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Abstract 

Take, eat! 

An analasis of the meaning of food in the trilogy The Hungergames.  

This papers aims to search for the answers to the questions: what food does the trilogy The 

Hunger Games from 2008-2010 by Suzanne Collins contain, and how is the food described, 

and also, what function does the food have in the novel. The occurrences of food are 

interpreted by using symbolic lexicons, one is called Symbollexikonet written by Hans 

Biedermann and the other in called Tecken och symboler, en illustrerad handbok om ursprung 

och innebörd. The theoretic frame work consists of concepts from Umberto Eco and a modell 

from the Prague school by Roman Jakobson. Close reading is the method used in the paper. 

The conclusions of the investigation are that food is used as a way to signal how a reader 

should interpret and construe the novell and as a way to enhance the story telling and it´s main 

theme; social development. Especially the ung females situation i todays society is 

probelmatized in the novell by using food as a symbol for different kinds of womenliness. 

Many sorts of food are mentioned in The Hunger Games, bread is most common and also a 

key to the interpretaion of other foodsymbols. Also different kinds of fruit such as apples and 

vegetables like potatoes occurs together with some meet and fish. The meal containing lamb, 

plums and rice is mentioned in the final discussion as a central symbol for womanhood och 

womens role in the society. The message in the novell The Hunger Games can be interpreted 

as a need for a new social order to cope with the challanges that lie ahead. This paper is 

written the spring term 2014 by Christine Gylefors, supervised by Eva Jonsson. 
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Inledning och bakgrund 

PISA-undersökningen som genomfördes 2012 visade att elever i svenska skolor har brister i 

sin läsförståelse. Framför allt visade undersökningen att skillnaden mellan låg- respektive 

högpresterande elever har ökat. Resultatet från PISA-undersökningens läsförståelsedel visar 

också på en allt större skillnad mellan pojkar och flickor till pojkarnas nackdel. I strävan mot 

en likvärdig skola är den utveckling som resultatet från PISA-undersökningen visar 

problematisk, anser skolverket.1 Utvecklingen av elevers läsförståelse kan, på goda grunder, 

spås bli en allt mer central del i undervisningen i svenska. Undervisningen i svenska ska, 

enligt skolverket, bland annat syfta till att elever utvecklar sin förmåga att läsa skönlitteratur 

för att genom den skapa sig en förståelse för den egna och andra världar. Undervisningen ska 

utmana eleverna i deras tankar och visa på nya perspektiv och den ska skapa läslust.2 Det är 

med andra ord en stor och omfattande uppgift som vilar på de lärare som undervisar i ämnet 

svenska och det gäller att hitta metoder och strategier som underlättar elevernas lärande. Att 

läsa texter och försöka se och tolka de symboler som olika texter innehåller är en möjlig 

strategi för att uppnå det skolverket anser vara ett av ämnets huvudsakliga uppgifter.  

Umberto Eco, som bland annat är professor i semiotik, skriver i Tankar om litteratur att det är 

befogat att söka efter betydelsen av ett objekt i alla de texter som vi kan anta har ett 

symboliskt modus. Ett symboliskt modus finns när något i en text verkar felplacerat, 

överdrivet eller får större betoning än vad berättelsen i sig faktiskt kräver. Detta symboliska 

modus är inte detsamma som en språklig metafor utan rymmer något mer, något som kan 

upptäckas genom symboliskt modus som lässtrategi.3 Ett symboliskt modus, som alltså är en 

strategi för att förstå texten, ska inte förväxlas med begreppet symbol som i sin allra vidaste 

betydelse handlar om objekt som kan representera något annat än vad det själv är. Psykologen 

Åke Högberg tar upp vikten av att skilja mellan tecken och symboler i Att utvecklas med 

symboler, en vägvisare till symbolvärldens teori och praktik (1996). Högberg säger att ett 

tecken är något avgränsat, något definitivt, som vägmärket som visar att väjningsplikt gäller. 

En symbol är aldrig definitiv, säger Högberg, den är tolkningsbar. Ett exempel på en symbol 

är en bild på en eld, som kan tolkas som värme eller fara. De symboler som förekommer i 

                                                           
1 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-

1.167616 besökt 2014-04-04 
2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, s. 160ff 
3 Umberto Eco, Tankar om litteratur, Stockholm, Brombergs bokförlag, 2002, s. 10ff, 135ff 



5 
 

folksagor och berättelser följer ett nedärvt mönster och genom att tolka och förstå dem kan vi 

ta del av kunskaper och erfarenheter som människor gjort före vår levnad, hävdar Högberg.4  

Folksagor är kanske inte det vi vanligen förknippar med undervisning i skolan, i alla fall inte 

på gymnasienivå. Romaner av sagokaraktär används dock i undervisningen. En av de vanligt 

förekommande romaner, som redan med sin titel ger en fingervisning om att symboliskt 

modus kan vara en givande strategi, och som används i svenska skolor är Hungerspelen, 

trilogin av Suzanne Collins.5 Många skolor använder endast den första delen i trilogin, men 

jag har funnit det för gott att analysera hela trilogin. En översiktlig genomgång av de 

lärarhandledningar som finns till Hungerspelen visar att det som vanligen diskuteras med 

utgång från romanen handlar om frågor kring olika typer av segregation i samhället. 

Studenttjänsten ”Sparknotes”, som tillhandahåller analyser av litteratur, tar upp ojämlikheten 

mellan fattiga och rika, lidande som nöje och vikten av hur man framställer sig/framställs som 

viktiga teman i Hungerspelen.6 Efter att ha läst Hungerspelen, trilogin ett flertal gånger lade 

jag märke till hur stort utrymme maten hade i berättelsen. Min upptäckt av en riklig förekomst 

av mat kan säkert kopplas till min tidigare bakgrund som kock, jag är van att se och hitta mat. 

En tidig tanke med uppsatsen var att undersöka varför maten beskrivs så ingående som den 

gör i romanen. Det var först när jag kom i kontakt med Ecos teorier som jag förstod att maten 

i Hungerspelen, trilogin är tolkningsbara symboler och del av ett symboliskt modus. En 

bärande tanke i arbetet med uppsatsen har för mig varit, med lärarhandledningarna som 

utgång, att en läsning med symboliskt modus som strategi både kan fördjupa en analys av 

romanen Hungerspelen, trilogin, vilket ger ett ökat diskussionsunderlag, men också att 

strategin som sådan kan locka till läslust och öppna nya perspektiv för både elever och lärare.  

 

 

                                                           
4 Åke Högberg Att förstå och utvecklas med symboler, en vägvisare till symbolvärldens teori och praktik, 

Stockholm, Natur och kultur, 1996, s.36f 
5 Hungerspelen, trilogin gavs ut på svenska 2012 av Bonnier/Carlsen förlag och innehåller Hungerspelen från 

2008, Fatta eld, 2009, och Revolt från 2010. 
6 Sökord ”The Hunger Games” http://www.sparknotes.com/lit/the-hunger-games/  besökt: 140506 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka matens funktion i romantrilogin Hungerspelen för 

att därmed kunna bidra med ingångar för en fördjupad läsförståelse. Mer precist avser 

uppsatsen att besvara följande frågeställningar: 

 Vilken mat förkommer i Hungerspelen, trilogin och hur beskrivs den? 

 Vilken funktion har maten i Hungerspelen, trilogin? 

 Vilket eller vilka budskap kan maten i sin roll som symboler förmedla i Hungerspelen, 

trilogin? 

Tidigare forskning 

Även om Hungerspelen används flitigt i undervisningen runt om i Sverige, så finns det inte 

mycket nationell forskning kopplat till romanen. Ur ett internationellt perspektiv ser det bättre 

ut, frågor om genus, politik, pedagogik, matematik diskuteras med Hungerspelen som 

utgångspunkt. Judith Painter, som undervisar i social studies åk 8-12 i Virginia USA, har 

bland annat publicerat en lärarhandledning om romanen som går ut på att eleverna får 

analysera allianserna som bildas i Hungerspelen och koppla dem till företags globala nätverk 

och konflikthärdar runt om i världen samt olika nationers neutralitet.7 Ytterligare en lärare har 

behandlat innehållet i Hungerspelen. Amber M. Simmons är lärare i Georgia, USA och har 

skrivit en artikel som handlar om hur lärare kan använda Hungerspelen i klassrummet för att 

diskutera sociala förhållanden, orättvisor, våld och uppror. Simmons menar att våldet i 

romanen är mycket verkligt återgivet vilket gör att unga läsare kan känna igen sig, men att det 

också är tydligt fiktivt vilket gör att de inte känner sig hotade. Genom att ge läsaren de rätta 

nycklarna för att förstå texten kan den också vidga sin förståelse av texten och se att det 

fiktiva våldet som förekommer i romanen också har en verklig motsvarighet. Detta 

uppmuntrar läsaren till engagemang för att förbättra både samtid och framtid, hävdar 

Simmons. De nycklar som Simmons talar om handlar bland annat om förståelsen av metaforer 

som ”att fatta eld”. Dessa metaforers betydelser är inte långt från symbolernas värld. 

Simmons talar själv om den metaforiska betydelsen av Finnick Odairs roll som handel med 

sexslavar och kampen inne på arenan som en metafor för barnsoldater i krig för att nämna 

några exempel. Från artikeln går det också att utläsa att läroplanerna i USA inte har ett lika 

uttalat mål att sträva efter jämlikhet som det finns i de svenska läroplanerna. Simmons måste 

                                                           
7 Judith Painter, ”The Alliances in the Hunger Games” i: The Geography Teacher 9 (2) 2012 s. 56-59 
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argumentera för vikten av att projekt som främjar detta ska få en plats i undervisningen och 

hon uppmanar kollegor att starta sociala rättvise-projekt med Hungerspelen som 

utgångspunkt.8 I Sverige skulle knappast någon ifrågasätta ett jämlikhetsprojekt i skolan, de är 

inskrivna i våra läroplaner. 

