplevare) tittar 

(mental) på mig (mål) och ser (relationell) lidande ut (attribut). Han (upplevare) känner 

(mental) mig (fenomen) inte egentligen, men han (upplevare) vet (mental) nog vem jag är 

(anförd sats). Jag (utpekad) är (relationell) flickan som kommer med jordgubbar (värde), 

fickan hans dotter kanske har pratat om någon gång (värde), flickan som för fem år sedan stod 

hopkurad med sin mor och syster när han överlämnade en medalj till henne (värde). En 

tapperhetsmedalj till äldsta barnet, avsedd (relationell) för fadern (utpekad) som gått upp i rök 

(värde) i gruvorna. Minns (mental) han (upplevare) det (fenomen)? ”Vad spelar det för roll?” 

(utsaga) upprepar (verbal) han (talare). ”Låt henne komma fram.” (utsaga) 

Prim (talare) skriker (verbal) hysteriskt bakom mig. Hennes magra armar (aktör) håller 

(materiell) mig (mål) som ett skruvträd. ”Nej, Katniss! Nej! Du får inte åka!” (utsaga) 

”Prim, släpp mig” (utsaga) säger (verbal) jag (talare) strävt, för det här (aktör) gör (materiell) 

så ont (mål) och jag (upplevare) vill inte (mental) gråta (fenomen). Då kommer alla 

(upplevare) att se (mental) mina tårar (fenomen) när reprisen från slåtterfesterna sänds i kväll. 

Den tillfredställelsen tänker jag (aktör) inte ge (materiell) någon (mottagare). ”Släpp mig nu!” 

(utsaga) 

Jag (upplevare) känner (mental) att någon lyfter bort henne från mig (anförd sats). Jag (aktör) 

vänder mig om (materiell) och ser (mental) att Gale står med den vilt fäktande Prim i famnen 

(anförd sats). ”Upp med dig, Katta”, (utsaga) säger (verbal) han (talare) och kämpar 

(materiell) för att hålla rösten (mål) stadig. Sedan bär (materiell) han (aktör) Prim (mål) bort 

till mor. Jag (aktör) stålsätter mig (materiell) och går upp (materiell) för trappan (mål).  

”Ja, jag säger då det! Bravo!” (fenomen) hörs (mental) Effie Trinkets översvallande röst. ”Det 

är rätt inställning till spelen!” (fenomen) Äntligen händer (materiell) det (aktör) något (mål) 

spännande i hennes distrikt. ”Och vad heter du, då?” (fenomen) 

Jag (aktör) sväljer (materiell) hårt. ”Katniss Everdeen” (utsaga) säger (verbal) jag (talare). 

  

9.3 Spelen kan börja: Sista förberedelserna med Cinna s. 118–119 
Jag (aktör) kämpar (materiell) för att behålla frukosten (mål) medan jag duschar och borstar 

tänderna. Cinna (aktör) flätar (materiell) mitt hår (mål) till den enkla fläta som har blivit mitt 

signum. Sedan kommer (materiell) kläderna (aktör), likadana för alla deltagare. Cinna (talare) 

har inte haft något att säga till om (verbal) när det gäller min klädsel (talmål), han (upplevare) 



 
 

vet inte (mental) ens vad som finns i paketet (anförd sats), men hjälper till (materiell) att klä 

mig (mål). Jag (aktör) får (materiell) underkläder, enkla gulbruna byxor, ljusgrön blus, ett 

kraftigt brunt bälte och en tunn svart jacka (mål) som når mig till låten och är försedd med 

kapuschong. ”Materialet i jackan reflekterar kroppsvärmen. Det kommer nog bli kallt på 

natten”, (utsaga) säger (verbal) han (talare).  

Jag (aktör) får (materiell) åtsmitande sockor (mål) under ett par stövlar som är bättre än jag 

hade hoppats. De (bärare) är (relationell) tillverkade i mjukt skinn (attribut) och påminner om 

(mental) dem (fenomen) jag har hemma. Men de (bärare) har (relationell) smal, böjlig och 

mönstrad sula av gummi (attribut) som är bra när man springer. 