 

Symboltolkning av Hungerspelen har genomförts av Susan Shau Ming Tan som är doktorand 

vid Cambridge. Tan har undersökt den symboliska betydelsen av barn som offer och kroppar 

som brinner i sin artikel ”Burn with Us, Sacrificing Childhood in The Hunger Games”. 

Artikeln är intressant då Tan ägnar sig åt att tolka symboler för att förstå trilogins budskap. 

Tan diskuterar den symboliska kopplingen till brännoffer inom judisk tro och tolkar det som 

att det är en det är framtiden som offras. Talesätt som att barnen är världen framtid och 

romanens offrande av barn som sedan avbryts tolkar Tan som en kritik mot dagens samhälle. 

Katniss replik: ”Och om vi brinner, så brinner ni med oss” (del 3:712) tolkar Tan som en bön 

om gemenskap inte som ett hot. Ändå är det ett hot vi står inför, säger Tan. Om inte vi kan stå 

upp mot förtryck och orättvisor finns det ingen framtid som våra barn kan ärva.9 

 

En annan artikel som liksom de föregående kopplar ihop berättelsen i Hungerspelen med 

samtiden har författats av Yonah Ringlestein, som är en Master student i Jewish Education at 

the Jewish Theological Seminary vid New York University. Ringlestein har publicerat en 

artikel i Journal of Religion and Popular Culture 2013. Artikeln handlar om hur det kan 

komma sig att Hungerspelen har så många hängivna fans, trots det faktum att fansen inte har 

något begär till den värld som målas upp i romanen. Slutsatsen är att populariteten beror på 

den ekonomiska kris som Amerika drabbades av ungefär samtidigt som romanens första del 

kom ut och att romanen fångar upp den kritik mot samhället som fans själva inte kunnat sätta 

ord på. Ringlestein talar om en hunger efter wholeness, jag har valt att inte översätta ordet då 

den svenska motsvarigheten helhet inte känns helt träffsäker. Hungern efter wholeness tar sig, 

enligt Ringlestein, uttryck i form av en gemenskap som bildas av fansen med hjälp av olika 

media. Fanfiction, chatt, diskussionsforum, närverk och yttre markörer som kläder nämns som 

kanaler med vilkas hjälp man tar sig in i gemenskapen. Ringlestein jämför Hungerspelens 

gemenskap med en religion, med riter, myter och symboler. Hungern i romanen fångar 

                                                           
8 Amber M.Simmons, ”Class on fire, Using The Hunger Games Trilogy to Encourage Social Action”, i: Journal 

of Adolescent & Adult Literacy, vol 56 nr 1, 2012, s. 22-34 
9 Susan Shau Ming Tan, ”Burn with Us, Sacrificing Childhood in The Hunger Games”, i: The Lion and The 

Unicorn, vol 37 nr 1, 2013 
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effektivt upp den hunger som finns hos unga människor i dagens samhälle, menar Ringlestein. 

En hunger efter wholness, verklighet, underhållning och gemenskap. Budskapet i romanen är 

inte att det endast finns en verklighet, men inte heller den postmoderna multipla verkligheten 

är sann, argumenterar Ringlestein. Han menar istället att romanens budskap är att vi alltid 

måste söka efter verkligheten och vara kritiska mot den verklighet som konstrueras för oss 

och av oss.10 

 

Inom Sverige finns det fyra olika studentuppsatser som behandlat Hungerspelen. Romanen 

har analyserats ur följande perspektiv; det är en karaktärsanalys, en adaptionsanalys av våldet 

i romanen, en analys som inriktat sig på representationer av döden och en som tar sin 

utgångspunkt i vi- och dem-begreppet. Forskning kring symboltolkning är omfattande både 

inom och utom Sverige, men få texter har publicerats där det argumenteras för användandet 

av symboltolkning för att förbättra läsförståelsen. Endast en studentuppsats, ett examensarbete 

av Elin Östebo och Magdalena Ek vid Jönköpings högskola hittades. Östebo & Ek hävdar att 

en semiotisk analysmodell kan förbättra elevers läsförmåga då den gör att det spontana blir 

begripligt, texten kan förstås med hjälp av kunskap om koder och symboler. Deras uppsats tar 

utgång in tecknade serier varför resonemanget inte direkt går att överföra, främst beroende på 

att de har faktiska bilder att studera. Östebo och Ek kan därför använda en bildsemiotisk 

modell mer än vad som är fallet med denna uppsats. Det gör också att begreppsvärldarna i 

uppsatserna inte är helt jämförbara.11 Symboltolkning diskuteras också i psykologen Åke 

Högbergs Att utvecklas med symboler, en vägvisare till symbolvärldens teori och praktik 

kortare symboltolkningar i kända texter. Bland annat analyserar Högberg berättelsen om Eva, 

Adam och ormen från Bibeln och Tove Janssons Det osynliga barnet i förhållande till temat 

”att bli människa” eller att få en identitet.12 Högberg analyserar de matsymboler som 

förekommer men gör en mer övergripande analys av samtliga i texterna förkommande 

symboler varför analyserna inte fördjupas nämnvärt. Någon undersökning av matens 

betydelse i Hungerspelen har inte gått att finna och kan därför komplettera och fördjupa 

tidigare forskning.  

                                                           
10 Yonah Ringlestein, ”Real or not real, The Hunger Games as transmediated religion” i Journal of Religion and 

Popular Culture, vol 25 nr 3, 2013 
11 Elin Östebo & Magdalena Ek, Att sätta handtag på seriens språk: Hur en semiotisk serieanalys av två grafiska 

romaner kan utveckla elevers lässtrategier, examensarbete Jönköpings högskola, 2013 
12 Högberg s.55-60 
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Teori 

Inom semiotik, som är det vetenskapliga namnet för teckenlära, skiljer man, bland annat, på 

tecken och symboler. Semiotik handlar, något förenklat, om mänsklig kommunikation. Den 

kategori som innefattar tecken och symboler innehåller fler begrepp, dessa är dock inte 

relevanta för undersökningen. Av dessa olika begrepp är det endast symboler som behandlas i 

analysen av Hungerspelen, trilogin. För att ändå reda ut de begrepp som kanske är svårast att 

förstå skillnaden mellan förklaras här skillnaden mellan tecken och symboler med hjälp av 

Bertil Malmbergs, professor i fonetik, definitioner. Enligt Malmberg avser tecken de objekt 

som inte har en direkt funktion till det överförda meddelandet, så som våra vägmärken. Vi vet 

att vi åker på en huvudled utan att vägmärket varken innehåller något huvud eller en bild av 

en väg. Symboler är de bilder eller objekt som har en direkt överföringsbar 

tolkningsmöjlighet, som till exempel en bild på en kungakrona på ett porträtt eller den kristna 

kyrkans kors. Symboler delas i sin tur in i tillfälliga symboler och konventionella symboler. 

Ett porträtt av en makthavare är en tillfällig symbol då makthavaren med all sannolikhet 

kommer att bytas ut. Ett exempel på en konventionell symbol är korset eller svärdet som 

symboliserar kristenheten respektive krigaranda.13  

Symbolforskning bygger på antagandet att allt kan tolkas symboliskt och att vi behöver 

symboler för att abstrakta saker ska bli förståeliga. Vi är i vår vardag omgivna av symboler, 

menar Hans Biedermann i förordet till sitt Symbollexikonet, där han använder begreppet 

symbol i sin allra vidaste betydelse. Symboler finns i vårt språk som liknelser, metaforer och 

talesätt i vår omgivning som ikoner, sedvänjor, i konst av olika slag och i trafiken i form av 

trafikmärken, enligt Biedermanns definition av begreppet. Vigselringar och nationsflaggor tas 

av Biedermann upp som exempel på betydelsebärande föremål som har en större symbolisk 

betydelse än det de faktiskt är; ett stycke metall och lite tyg. Symbolforskning är 

mångvetenskaplig och är en viktig del för att människor ska förstå de bildvärldar som hen 

omges av, säger Biedermann. Biedermann argumenterar också för vikten av att hålla 

symbolspråket levande då ett allt mer rationaliserat språk med en hög abstraktionsnivå annars 

riskerar att minska innehållet i bildspråket. Att tolka och förstå symboler är enligt Biedermann 

att ta del av ett historiskt arv, där kunskapen gör att vi lättare kan genomskåda idéernas 

symbolspråk och agera för eller mot dem.14 Den definition av symboler som används i denna 

                                                           
13 Bertil Malmberg, Teckenlära, en introduktion till tecknens och symbolerna problematik, Stockholm, 1973, s. 

15-26 
14 Hans Biedermann, Symbollexikonet, Stockholm, Forum, 1989, s. 4-10 
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uppsats är den smalare, som representeras av Malmbergs definition, där symboler definieras 

som något som har en överförbar tolkningsmöjlighet. Biedermanns vidgade definition av 

begreppet symboler skulle medföra en allt för stor arbetsuppgift för att passa uppsatsformen. 

Däremot ansluter jag mig till Biedermanns resonemang kring vikten av kunskaper om 

symbolspråket. Även Eco talar om vikten att behålla och förstå symbolspråket och säger: 

”Där inte portvakten kan tala tiger också poeten.”15 Umberto Eco talar om öppna och slutna 

texter och menar att de öppna texterna är de som inbjuder till tolkningar och diskussion om 

tolkningarna. Men som läsare har man inte tillåtelse att göra vad man vill en text. Litterära 

verk inbjuder till flera nivåer av läsning men oavsett vilken nivå man läser texten på måste 

man drivas av en djup respekt för textens intention, menar Eco. Det kan finnas en risk för 

övertolkning annars. Ett symboliskt modus finns enligt Eco i de fall då det finns något i texten 

som ger den mening men som lika gärna kunde ha lämnats därhän. Finns det ett symboliskt 

modus är textens intention att läsas symboliskt vilket ett symbollexikon kan hjälpa till med.16 

För att förstå om symboltolkning är en möjlig strategi som kan anses respektera textens 

intention, genomförs i undersökningens inledning ett sökande efter Hungerspelen, trilogins 

eventuella symboliska modus.  

Den teori som används i uppsatsen är mer ett teoretiskt ramverk än en egen teori. Umberto 

Eco säger i Den frånvarande strukturen, att en av semiotikens hypoteser är att varje 

kommunikationsprocess döljer regler och koder som vilar på en kulturell konvention.17 Maten 

i Hungerspelen, trilogin kan vara en sådan kod som Eco avser. Göran Sonneson, som är 

professor i semiotik menar att semiotiken intresserar sig för sammanhang, lagar och 

regelbundenheter, oavsett kvantitet söker den att kategorisera element beroende på dess 

kvaliteter i avsikt att få fram dess betydelse. Det handlar därmed om att både se det unika, det 

generella och det kontrasterande i det som studeras. En stor del av semiotiken handlar om att 

beskriva betydelsemekanismer, hur en bild förstås av de som använder den, säger Göran 

Sonneson.18 Om vi tillämpar Ecos och Sonnesons idéer på min undersökning handlar det om 

hur förekomsten av mat kan förstås i romantrilogin Hungerspelen.  

Den mat som förekommer i Hungerspelen, trilogin analyseras med stöd av bland annat 

Symbollexikonet av professor Hans Biedermann och maten sätts sedan in i en modell. Den 

                                                           
15 Eco 2002, s.139 
16 Eco, Umberto, 2002, Tankar om litteratur, Stockholm, Brombergs bokförlag, s. 10-14, 135-140 
17 Umberto Eco, Den frånvarande strukturen: en introduktion till den semiotiska forskningen, uo, Bo Cavefors 

bokförlag, 1971, s.13 
18 Göran Sonneson, Bildbetydelser, inledning till bildsemiotik som vetenskap, Lund, Studentlitteratur, 1992, s. 

44-47 
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modell som används är Pragskolans modell. Pragskolan är namnet på den grupp av 

språkforskare som under 1920- och 30-talen utvecklade teorier kring språket som en social 

funktion.19 Pragmodellen tar fasta på tre begrepp: struktur, funktion och element. Med ett 

element avses det ting eller det fenomen som identifieras. Tillsammans utgör en samling 

element en struktur. Strukturen kan med andra ord sägas vara det mönster som de olika 

elementen skapar.20 Eller för att citera Umberto Eco ”Struktur är en modell som konstrueras 

genom förenklingsprocedurer, som tillåter att olika fenomen kan betraktas från en och samma 

synpunkt.”21 Funktion handlar om den relation som de olika elementen har i förhållande till 

varandra.22 Pragskolans teoretiska modell kan omsättas till en bild som ser ut enligt följande:  

Modell 1:        Struktur 

 

 

 

         Element 

 

 

 Funktion 

 Element              Element 

Enligt Roman Jakobson, som är en språkprofessor som var med och grundade Pragskolan, kan 

elementen ha olika funktioner: konativ (även kallad imperativ) funktion är utpekande, emotiv 

funktion skapar känslor, poetisk eller estetisk funktion är en form av utsmyckning som i 

förhållande till texter kan översättas med språkdräkt, referent funktion avser den självklara 

betydelsen som tas för given eller det föremål som benämns genom symbolen, en fatiskt 

funktion är stämningsskapande men kan också vara emfatisk och kontaktsökande, en 

metalingvistisk funktion avser ett språk om språket, eller i bildsammanhand mer en bild för 

bilden, sett till textsammanhang går det att översätta med en uttryckt tolkning av ett eller flera 

                                                           
19 Paul, Bouissac, Encyklopedia of Semiotics, New York /Oxford, Oxford University Press, 1998, s.517ff 
20 Sonneson 1992, s. 100ff 
21 Eco 1971 s.55 
22 Sonneson 1992, s.100ff 
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element.23 Ett element kan trots att det har samma egenskaper som de andra elementen i 

strukturen befinns ha flera olika funktioner samtidigt. Om ett element genom dessa andra 

funktioner kan anses som det centrala i en struktur är det elementet en dominant. Dominanten 

kan förändra och/eller påverka funktionen för de andra elementen i en struktur.24 Det bör i 

sammanhanget nämnas att Göran Sonneson har en tolkning av Jakobsons modell där 

begreppen ovan sätts in i en modell som avser att beskriva själva kommunikationsakten. Det 

är det dock inte kommunikationsakten i sig som undersöks i denna uppsats utan elementens 

funktion i texten vilket gör att jag och Sonneson inte använder begreppen på samma sätt. I 

denna uppsats är det mat/måltider25 som utgör strukturen, de olika livsmedlen är element och 

de kombinationer eller relationer som finns mellan dem alternativt relationen mellan 

livsmedlen och kontexten de förekommer som avgör funktionen. För att synliggöra 

funktionen hos elementen behövs en förståelse för vad elementen verkligen är eller 

representerar, detta kan erhållas genom att betrakta elementen som symboler. Genom att se 

vilken funktion ett element har kan dess symboliska betydelse tydliggöras och därmed också 

hela strukturens symboliska betydelse. Jakobsons modell och Ecos teorier synliggör mönster i 

berättelser och lyfter fram sidor av texten som vi som läsare kanske normalt har svårt att se 

och uppfatta, med andra ord textens underliggande strukturer. Jakobsons modell gör det 

möjligt att kategorisera maten för att se både det unika, det generella och det kontrasterande, 

just det som Eco menar är semiotikens avsikt. 

Andra viktiga begrepp inom semiotiken är denotation och konnotation som används av 

Roland Barthes. Denotation avser det generella hos en bild, ett ords betydelse i vid mening. 

Konnotation innebär vad ordet eller bilden betyder eller den abstrakta definitionen av ordet.26 

Symboltolkning innebär att söka efter ett ords eller ett elements konnotation, dess betydelse 

eller definition, inte dess denotation. Begreppen denotation och konnotation förekommer dock 

sparsamt i uppsatsen då de flesta element av naturliga skäl är konnotationer. 

Material och metod 

I undersökningen används en utgåva från Bonnier/Carlsen 2012 som kallas Hungerspelen, 

trilogin och som har alla tre delar Hungerspelen, Fatta eld och Revolt samlade innanför 

                                                           
23 Roman Jakobson ”Språket i relation till andra språksystem” ur: Tecken och tydning, red. Kurt Aspelin & Bengt 

A. Lundberg, Stockholm, Pan/ Norstedts, 1968, s.20-33 
24 Sonneson 1992, s.100ff 
25 Jag skriver mat/måltider för att tydliggöra att intag av föda inte alltid sker under ordnade former som ordet 

måltid lätt leder tankar till.  
26 Sonneson 1992, s.189-198 
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samma pärmar. Samtliga delar gavs ut som separata romaner samtidigt i Sverige och USA. 

Hungerspelen kom 2008, Fatta eld 2009 och Revolt gavs ut 2010.27 I den utgåva som använts 

görs sidnumreringen löpande genom alla tre delar vilket gör att sidnumrering avviker i del 1 

och 2 jämfört med fristående utgåvor av delarna som ingår i trilogin.  

Metoden som används i uppsatsen är närläsning av romanen samt en analys av den 

symboliska betydelsen av maten som förekommer. För att skapa en struktur till 

undersökningen har matens betydelse delats upp i olika rubriker. Rubrikerna är: måltider, 

bröd, vegetabilier och anlimalier. Undersökningen inleds dessutom med en analys av 

romantrilogins symboliska modus på ett mer övergripande plan, denna del av undersökningen 

har dock genomförts efter det att maten kartlagts. Det är med andra ord det mönster som 

kunnat anas i texten som föranlett en läsning med symboliskt modus som strategi. Umberto 

Eco manar att man som läsare har inte tillåtelse att göra vad man vill en text. Litterära verk 

inbjuder till flera nivåer av läsning, men oavsett vilken nivå man läser texten på måste man 

drivas av en djup respekt för textens intention, menar Eco. Det gäller också att ha ett öppet 

sinne så att vi som läsare både kan ha egna tankar om något samtidigt som vi tar del av andras 

tolkningar.28 Därmed tar Eco upp det som är svagheten med textanalys rent generellt, 

problemet med att undersökningen gör en slags överläsning av budskapet i texten. Att vi letar 

efter ett symboliskt modus där det egentligen inte finns. För att förstå om symboltolkning alls 

är gångbart genomförs i undersökningens inledning ett sökande efter romantrilogins 

eventuella symboliska modus. För undersökningens reliabilitet är det viktigt att säga att 

sökandet efter ett symboliskt modus genomförts efter att maten symbolik analyserats, på så 

sätt kan riskerna med en överläsning undvikas. Ett symboliskt modus finns enligt Eco i de fall 

då det finns något i texten som ger den mening men som lika gärna kunde ha lämnats därhän. 

Finns det ett symboliskt modus är textens intention att läsas symboliskt vilket ett 

symbollexikon kan hjälpa till med.29 Symboltolkningen skapar det Eco eftersträvar, en egen 

tanke som kan kopplas genom tid och rum med andras tolkningar. En textläsning med 

symboltolkning sätter läsaren och texten i kontakt med ett historiskt arv som i sin tur lyfter 

läsning till höger nivåer.  