När jag tror jag är färdigklädd tar (materiell) Cinna (aktör) fram den gyllene härmtrasten 

(mål) ur sin ficka. Den (fenomen) hade jag (upplevare) helt glömt bort (mental). 

”Var fick du den ifrån?” (utsaga) frågar (verbal) jag (talare). 

”Från de gröna kläderna du hade på dig på tåget”, (utsaga) säger (verbal) han (talare). Nu 

minns (mental) jag (upplevare) att jag tog den från mors klänning (anförd sats) och satte 

(materiell) den (mål) på tröjan. ”Det är din distrikts symbol, eller hur?” (utsaga) Jag (aktör) 

nickar (materiell) och han (aktör) fäster (materiell) den (mål) vid min skjorta. ”Det var på 

vippen att granskningsrådet inte godkände den. Några trodde att nålen skulle kunna användas 

som vapen och ge dig ett orättvist övertag. Men till slut släppte de den”, (utsaga) säger 

(verbal) Cinna (talare). ”De underkände en ring från Distrikt 1 i alla fall. Om man vred på 

ädelstenen dök det upp en spets. Förgiftad. Hon hävdade att hon inte visste om det och det 

gick inte att bevisa motsatsen. Men hon blev av med sin maskot. Så där, nu är du klar. Gå 

omkring lite. Känn efter så att allt känns bekvämt.” (utsaga) 

Jag (aktör) går (materiell), springer (materiell) i en cirkel och svänger (materiell) med 

armarna (mål). ”Det känns bra. Passar perfekt.” (utsaga) 

”Då finns det inget mer att göra än att vänta på att du blir uppropad” (utsaga), säger (verbal) 

Cinna (talare). ”Om du inte tror att du kan äta lite mer?” (utsaga) 

Jag (talare) tackar nej (verbal) till mat (lyssnare) men tar emot (materiell) ett glas vatten (mål) 

som jag smuttar på medan vi sitter på en soffa och väntar. Jag (aktör) vill inte bita (materiell) 

på naglarna eller läpparna (mål) men i stället upptäcker (materiell) jag (aktör) att jag gnager 

på insidan av kinden (mål). Såret (utpekad) har inte (relationell) läkt (värde) riktigt. Snart 

smakar (mental) det blod i min mun (fenomen). 



 
 

9.4 Spelen kan börja: Rue dödas s. 188–189 
Det (bärare) är (relationell) ett barns skrik (attribut), en ung flickas skrik, det (utpekad) finns 

(relationell) ingen annan på arenan än Rue (värde) som skulle kunna utstöta det ljudet. Och nu 

springer (materiell) jag (aktör), jag (upplevare) vet (mental) att det kan vara en fälla (anförd 

sats), jag (upplevare) vet (mental) att tre karriärister kan stå beredda att döda mig (anförd sats) 

men jag (upplevare) kan inte hjälpa (mental) det (fenomen). Ännu ett gällt skrik, den här 

gången är (relationell) det (utpekad) mitt namn (värde). ”Katniss! Katniss!” (utsaga) 

”Rue!” (utsaga) vrålar (verbal) jag (talare) tillbaka, så att hon vet att jag är i närheten. Så att 

de (upplevare) ska förstå (mental) att jag är i närheten (anförd sats). Förhoppningsvis kan jag 

(aktör) dra (materiell) deras uppmärksamhet (mål) bort från henne, jag som attackerade dem 

med målgetingar och fick en elvapoängare de fortfarande inte kan förklara. 

”Rue! Jag kommer!” (utsaga) 

När jag kommer ut i gläntan ligger (materiell) hon (aktör) på marken, hopplöst intrasslad i ett 

nät. Hon (aktör) hinner precis sträcka ut (materiell) handen (mål) genom maskorna och säga 

(verbal) mitt namn (utsaga) innan spjutet genomborrar hennes kropp. 