 Bidermanns Symbollexikonet har används för att tolka objektens symboliska betydelse, 

rörande de objekt som saknats i Symbollexikonet har Tecken och symboler, en illustrerad 

                                                           
27 The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay är originaltitlarna. 
28 Eco 2002, 135ff 
29 Eco 2002, s. 10ff, 135ff 
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handbok om ursprung och innebörd använts i första hand och som en sista utväg 

Nationalencyklopedin, nätversionen. När objektens symboliska betydelse utretts kopplas 

Pragskolans modell för elementens funktioner i texten in. Genom att använda erkända 

tolkningar av symboler går det att anse att texten behandlas respektfullt och mitt författar-jag 

sätts till viss del inom parentes. 

Hungerspelen, trilogin behandlar mat på många ställen i texten. Bortsett från titel och namn 

på böckernas olika delar finns det i den första delen av trilogin, Hungerspelen, ungefär 90 

referenser till någon form av mat fördelat över ca 300 sidor. I Fatta eld, som är den andra 

delen, finns 38 referenser fördelat på ungefär lika många sidor som den första delen och i 

trilogins sista del, Revolt finns 46 referenser åter igen fördelat över ca 300 sidor. Även om 

kvantifieringen kan innehålla felkällor som problemet med att avgöra var en referens övergår i 

en annan och problem som rena felräkningar, är det inte troligt att dessa fel kan påverka 

resultatet av hur matreferenser fördelar sig i trilogins olika delar. Hungerspelen innehåller 

nästan tre gånger så många referenser till mat som Fatta eld och dubbelt så många som 

Revolt. Sonneson menar att det inte är hur många gånger något förkommer i en text som avgör 

om det är värt att tolka eller inte.30 Samtliga i Hungerspelen, trilogin förekommande 

livsmedlen har analyserats i undersökningen, oavsett hur många gånger de nämns i texten. 

Antalet förekomster av mat är, som påpekats, stort. Detta medför att alla de livsmedel som 

analyserats inte får plats i uppsatsen. De livsmedel som nämns i trilogin men som har 

uteslutits ur uppsatsen beroende på den ringa betoning de har i berättelsen är: Maskrosor 

(del1:32,45) förknippas med helande och spådom,31 Lök, och ärtor (del 1:251ff, 306 samt del 

2: 352, 869), där lök förknippas med evighet och avslöjanden.32 Svamp, tomater, druvor (del 

1:67), svamp har kopplingar till magi och odödlighet, tomater är ett afrodisiakum och kan i 

vissa religioner förknippas med djävulen, druvor har samma symboliska betydelse som vin.33 

Meloner (del 1:76), symboliserar fruktbarhet, lyx och frosseri.34 Basilika används som amulett 

för att skydda mot ondska men kan också förknippas med kärlek och mynta kan vara både ett 

afrodisiakum men också användas som ett tecken på gästfrihet (del 1:9, 190 & del 3:675).35 

                                                           
30 Sonneson 1992, s. 44-47 
31 Tecken och symboler, en illustrerad handbok om ursprung och innebörd, 2010, Askim, Tukan förlag, s.85 
32 Tecken och symboler, en illustrerad handbok om ursprung och innebörd, 2010, s. 101  
33 Tecken och symboler, en illustrerad handbok om ursprung och innebörd, 2010, s. 81, 99 
34 Tecken och symboler, en illustrerad handbok om ursprung och innebörd, 2010, s.98 
35 Tecken och symboler, en illustrerad handbok om ursprung och innebörd, 2010, s.88 
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Nektar (del 1:164), lime och körsbär (del 2:464) ockra (del 3:682) kål (del 3:723) och biff (del 

1:291) har inte gått att finna någon symbolisk betydelse för.  

I romantrilogin förkommer också liknelser med mat i flera fall, men då dessa inte kan ses som 

enskilda element eller symboler redovisas de endast här med några exempel. På första sidan i 

trilogin kan vi läsa om att katten Smörblomma ser ut enligt följande: ”Nosen är intryckt, halva 

örat är borta och ögonen har samma färg som ruttnande squash.” (del 1:8) Katniss liknar sin 

lillasyster Prim vid en anka, beroende på att hon ofta får blusen att läggas sig utanför 

kjollinningen som en ankstjärt (del 1:18). I scenen där Katniss spränger förrådet för 

motståndarna inne på arenan liknas de kvardröjande minornas krevader vid de sista 

popcornens popp och Katniss utsatta läge inne på arenan och den trygghet hon upplevt 

hemma, vid brasan med sin syster, blir bilder som kontrasterar varandra (del1:185). 

Funktionen för maten som förekommer i liknelserna är att förgylla språket. Med Jakobsens 

definition alltså en poetisk funktion.36 

 

Analys av maten i Hungerspelen, trilogin. 

Romantrilogin i korthet 

För att skapa en gemensam plattform för vidare analys ges här en kort sammanfattning av 

handlingen i trilogin. Hungerspelen, trilogin handlar om Katniss, och hennes liv under 

tonåren då hon blir uttagen att vara med i en direktsänd TV-show som går ut på att deltagarna 

ska döda varandra tills endast en deltagare återstår, vinnaren. Uttagningen till Hungerspelen 

kallas för slåtter och dagen för uttagningen kallas följaktligen för slåtterdagen. Katniss lever i 

ett land som heter Panem vilket ska vara en framtida version av Nordamerika. Panem styrs 

från huvudstaden som befolkas av förmögna människor och landet är uppdelat i flera distrikt 

som var och en producerar olika varor till huvudstaden. Distrikten beskrivs som mycket 

fattiga, med få utvecklingsmöjligheter för invånarna. Det är ett tidigare uppror från distrikten 

som högtidlighålls genom TV-showen med namnet Hungerspelen. Förutom Katniss blir också 

Peeta utvald att delta i Hungerspelen. Peeta är son till distriktets bagare och går i samma skola 

som Katniss, de känner dock varandra endast ytligt. Katniss har en relation med en pojke som 

heter Gale, de brukar tillsammans ta sig utanför staketet som omgärdar distriktet för att jaga. 

För att vinna fördelar i Hungerspelen framställs Katniss och Peeta som ett förälskat par, vilket 

                                                           
36 Jakobson 1968, s.20-33 
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inverkar negativt på relationen mellan Katniss och Gale. Katniss och Peeta har under spelet 

stor hjälp av Haymitch, som är en tidigare vinnare av spelen och nu fungerar som deras 

mentor. Haymitch är dock alkoholist vilket gör att han inte alltid är tillförlitlig. Inne på arenan 

som Hungerspelen arrangeras på blir Katniss god vän med en flicka som heter Rue. Rue 

dödas av en annan deltagare och Katniss smycker hennes kropp med blommor, en gest som 

uppskattas mycket av befolkningen i Rues distrikt men inte av Panems makthavare som börjar 

se Katniss som ett hot. Katniss lyckas överlista spelledarna i Hungerspelen och både hon och 

Peeta kan utropas till vinnare. Folket i Panem ser deras trots som ett tecken på att det går att 

sätta sig upp mot huvudstaden och Panems makthavare och tendenser till uppror förekommer 

i distrikten. Vid nästa års Hungerspel blir Katniss och Peeta åter utvalda att delta då kampen 

ska stå mellan de tidigare säsongernas vinnare av spelen. En av dem som deltar detta år är 

Finnick Odair, som i romanen framställs som en manlig prostituerad. Peeta ljuger inför TV-

publiken och säger att han och Katniss väntar barn. Detta blir droppen som får bägaren att 

rinna över och Panem kollapsar i ett inbördeskrig. Katniss har därmed blivit en symbol för 

upproret och med anledning av hur hon, med stylisten Cinnas hjälp, framställts i TV kommer 

hon att kallas för Härmskrikan. Härmskrikor är en fågel som uppstått i Panem efter att fåglar 

som skapats genetiskt av makthavarna rymt och förökat sig i det vilda. I trilogins avslutning 

har upprorsmakarna nått sitt mål och en ny samhällsordning kan anas växa fram. De stora 

förluster man lidit på båda sidor gör dock att det inte finns någon egentlig vinnare av kriget. 

Symboliskt modus 

Trilogins första del heter Hungerspelen.37 Redan titeln kan alltså leda in läsaren på Ecos 

tankar om upptäckandet av ett symboliskt modus, ett symboliskt modus kan bland annat 

kännas igen genom att något placerats i texten utan att det egentligen behövts.38 Ordet hunger 

kan tolkas som den primära drivkraften att inta föda när för lång tid har passerat sedan 

föregående näringsintag, men det kan också handla om en mer selektiv hunger, ett sug. Enligt 

nationalencyklopedin har hunger som begrepp över tid blivit allt mer synonymt med 

undernäring.39 Titeln går därmed att tolka som att det är en roman som kommer att handla om 

brist på mat, eller i alla fall en önskan om mer mat. Det går också att tolka titeln som att det 

finns ett primärt behov av något, en hunger, som inte har tillfredsställts.  

                                                           
37 Hädanefter refereras det till romantrilogins olika delar som del 1, del 2 och del 3. 
38 Eco 2002, s. 10ff, 135ff 
39 Sökord: ”Hunger” Nationalencyklopedin nätupplagan www.ne.se 
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Den första delen i del 1 heter Slåtterdagen40. Denna del av trilogin handlar om hur Katniss och 

Peeta välj ut som representanter för distrikt 12 som deltagare i Hungerspelen. Spelen anordnas 

av Panems makthavare och är en dödlig direktsänd TV-show. Slåtter användes längre tillbaka 

och betyder skörd av gräs och örter för att ge som foder till djur. Slåttern skulle med fördel 

ske på högsommaren då näringsvärdet i fodret blev som högst och då växterna hade hunnit 

fröa. En del av slåttern skedde på marker som inte lämpade sig för annan användning så som 

myrar och kärr, ofta var slåttern en gemensam arbetsinsats där avkastningen sedan delades 

mellan deltagarna i arbetslaget. Av tradition var det männen som slog gräset, med lie, och 

kvinnorna som räfsade ihop gräset, skörden förvarades sedan i stackar eller hässjor, alternativt 

kördes iväg till lador. Vid arbetets slut firades ofta ett slåttergille. Slåttern är omgiven av 

mystik och folktro, bland annat lämnades en del av skörden kvar på fältet för att säkra god 

återväxt nästa år.41 Det finns en inte obetydlig risk för självantändning hos hö som packas tätt 

och förvaras i lador. Ofta spreds skörden ut och förvarades i ett flertal olika lador, så kallade 

ängslador, för att man vid självantändning inte skulle förlora hela sin skörd.42 Kopplingen 

mellan äldre tiders höskörd, då gräset är som bäst, och trilogins skörd av unga människor är 

tydlig, att skörden dessutom främst sker i nationens ytterområden som är de delar som inte 

anses särskilt användbara, distrikten, förstärker ytterligare metaforen. Det går också att dra 

paralleller mellan höladorna och spelarnas hus och arenan i romantrilogin. Ungdomarna körs 

iväg och förvaras på en annan plats precis som man gjorde med höet, det finns också den 

uppenbara risk för bråk och uppror som uppstår där olika människor tvingas ihop på en 

begränsad yta vilket kan ses som en form av självantändning. Det är också denna ansamling 

av människor som i trilogins förlängning utlöser upproret mot centralmakten. Vidare finns 

slåttergillet representerat i Katniss och Peetas hemfärd samt i den segerturné som inleder 

trilogin andra del. Det kan också nämnas att huvudstaden firar slåttergille så fort de får en 

möjlighet. Slåtters mystik av att lämna en del av skörden på fältet för att säkra god skörd nästa 

år har också vävts in i berättelsen då den deltagare som vinner Hungerspelen tillåts leva och 

får i uppdrag att coacha kommande deltagare från sitt distrikt. 

Landet som romantrilogin utspelar sig i heter dessutom Panem vilket är det latinska ordet för 

bröd. Bröd och skådespel, ”Panem et Cirrcenses”, är också ett känt romerskt uttryck som 

analyseras mer under rubriken ”bröd”. Eco talar om en textuell strategi som han kallar för ett 

                                                           
40 De olika delarna i trilogin är uppdelade i olika delar som sedan delas upp i kapitel. Några av dessa sub-delar 

har fått egna titlar, som i det här fallet, andra inte. Titeln: ”Slåtterdagen”, är ännu ett tecken på symboliskt 

modus. 
41 Sökord: ”Slåtter” Nationalencyklopedin, nätupplagan www.ne.se 
42 Sökord: ”Självantändning” Nationalencyklopedin, nätupplagan www.ne.se 
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symboliskt modus. Ett symboliskt modus finns när något i en text verkar felplacerat, 

överdrivet eller får större betoning än vad berättelsen i sig faktiskt kräver.43 Textens intention 

är med upptäckten av ett symboliskt modus att läsas och tolkas som en symbol. Det är, med 

alla dessa referenser till mat som redovisats ovan, trilogins intention att läsas med symboliska 

modus som strategi. 

Måltider 

Ungefär en tredjedel av referenserna till mat i trilogins samtliga delar berör måltider. Dessa 

måltider förändras genom trilogin. I trilogins första del sker flertalet måltider i någon slags 

relation, som exempel kan nämnas vännerna och kärleksparet Katniss och Gales picknick 

innan slåttern (Del 1:11f), Katniss och Rues grillade vildkalkon som delas systerligt och 

vänskapligt (Del 1:167) och den skål med buljong som serveras av den stumma flickan när 

Katniss överlevt hungerspelen (Del1:288). Även om det sista exemplet är föda som intas i 

ensamhet serveras den av en flicka som Katniss har en slags hemlig vänskaplig, eller möjligen 

systerlig, relation till. I kapitel sex återberättar Katniss ett minne; det är när hon och Gale 

jagat i skogen utanför Distrikt 12 som de får syn på en flicka och en pojke som jagas av 

regimen. Pojken skjuts till döds och flickan fångas in av regimen, precis innan hon fångas 

möts hennes och Katniss ögon och flickan ropar på hjälp utan att få någon reaktion från 

Katniss och Gale. Katniss och flickan känner igen varandra när de åter möts i träningscentret 

där flickan arbetar som uppassare och serverar buljong till Katniss. Flickan är nu stum sedan 

hon fått tungan utskuren av regimen (Del 1:66–72). Allt detta ryms i scenen där en soppskål 

med het buljong serveras. I det som utspelas i följande citat: ”Hon nickar åt mig och när hon 

lägger en sked i min hand känner jag en vänskaplig tryckning”(Del 1:288) bekräftas deras 

hemliga relation. I samtliga dessa exempel fungerar måltiderna som skapande och 

upprätthållande av relationer sett till det sammanhang som de förekommer i, enligt Jakobsons 

teori betyder det att måltiderna främst har en konativ funktion. Måltiderna skapar och 

bekräftar en identitet, de pekar ut. Enligt Jacobsons definition av elementens funktioner är 

måltiderna också kontaktsökande, alltså emfatiska.44 

Förändringen av måltiderna genom trilogin sker på fler sätt. Det sker bland annat en 

förändring i relationerna i samband med måltiderna, men också en förändring i hur detaljerat 

måltiderna beskrivs. I trilogins inledning kan vi, som nämnts tidigare, hela tiden se hur 

relationer skapas och upprätthålls i måltiderna. Det kan vara rent handgripligt som i exemplet 

                                                           
43 Eco 2002, s.135-139 
44 Se definitioner av funktioner under rubriken ”Teori”. 
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med soppan men ofta sker det genom någon form av konversation eller i det faktum att man 

gemensamt tillagar och äter den mat man samlat ihop under dagen. Måltiderna beskrivs också 

mycket utförligt i trilogins första del:  

Svampsoppa, en besk sallad med tomater små som ärtor, rosastekt rostbiff i lövtunna skivor, 

nudlar i en grön sås, ost som smälter på tungan och serveras med söta blå druvor. 

Serveringspersonalen, unga människor i likadana vita tunikor som mannen som hällde upp vin åt 

oss, rör sig ljudlöst till och från bordet för att hålla serveringsfat och glas fyllda […] Under tiden 

sätter en flicka fram en läcker tårta på bordet och tänder eld på den. Tårtan flammar upp och 

lågorna flämtar runt dess kanter ett tag innan de dör ut. (Del 1:67) 

I trilogins avslutande del är en av de mer beskrivande matscenerna hämtad från rebellerna 

matsal:  

När jag skjuter brickan längs plåtdisken framför matkärlen ser jag att frukosten är den gamla 

pålitliga – en tallrik varm gröt, en kopp mjölk och en liten slev frukt eller grönsaker. Idag är det 

mosade kålrötter. Allt kommer från distriktets underjordiska bondgårdar. Jag sitter och slevar i 

mig maten vid det bord som tilldelats familjerna Everdeen och Hawthorne och några andra 

flyktingar. Jag skulle gärna ta en omgång till, men man får inte backa här. Näringsintaget är 

vetenskapligt beräknat och man lämnar matbordet med tillräckligt mycket kalorier för att klara 

sig till nästa mål mat, varken mer eller mindre. (Del2:659f) 

 

Trots att det senare av citaten är ett av de mer beskrivande gällande mat i trilogins avslutning 

syns en tydlig skillnad i hur maten beskrivs jämfört med citatet innan. Beskrivningen av 

maten har gått från att handla om smaker, lukter, färger och vilket känsla maten ger till en mer 

mekanisk beskrivning av hur maten producerats och vilken näring den innehåller. I citaten 

märks inte heller någon form av relation. I det senare citatet intas maten i och för sig 

gemensamt, vilket är vanligt i alla måltider i trilogin. Det samtal som förs i nära anslutning till 

det senare citatet handlar dock om vilka strategier som kan vara lämpliga för framtiden och 

vilka beslut som bör fattas. Det bör sägas att det i sammanhanget finns en tillgivenhet mellan 

Katnis och Gale, men också mellan familjerna kring bordet. Det faktum att de blivit 

accepterade i det nya samhället dit de kommit som flyktingar visar också på en gemenskap 

och tillgivenhet Så kan måltiderna generell beskrivas i slutet av trilogin. När det första citatet 

står i sitt sammanhang skapas i och omkring måltiden relationen både mellan Katniss och 

Peeta men också mellan alla deltagarna i gruppen kring dem. I början på trilogin har 

måltiderna genomgående och de samtal som förs under tiden maten intas ett fokus på hur de 

olika personerna ska förhålla sig till varandra. 

Båda måltiderna från de längre citaten har enligt Jakobsons teori flera funktioner. Dels fyller 

måltiderna en poetisk funktion där de skrivs in som en utsmyckning av texten, speciellt det 

första citatet visar detta. Dels fyller måltiderna en fatisk funktion då de är stämningsskapande 



20 
 

i texten, de har också en emfatiskt, kontaktsökande, funktion.45 Måltiderna sker i en form av 

gemenskap och tillgivenhet. Vi kan också läsa måltiderna som referenter, som den föda de är, 

med ett tillgodosett närings- och energibehov. Måltiderna kan också fylla en konativ funktion 

då det framkommer ett utpekande i fråga om vem som är van vid vilken mat och hur man 

intar den på ett normativt sett.  