Pojken från Distrikt 1 (utpekad) är (relationell) död (värde) innan han kan dra ut spjutet. Min 

pil (aktör) tränger (materiell) djupt in i hans hals (mål). Han (aktör) faller (materiell) ner på 

knä och halverar (materiell) den korta levnadstid (mål) han har kvar genom att rycka ut pilen 

och drunkna i sitt eget blod. Jag (aktör) har redan laddat om (materiell) och siktar (materiell) 

från sida till sida medan jag ropar åt Rue: 

”Är det fler? Är det fler?”  

Hon (talare) måste säga (verbal) ”nej” (utsaga) flera gånger innan jag hör henne. Rue (aktör) 

har rullat (materiell) över sidan, med kroppen krökt omkring spjutet. Jag (aktör) knuffar 

(materiell) undan pojken (mål) och använder (materiell) kniven (mål) för att frigöra henne 

från nätet. En enda blick på såret räcker för att jag (upplevare) ska förstå (mental) att det är 

bortom min förmåga att läka det (anförd sats). Antagligen bortom allas förmåga. Spjutspetsen 

(den existerande) är begravd (relationell) upp till skaftet i hennes mage. Jag (aktör) knäböjer 

(materiell) framför henne (mål) och stirrar (mental) hjälplöst på vapnet (fenomen). Det är 

ingen mening att försöka trösta (verbal) med ord eller säga (verbal) att allt kommer att ordna 

sig (utsaga). Hon (bärare) är (relationell) inte dum (attribut). Hon (aktör) sträcker fram 



 
 

(materiell) handen (mål) och jag (aktör) griper tag (materiell) i den (mål) som om det vore en 

livlina, som om det är jag som är döende och inte Rue. 

”Sprängde du maten i luften?” (utsaga) viskar (verbal) hon (talare). 

”Varenda liten smula”, (utsaga) säger (verbal) jag (talare). 

”Du måste vinna”, (utsaga) säger (verbal) hon (talare). 

”Det ska jag. För oss båda, jag lovar (utsaga).” Jag (upplevare) hör (mental) en kanon 

(fenomen) och tittar upp (materiell). Den (den existerande) måste vara (relationell) för pojken 

i Distrikt 1. 

”Gå inte” (utsaga), Rue (aktör) håller (materiell) hårdare om min hand (mål). 

”Klart jag inte gör. Jag rör mig inte ur fläcken” (utsaga), säger (verbal) jag (talare). Jag (aktör) 

sätter mig (materiell) närmare och lägger (materiell) hennes huvud (mål) i mitt knä. Försiktigt 

stryker (materiell) jag (aktör) det mörka, tjocka håret (mål) in bakom hennes öra. 

”Sjung” (utsaga), säger (verbal) hon (talare) men jag (upplevare) hör (mental) knappt.  

 

9.5 Segraren: Katniss och Peeta vinner spelen s. 279–281 
Innan jag ens vet vad jag gör, har jag (aktör) laddat (materiell) bågen (mål) med pilen som 

pekar rakt mot hans hjärta. Peeta (aktör) höjer (materiell) ögonbrynen (mål) och jag 

(upplevare) ser (mental) att kniven redan har lämnat hans hand (anförd sats) i en båge på väg 

mot sjön, där den plaskar ner i vattnet. Jag (aktör) tappar (materiell) vapen (mål) och tar 

(materiell) ett steg (utsträckning) bakåt. Bara skam (aktör) kan få (materiell) mina kinder 

(mål) att hetta så. 

”Nej”,(utsaga) säger (verbal) han (talare). ”Gör det.” (utsaga) Peeta (aktör) haltar (materiell) 

mot mig (mål) och trycker (materiell) tillbaka vapnen (mål) i mina händer. 

”Jag kan inte” (utsaga), säger (verbal) jag (talare). ”Jag tänker inte göra det.” (utsaga) 

”Gör det. Innan de skickar tillbaka mutanterna eller något annat. Jag vill inte dö som Cato”, 

(utsaga) säger (verbal) han. (talare) 

”Då får du skjuta mig”, (utsaga) säger (verbal) jag (talare) ursinnigt och slänger (materiell) 

tillbaka vapnen (mål) till honom (mottagare). ”Skjut mig och åk hem och lev med det!” 