Måltiderna i trilogins första del är genomgående varierande och verkar mätta så väl i distriktet 

som i träningscentret och på arenan. En stor del av tillgången på föda för Katniss familj i 

distriktet och för Katniss och hennes kamrater inne på arenan, kommer av Katniss förmåga att 

jaga och henne kunskap om ätliga växter som kan skördas. Måltiderna innehåller vanligen 

både proteiner och kolhydrater, där bröd har en alldeles speciell plats. Socker och fett 

förekommer sparsamt. Även om de förekommer beskrivningar av mjölk, ost och ägg – 

livsmedel som vanligen betraktas som feta ger maten som beskrivs ett sunt intryck. Kakor och 

bakverk förkommer, främst på träningscentret, men inte ens där får man ett intryck av att 

sockret används flitigt. Läsk nämns överhuvudtaget inte, däremot juice och varm choklad, 

vanligaste drycken är dock vatten. Generellt kan innehållet i måltiderna dels ha en fatiskt och 

emotiv och poetisk funktion i det att de skapar en stämning och känsla för det samhälle som 

Katniss och de andra lever i. Innehållet i måltiderna har också en tydlig referent funktion, de 

avser att ge energi och näring. Måltider går att tolka som en symbol för samhörighet och 

gemenskap. Dels går det att göra en koppling till det som inom kristendomen kallas för ”Jesu 

sista måltid” och som i dag manifesteras genom nattvarden vilken skapar en kristen 

gemenskap som går över både tid och rum. Dels går det att koppla till de judiska firandet av 

pesach och dess symboliska måltid där varje rätt symboliserar en del av fångenskapen i och 

befrielsen från Egypten. Med den tolkningen är det Jakobsens konativa funktion som sätts i 

fokus. Det finns också en metalingvistiks, skapar bilder i bilden, funktion som alltså handlar 

om måltidens kopplingar till andra kända måltider och hur vi tolkar dem.46 Måltiderna som 

förekommer i Hungerspelen, trilogin stärker också användandet av Umberto Ecos symboliska 

modus som en möjlig strategi för att ta sig an och tolka texten.  

Måltiderna beskrivs, som redans tagits upp, mycket utförligt, främst i trilogins första del, 

färger, former, smaker och upplevelser av ätande återberättas i detalj. Kurt Aspelin, som var 

docent i litteraturvetenskap, skriver i Tecken och tydning att ett meddelande med en estetisk 

funktion ofta upplevs som dubbeltydig, något som är en passande beskrivning på måltiderna i 

                                                           
45 Jakobson 1968, s.20-33 
46 Jakobson 1968, s.20-33 
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trilogin. Måltiderna verkar mätta den fysiska hunger men samtalet som förs i samband med 

måltiderna eller den situation som måltiderna förekommer i visar på ett missnöje. Ett exempel 

är den måltid som serveras då Katniss och Peeta för andra gången sitter på tåget på väg till 

huvudstaden och hungerspelen. Måltiden består av en rejäl meny, hela fyra rätter som 

beskrivs relativt ordentligt, men Katniss känner en tomhet och ett obehag. Samtalet vid bordet 

flyter inte heller. Innehållet i måltiden och Katniss känslor kontrasterar varandra på ett tydligt 

sätt (del 2:464) Avsikten med dubbeltydighet är, enligt Aspelin, att väcka uppmärksamhet och 

uppmana till tolkningar. Beroende på vilka symboler som ingår i det estetiska meddelandet 

och på vilken tolkningsmöjlighet mottagaren har blir budskapet olika tydligt, mer eller mindre 

lätt att förstå eller ens uppfatta.47 Måltiderna har en estetisk/poetisk funktion i Hungerspelen, 

som främst synliggörs i de utförliga beskrivningarna i del 1. Men en förutsättning för att 

måltider ska betraktas som estetiska är att vi betraktar dem som bärare av ett budskap och 

därmed kan måltider bli en egen struktur. I den estetiska funktionen som bärare av ett budskap 

är måltiderna alltså en struktur som i sig innehåller element som i sig är symboler och har 

egna funktioner. Men, och det är ett tydligt men, strukturen måltid kan få olika budskap 

beroende på vilka element som ingår. En djupare analys av måltidernas beståndsdelar och 

sammansättning är därför nödvändig. 

Olika livsmedel 

Bröd 

Brödet har en central plats i hela romantrilogin, något som enklast förklaras av att Peeta är 

bagarson. Den förklaringen är mer av en denotativ karaktär, alltså en generell bild, än av den 

konnotativa, den abstrakta betydelsen av något, som är eftersträvansvärd för att nå en djupare 

textförståelse. En konnotativ tolkning som tar fasta på brödets betydelse och symbolik är 

alltså önskvärd. Bröd och gröt har under lång tid varit en viktig energi- och näringskälla. Så 

mycket som 75-80% av vår näring beräknas ha kommit från spannmålsprodukter som bröd 

och gröt under tidig modern tid.48 Brödet har på så sätt fått en symbolisk betydelse i uttryck 

som vårt dagliga bröd.  I trilogin blir detta synligt genom brödets ständiga närvaro i texten. 

Till exempel genom det välkända uttrycket ”Bröd och skådespel” som dyker upp i trilogin och 

kan kopplas till romarriket där ”bröd och skådespel” syftade på att politiker kunde ge folket 

gratisutdelningar av brödsäd och underhålla dem för att slippa få dem att engagera sig i de 

                                                           
47 Kurt Aspelin & Bengt A. Lundberg red. Tecken och tydning, Stockholm, Pan/ Norstedts, 1976, s.136f 
48 Sreenivasan, Govinda, ”Food production” ur: A cultural history of food in the early modern age, red. Kümin, 

Beat, London, Berg 2012s:13-27 
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politiska beslut som fattades.49 I del 3 talar man om huvudstadens beredskap under en väpnad 

konflikt, men menar att huvudstaden är sämre rustad för umbäranden för att folket som lever 

där är allt för vana vid ”Panem et Circenses – bröd och skådespel”. Distrikten har varit till för 

att tillhandahålla just detta menar man, råvaror och livsmedel produceras till huvudstaden och 

ungdomar hämtas för att delta i Hungerspelen (Del 3:811f). Brödet används i denna del av 

trilogin för att sätta in berättelsen i en historisk kontext och som ett sätt att koppla ihop 

framtid, nutid och dåtid. Brödets funktion i uttrycket ”bröd och skådespel” är att symbolisera 

människans mest grundläggande behov av mat. Enligt Jakobsons definition av elementens 

funktion skulle brödet ha en metalingvistisk (bilder i bilden) funktion. 

En av funktionerna som bröd har är att peka ut vän och fiende, i trilogins första del är bröd 

fram för allt något som man delar med andra och det delade brödet är ett tecken på vänskap. 

Brödet har alltså en konativ (utpekande) och emfatisk (kontaktsökande) funktion. Det delade 

brödet har en historisk koppling, bröd skars under forntiden inte, det bröts i bitar och 

brödbrytande betyder delad måltid inom symbolkunskapen. I Bibeln symboliserar brödet en 

andlig föda genom begrepp som ”livets bröd”, som avser Guds ord. Enligt Symbollexikonet är 

det protestantiska osyrade brödet en del av Kristi kropp och eftersom alla delar samma bröd är 

man också en del av samma kropp, brödet är osyrat för att påminna om Jesus sista måltid. 

Jesus själv kallar sig det levande brödet i Johannesevangeliet.50 I det första kapitlet har Gale 

bytt till sig färskt bröd vilket delas mellan honom och Katniss under en picknick utanför 

staketet (Del1:11). Det är också det delade brödet som inleder Katniss och Peetas relation som 

vi får en första inblick i vid ett minne hos Katniss som kommer fram under slåttern. I den 

svält som drabbat Katniss familj efter faderns död och moderns apatiska sorg driver Katniss 

omkring på gatorna centralt i Distrikt 12. När hon rotar i bageriets soptunnor blir hon upptäckt 

och bortkörd, men Peeta som är son i huset har sett Katniss nöd. Peeta bränner ett par limpor 

med flit och när han blir tillsagd att ge dem till grisarna ger han istället Katniss en del av 

brödet. Det är det delade brödet som blir vändpunkten för Katniss och hennes familj 

(Del1:29ff). Även i trilogins andra del är bröd något som man delar med sig av, Peeta 

kommer till exempel med bröd till Haymitch som har ett återfall av sin alkoholism (Del 

2:324).  

                                                           
49 Biedermann 1989 sökord: ”bröd”, s:63  
50 Ibid 
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Hungern som antyds i titeln, Hungerspelen, kan genom brödets koppling till kristendomen 

läsas som en hunger efter såväl andlighet som mat.51 I trilogins slutscen ges åter en 

påminnelse om det delade brödets gemenskap när det beskrivs hur Katniss, Peeta och 

Haymitch försöker anpassa sig till ett vanligt liv. ”Vi lär oss sysselsätta oss igen. Peeta bakar, 

jag jagar. Haymitch dricker tills spriten tar slut och sedan föder han upp gäss tills nästa tåg 

kommer.” (Del3:949) Även om brödet inte delas uttryckligen i citatet, skapas det ändå en bild 

av hur Katniss och Peeta försöker göra vanliga saker tillsammans där de fyller olika 

funktioner som kompletterar varandra. Det delade brödet har alltså en konativ och referant 

funktion, brödet är något man delar med vänner vilket också gör att vän respektive fiende kan 

pekas ut. Som referent fungerar brödet då det blir en symbol för något mer än bara föda, bröd 

blir också en symbol för gemenskap, vilket också gör att bröd har en emfatisk, 

kontaktsökande funktion. 

Brödet har i det verkliga livet ofta haft en regional prägel med olika 

spannmålssammansättningar och smaksättningar beroende på lokal tradition och tillgång. 

Bröd har också en symbolisk betydelse kopplad till den judiska tron. Inom judendom 

förekommer brödet bland annat i påskfirandet där det symboliserar flykten från Egypten och 

är osyrat.52  Huruvida det bröd som förtärs i trilogin är osyrat eller inte är inte utskrivet, men 

kopplingen till flykten till frihet är tydlig. Inne på arenan kommer brödet utifrån, det delas 

mellan alla i Katniss grupp. En del av brödet sparas dessutom för kommande behov vilket gör 

att kopplingen till det delade brödet och måltiden framträder (Del 2:593). Brödet på arenan är 

i sitt antal en kod för hur länge det är kvar innan de ska bli befriade, vilket gör att den judiska 

brödsymboliken aktualiseras. Genom hela trilogin tas det också upp hur olika de olika 

distriktens bröd ser ut, salta för de som lever vid havet, frön i brödet från jordbruksdistriktet 

och så vidare (Del1:84). Vilket sätter brödet i ett historiskt sammanhang om hur bröd har 

används.  

I den avslutande delen är inte brödet lika närvarande som i de två tidigare delarna. Bröd 

förekommer i form av ”några brödtärningar i varm mjölk” (Del 3:714) eller ”ostsmörgåsar 

skickades runt” (Del 3:729). Vid ett tillfälle delas brödet, det är när Katniss och några 

allierade gömt sig inne i en klädaffär och deras middag består av ett par torra brödkanter, lite 

möglig ost och lite senap. Till skillnad från det delade brödet mellan Katniss och Peeta finns 

det här inga kopplingar till en relation, brödet i klädbutiken delas för att det ska vara rättvist 

                                                           
51 Jämför Hunger s.15 
52 Tecken och symboler, en illustrerad handbok om ursprung och innebörd, 2010, s. 100 
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inte för att stärka banden mellan gruppmedlemmarna. Det går att i dessa scener se en annan 

symbolisk betydelse av bröd. Tillkomstprocessen för bröd används i många fall som metafor 

för livets mödor, enligt Biedermann. Inom symboltolkning har varje skeende i framställandet 

av bröd en motsvarighet i varje människas liv, men också i olika kulturers utveckling. Bröd 

symboliserar det goda som kommer av ett hårt slit.53 Brödets betydelse för kampen kanske 

märks mest i den scen som nämnts tidigare, den scen där antalet brödstycken representerar hur 

många dagar det är kvar innan de blir räddade från arenan. Men brödet som symbol för ett 

mänskligt slit låter sig också anas i hur olika brödet i distriktet är mot det bröd som finns i 

huvudstaden. Regimens bröd är ljus och mjukt och vackert formade exempelvis som 

blommor, medan distriktens bröd är bakat på ransoneringsmjöl, mörkt och grovt (Del 1:57 & 

197). 

Brödet som symbol har också använts för att visa på ett samhälles utveckling i och med 

övergången från jakt- och samlarsamhälle till ett bofast jordbrukssamhälle.54 Genom Peetas 

bakning i trilogins avslutning går det att sia om framtiden i Panem. De är tillbaka i vardagen 

och en förändring har skett, en förändring som vi kan anta blir positiv enligt brödets symbolik. 

Brödets symboliska koppling i omvandlingen av ett samhälle med en jägar- samlarkultur till 

ett jordbrukssamhälle avspeglas också i Katniss utveckling som person. I trilogins inledning 

beskrivs Katniss som en typisk jägare och samlare, det är så hon finner föda till både sig själv 

och sin familj. Samhället kan med andra ord beskrivas som ett jägar- samlarsamhälle. Genom 

trilogin förvandlas Katniss, inte till en jordbrukare, men hennes möjligheter att jaga inskränks 

kraftigt. De kulturella gemenskaper som Katniss kommer att ingå ifrån det att hon lämnar 

Distrikt 12 har mer en prägel av jordbrukssamhällen, där står brödet i fokus. Peeta blir med 

sin bakgrund som bagare en representant för den nya tiden och det nya samhället som ska 

komma och som de redan är en del av. Gale är hopplöst förknippad med jakt och samlande 

och kan alltså förknippas med ett uråldrigt samhälle som är på väg att försvinna. Det är, sett ur 

det perspektivet föga förvånande att Gale försvinner ur berättelsen i trilogins avslutande del. 

Precis som den symboliska betydelsen av bröd som en gemenskap är bröd i en symbolisk 

betydelse av samhällsutveckling konativ. Brödet pekar ut vem som kommer att fortsätta 

utvecklas och vem som kommer stanna i utvecklingen och försvinna ut i periferin. Liksom 

brödet som en symbol för gemenskap ingår det även här i en annan struktur, den struktur som 

handlar om relationer. Då brödet har kopplingar till andra strukturer samt tydliga kopplingar 
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54 Ibid 
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till strukturen i sig går det att argumentera för att bröd bör betraktas som ett dominant element 

i strukturen mat/måltider. 

Brödet blir också en viktig del i upproret mot regimen då det används som igenkänning 

mellan rebellerna. Genom att trycka siluetter av härmskrikor på kex kan de identifiera sig som 

rebeller, Härmskrikan är en symbol för upproret och dess symboliske ledare, Katniss som 

kallas för Härmskrikan. Samtidigt kan upprorsmakarna undanröja bevis för att de är rebeller 

genom att äta upp kexen om regimtrupper närmar sig (Del 2:423f). Det går också att i kexen 

med härmskrikan dra paralleller till nattvardens bröd och ord om att alla är samma kropp 

fastän många. Brödet kan i dessa exempel anses ha samma funktioner som det haft tidigare. 

Brödet pekar ut och identifierar, det är konativt, bröd är en referent då det är en symbol för de 

olika distriktens huvudsakliga syssla. Brödet är emfatiskt då det används som upprätthållande 

och skapande av kontakter. En metalingvistisk funktion finns i brödet då det onekligen skapar 

bilder i bilden. Brödet går till stor del från att vara konnotativt, tolkningsbart i flera olika lager 

och med en betydelse som gäller detta bröd, i trilogins början till att bli en denotation, bröd är 

bröd och det samma gäller för allt bröd alltid, i trilogins avslutning. Även om brödet går från 

att, med Barthes definition, vara en konnotation till denotation kvarstår dess dominanta 

ställning i strukturen livsmedel eller mat, brödet kan nämligen fortfarande kopplas till 

systemet relationer även om det i romantrilogins avslutning handlar om brist på just 

relationer.55 

Elementet bröd bör betraktas som dominant, enligt Pragskolans modell, då det inte bara ingår 

i strukturen livsmedel eller mat/måltid utan också i en struktur som kan kallas relationer. 

Funktionen hos elementet bröd, bör därför kunna påverka de andra elementen i strukturen, i så 

fall bör de andra elementen främsta funktion handla om någon form av relation eller 

symbolisera detsamma. 

 

 

Vegetabilier 

Frukt och grönsaker ingår självfallet som komponenter i de flesta måltider exempelvis som en 

del i en middag på tåget på väg mot huvudstaden i trilogins första del då det serveras 

morotssoppa, grönsallad, potatismos (del 1:41). Det görs sällan någon utförlig beskrivning av 

                                                           
55 Se definitioner av begrepp under rubriken ”Teori”. 
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frukter och grönsaker, speciellt frukterna har en tendens att beskrivas i generella ordalag i stil 

med att det stod en skål med frukt på bordet (se t.ex. del1:49). Grönsakerna är ibland 

namngivna, ärtor, ockra och kål nämns bland andra, men ofta enbart refererade till som 

grönsaker eller ätbara växter (del 1:291, del 2:339, del 3:682). Katniss är namnet på 

huvudpersonen i trilogin, men också på en rot som kan skördas på grunt vatten i sjöar och äts 

istället för potatis (del 1:47,93 & del 2:339). Katniss är en påhittat växt med likheter med 

kaveldun. Från kaveldun kan man äta såväl kolv, stam som rot och Katnissroten visar i allt 

väsentligt på likheter med Kaveldunsroten. Andra rötter som förekommer en icke namngiven 

rot inne på arenan som smakar likt palsternacka och senare kålrot i trilogins avlutande del i 

distrikt 13 (del 1:168, 244, 262 & del 3: 656, 665, 725, 823). Morötter förekommer också, 

men är likt potatis förknippat med huvudstaden och träningscentret (del 1:41). 