 
 

(utsaga) Och när jag säger det inser (mental) jag (upplevare) att det faktiskt vore lättare att dö 

här och nu (anförd sats). 

”Du vet att jag inte kan”, (utsaga) säger (verbal) Peeta (talare) och lägger bort (materiell) 

vapnen (mål). ”Ja ja, det blir ju jag som ryker med först, i alla fall.” (utsaga) Han (aktör) böjer 

sig ner (materiell) och sliter bort (materiell) bandaget (mål) från sitt ben. På så sätt avlägsnar 

(materiell) han (aktör) allt skydd (mål) mellan sitt sår och jorden. 

”Nej, du får inte ta livet av dig”, (utsaga) säger (verbal) jag (talare) och lägger mig (materiell) 

på knä och lägger (materiell) desperat tillbaka bandaget (mål) om hans sår. 

”Katniss”, (utsaga) säger (verbal) han (talare). ”Jag vill det.” (utsaga) 

”Du får inte lämna mig ensam här” (utsaga), säger (verbal) jag (talare). För om han dör 

kommer (materiell) jag (aktör) aldrig hem (mål), inte på riktigt – jag (existerande) blir 

tvungen att tillbringa (relationell) resten av mitt liv på den här arenan och försöka komma på 

(mental) en utväg (fenomen). 

”Hör här”, (utsaga) säger (verbal) han (aktör) och drar upp (materiell) mig (mål) på fötter. ”Vi 

vet båda två att de måste få en segrare. Det kan bara bli en av oss. Snälla, ta segern. För min 

skull.” (utsaga) Och så tjatar (verbal) han (talare) om hur mycket han älskar mig och hurdant 

hans liv skulle bli utan mig (utsaga), men jag (upplevare) har slutat lyssna (mental). Några ord 

(fenomen) han sa nyss fastnade (mental) i huvudet på mig (upplevare) och snurrar (mental) 

omkring därinne i våldsamt tempo.  

Vi (upplevare) vet (mental) båda två att de måste få en segrare (anförd sats). 

Ja, de (aktör) måste få (materiell) en segrare (mål). Utan segrare skulle allting (aktör) slå 

tillbaka (materiell) mot spelledarna (mål). Det skulle vara (relationell) de (bärare) som hade 

misslyckats (attribut). Kanske skulle de (aktör) till och med bli avrättade (materiell), långsamt 

och smärtfyllt torterade medan kamerorna direktsänder avrättningen över hela landet.  

Om Peeta och jag (aktör) dör (materiell) eller om de (upplevare) trodde (mental) att vi skulle 

dö… (anförd sats)  

Jag (aktör) fumlar (materiell) med pungen (mål) jag har i bältet och tar loss (materiell) den 

(mål). Peeta (upplevare) ser (mental) vad jag håller på med (anförd sats) och griper (materiell) 

hårt runt min handled (mål). ”Nej, du får inte.” (utsaga) 



 
 

”Lita på mig”, (utsaga) viskar (verbal) jag (talare). Han (upplevare) ser (mental) mig länge i 

ögonen (fenomen) och släpper (materiell) sedan sitt grepp (mål). Jag (aktör) öppnar 

(materiell) pungen (mål) och häller ut (materiell) några bär (mål) i hans handflata. Sedan 

fyller (materiell) jag (aktör) min egen hand (mål). ”Jag tänker räkan till tre”. (utsaga) 

Peeta (aktör) lutar sig ner (materiell) och kysser (materiell) mig (mål) en sista gång, mycket 

kärleksfullt. ”Jag är beredd” (utsaga), säger (verbal) han (talare). 

Vi (aktör) ställer oss upp (materiell) med stöd mot varandras ryggar och håller (materiell) 

båda (aktör) hårt i den andras tomma hand (mål).  

”Håll fram dem”, (utsaga) säger (verbal) jag (talare) ”Jag vill att alla ska se.” (utsaga) 

Jag (aktör) öppnar (materiell) handen (mål) och den mörka bären (bärare) glänser (attribut) i 

solen. Jag (aktör) trycker (materiell) Peetas hand (mål) en sista gång som en signal till farväl. 

Sedan börjar vi (talare) räkna (verbal). ”Ett.” (utsaga) Tänk om jag (upplevare) har fel 

(mental). ”Två.” (utsaga) Kanske struntar (mental) de (upplevare) i om båda dör (anförd sats). 

”Tre!” (utsaga) Nu är (relationell) det (utpekad) för sent (värde) att ändra sig. Jag (aktör) 

lyfter (materiell) handen (mål) till munnen och tar en sista titt (mental) på världen (fenomen). 

Bären (aktör) har just passerat (materiell) mina läppar (mål) när trumpeterna tjuter. 

 

9.6 Segraren: Haymitch varnar Katniss s. 290–291 
Publiken (bärare) är (relationell) så högljudd (attribut) att jag inte lägger märke till Haymitch 

förrän han rör vid min axel. Jag (aktör) studsar (materiell) förskräckt undan. Det (utpekad) 

måste väl bero på (relationell) att en del av mig fortfarande är kvar på arenan (värde). 

”Lugn, det är bara jag. Få se på dig”, (utsaga) säger (verbal) Haymitch (talare). Jag (aktör) 

håller ut (materiell) armarna (mål) och snurrar (materiell) runt en gång. ”Det duger.” (utsaga) 

Det (utpekad) är (relationel) inte mycket till komplimang (värde). ”Men…?” (utsaga) 

Haymitchs blick (aktör) flackar (materiell) omkring i mitt unkna tillhåll och sedan verkar han 

(upplevare) fatta (mental) ett beslut (fenomen). ”Inga men. Vad sägs om en lyckokram?” 

(utsaga) 

Visst, lite konstigt (attribut) är (relationell) det (bärare) för att komma från Haymitch, men vi 

(bärare) är (relationell) trots allt segrare (attribut). En lyckokram (utpekad) är (relationell) 

kanske på sin plats (värde). Men när jag lägger armarna om hans hals finner jag (mål) mig 



 
 

fångad (materiell) i hans omfamning. Han (talare) börjar tala (verbal) väldigt fort, väldigt tyst 

in i örat på mig och mitt hår (aktör) döljer (materiell) hans läpprörelser (mål). 

”Lyssna nu. Du har problem. Det sägs att regimen är ursinnig på dig för att du förlöjligade 

dem på arenan. Det enda de inte klarar av är att bli skrattade åt och nu är de ett skämt i hela 

Panem”, (utsaga) säger (verbal) Haymitch (talare). 

Jag (upplevare) fylls (mental) av skräck (fenomen) men skrattar (materiell) som om Haymitch 

har sagt något helst fantastiskt. Jag (aktör) kan nämligen inte dölja (materiell) min mun (mål). 

”Och?” (utsaga) 

”Ditt enda försvar är att du var så kär och galen att du inte kan hållas ansvarig för vad du 

gjorde.” (utsaga) Haymitch (aktör) backar (materiell) lite, rättar till (materiell) mitt hårband 

(mål) och frågar (verbal) ”Förstår du, sötnos?” (utsaga) och det (utpekad) skulle kunna handla 

om (relationell) vad som helst (värde). 

”Jag förstår”, (utsaga) säger (verbal) jag (talare). ”Har du sagt något till Peeta?” (utsaga) 

”Behövs inte”, (utsaga) säger (verbal) Haytmitch (talare). ”Han är med på noterna.” (utsaga) 

”Men du tror inte att jag är det?” (utsaga) säger (verbal) jag (talare) och tar (materiell) 

tillfället (mål) i akt att rätta till en klarröd fluga som Cinna antagligen har brottat omkull 

honom för att få på plats.  

”Sedan när spelar det någon roll vad jag tror?” (utsaga) säger (verbal) Haymitch (talare). 

”Bäst vi intar våra platser.” (utsaga) Han (aktör) leder (materiell) mig (mål) fram till 

metallplattan. ”Det här är din kväll, sötnos. Njut av den.” (utsaga) Han (aktör) kysser 

(materiell) mig (mål) på pannan och försvinner (materiell) i dunklet.  

 

 