Förekomsten av ris i Panem är oklar, Katniss känner inte igen den ”bädd av pärlvita gryn” 

(del 1:57) som hon serveras inne i träningscentret. Frågan är om det verkligen är ris som avses 

i nämnda scen. Några sidor senare serveras en lammgryta som, enligt Katniss, passar utmärkt 

ihop med vildriset som ingår i rätten (del 1:96). Det är inte rimligt att tro att en person som 

inte vet vad ris är helt plötsligt kan bedöma vilken sorts ris som passar till vilken rätt. Det talar 

för att de pärlvita grynen antingen inte är ris utan något annat, eller att vitt, polerat ris 

uppfattas som så fundamentalt annorlunda än det ”vanliga” vildriset att det inte ens går att 

känna igen. Sammanhanget talar för den senare förklaringen, då ris i så fall kan symbolisera 

skillnaden mellan distrikten och huvudstaden. De är lika men ändå olika. Rätten med de vita 

grynen består av kyckling i en krämig vit sås med apelsin, ärtor och lök. Texten innehåller 

ingen information om smaken på rätten men det är ändå lätt att föreställa sig en ren, fräsch 

smak, förutsatt att löken är tillagad och inte rå, men med klara färger. Måltidens funktion i 

texten kan därför vara att förstärka bilden av huvudstaden och samtidigt visa det stylisterna 

försöker ta fram hos Katniss, det rena och fräscha. Bilden av det rena, färgstarka, 

välkomponerade som finns i huvudstaden skapar en kontrasterande bild mot smutsen och 

mörkret i Katniss distrikt (del 1:52–56). Ris har, enligt Biedermann, en symbolisk betydelse 

som i Östasien närmast kan liknas med Västerlandets brödsymbolik. I Kina lade man längre 

tillbaka ris i munnen på avlidna och det var förbjudet att kasta bort risrester, bröt man mot 

förbudet kunde man bli slagen av åskans gud. Ceremoniellt ätande av ris i närvaro av 

buddhistiska munkar tros än idag säkra välgång och lycka i både privat- och offentligt liv.56 

Funktionen för ris är därmed konativ, precis som brödet, det skapar en identitet. Men ris har 
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också metalingvistisk funktion i sin koppling till andra texter och i sitt skapande av andra 

bilder som den rena staden och säkrandet av framgång. Då ris och bröd till viss del är 

varandras motsvarigheter i olika kulturer kan inskrivandet av ris i berättelsen medföra att 

läsare ur olika kulturella kontexter kan förstå textens budskap.  

Potatis nämns i Hungerspelen, men är inte ett vanligt livsmedel. Enligt Sonneson är det dock 

inte hur ofta ett element förkommer som avgör om det är viktigt att analysera eller inte. Alla 

element bör kategoriseras och det är elementets funktion som avgör om elementet är värt 

någon vidare analys, säger Sonneson.57 Potatis serveras som mos, stekt som tillbehör eller 

som del i en pytt-i-panna. Pytt-i-panna tillagas och serveras då de sitter gömda i huvudstaden i 

trilogins avslutande del. I del 3 förekommer potatis dessutom som en ingrediens i en potatis- 

och böngryta som äts direkt ur en konservburk när Katniss med sällskap befinner sig i 

tunnlarna under huvudstaden (del 3:876, 903).  En gång förkommer potatis som en del i en 

köttgryta vilken serveras i distrikt 13, också den i den avslutande delen i trilogin. Moset och 

den stekta potatisen finns med i scener som utspelar sig i eller i anslutning till träningscentret. 

Den stekta potatisen är en del i en frukost bestående av korv, ägg, potatis, bröd, juice och 

choklad i romanens andra del (del 2:490). Potatismoset förkommer en gång vardera i del 1och 

del 2, en lunch på träningshuset respektive en middag på tåget på väg till Huvudstaden (del 

1:41 & del 2:477). Potatis är med andra ord en vara avsedd för huvudstaden och dess 

invånare, att potatis äts i distrikt 13 i den avslutande delen kan förklaras av att den pågående 

revolutionen har förändrar distributionen av råvaror i riket. Även om potatis är närvarande i 

flera fall i texten är det mer intressant att diskutera när, var och hur potatis inte förkommer. 

Någon friterad potatis i någon form förekommer inte, varken chips eller pommes frites, vilket 

är anmärkningsvärt om vi ser till författarens amerikanska bakgrund och matkultur. 

Avsaknaden av vissa matkulturella inslag kan betraktas ur ljuset av att romantrilogin handlar 

om en kulturs undergång eller radikala förändring. Panem har uppstått ur spillrorna av USA. 

Eftersom Panem framställs som en ny, bättre värld som ska ha lärt av sina misstag finns det 

inte plats för onyttigheter som pommes frites. Andra onyttigheter saknas också i trilogin.58 

Huvudstaden beskrivs som en högkultur med bra mat och distrikten svälter eller får mat av 

sämre kvalitet, men inte onyttig. Skräpmat som chips har därmed ingen plats i berättelsen. 

Potatis får i Hungerspelens alla delar betydelsen av en högstatussymbol. Potatis äts av de 

välbärgade men den varken odlas eller äts ute i distrikten därmed följer inte potatisen i trilogin 
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något mönster som kan kännas igen i användningen av potatis varken historiskt eller i det 

nutida samhället. 

Enligt Symbollexikonet finns ingen känd symbolisk betydelse för potatis. Då vi ändå 

konstaterat att trilogin har ett symboliskt modus är det enligt Eco ändå intressant att försöka 

förstå vilken funktion potatis har i texten. För den som slår upp potatis i ett uppslagsverk som 

exempelvis Nationalencyklopedin väntar följande fakta om potatis som återges i 

sammanfattad form: Nordamerika står för endast 7% av världsproduktionen, exporten är 

endast liten, men potatis är inte att betrakta som en lyxvara. Historiskt sett har potatis varit 

mat för samhällets bottenskikt. Potatisens relativa anspråkslöshet gällande krav vid odling i 

kombination med att den har ett gott energi- och näringsvärde har gjort att den betraktats som 

en av Europas viktigaste näringsväxter. Lika viktig som potatisen varit för Europa har den inte 

varit för Nordamerika, ändå är det en betydande växt i den amerikanske matkulturen. Potatis 

kräver dock mycket utrymme, både i odling och lagring.59 Det finns således en förklaring till 

att det i berättelsens distrikt 13 serveras mosade kålrötter men inte potatis så länge de försörjer 

sig själva. En förklaring som går att koppla till de problem med odling och lagring som vi 

idag upplever med potaits. Funktionen hos potatis är vagt referent, detta beroende på att 

funktionen till stor del beror på i vilken form potatis förekommer i trilogin, eller mer i vilken 

form den inte förekommer. Det är det potatisen inte är i Hungerspelen, trilogin, icke 

amerikansk, som ger potatisen dess betydelse, en symbol för en annan kultur och det är detta 

som ger potatisen dess referenta funktion. Potatis kan i Jakobsons modell också sägas ha en 

konativ funktion i det att den identifierar ett samhälle och ett samhällsskikt. 

Bär har en central roll i romantrilogin och förekommer vid flera tillfällen. Bär finns i trilogin 

både som en ofarlig form, bland annat som jordgubbar (del 1:12, 15) men också i en farlig 

form (del 1:230, 264, 284, 305). De ofarliga bären i trilogins inledning beskrivs ge en 

sötsyrlig explosion när de tuggas sönder. Inne på arenan upptäcker Peeta och Katniss att det 

finns både söta ätliga bär samt söta men giftiga bär, nattskatta. Det är med de giftiga bärens 

hjälp de hotar spelledningen med att begå kollektivt självmord och ställa dem utan segrare 

vilket leder till att både Katniss och Peeta överlever. Bären blir också startskottet till upproret 

i Panem. När Katniss, med giftiga bär som enda vapen, lyckas sätta sig upp mot makten och 

överleva får befolkningen mod och kraft att protestera mot orättvisorna (del 1:230, 264, 284, 

305). Bär kan med andra ord vara både livgivande och ta liv i trilogin, precis som upproret 
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också gör. Bären som tuggas sönder i inledningen och skapar en sötsyrlig explosion förebådar 

var som ska komma, något som är både bra och dåligt på samma gång. Bärens primära 

funktion är därför metalingvistisk. 

Apelsiner förkommer både i mat, som juice och som hel frukt. När apelsinen serveras som 

juice på tåget på väg till huvudstaden beskrivs hur Katniss bara ätit apelsin en gång; när de 

firade nyårsafton. Några sidor senare identifierar hon med lätthet bitarna på en varmrätt som 

apelsin och det sägs också att hon hade kunnat byta till sig en apelsin mot en vildkalkon 

hemma i distriktet. Och ytterligare några sidor senare känner Katniss igen apelsinen i den 

marmelad som serveras (del 1:49, 57, 76). I romanens andra del tar Katniss med sig apelsiner 

som mat ut i skogen när hon ska träffa Gale. Även om Katniss vid det tillfället bor i segrarbyn 

och beskrivs ha det gott ställd jämfört med de andra i distriktet, visar inte Gale någon 

förvåning eller uppskattning över att just apelsiner har tagits med (del 2:333). Författarens 

försök att exotifiera apelsinen, som görs i början, kommer med andra ord av sig längre in i 

texten. I strikt botanisk mening faktiskt är apelsiner ett bär.60 Det är apelsin i betydelsen av ett 

bär, som gör att vi kan förstå hur Katniss både kan känna igen frukten och ändå känna sig helt 

främmande för den. I trilogin har ju bär två helt motsatta egenskaper, farliga och ofarliga. 

Apelsiner beskrivs på samma motsatta vis. Apelsinen blir en symbol för hur Katniss upplever 

den behandling hon får innan hon ska in på arenan. Katniss uppskattar förvandlingen till viss 

del men känner sig inte helt som sig själv, det är som om hon spelade olika roller (del 

1:54.56). Tecken och symboler tar upp apelsinträdets motsägelsefulla natur, den kan bära både 

frukt och blommor samtidigt och förknippas därför med fruktbarhet.61 Den funktion som 

apelsiner har i texten är densamma som för bär, som den ju också är, är metalingvistisk. Enligt 

Jakobsons definition av begreppet innebär det att apelsinen som element och det som den 

betecknar kan härledas tillbaka till texten eller att den skapar bilder i bilden.62 Apelsinen som 

symbol skapar bilder av en ung motsägelsefull kvinna, vilket stämmer bra in på hur Katniss 

beskrivs i romantrilogin. Kopplingen till fruktbarhet är inte oviktig i sammanhanget eftersom 

Katniss framställs som en ung kvinna i färd med att upptäcka sin sexualitet. 

Äpplen är liksom apelsiner, som ju egentligen är ett bär, och plommon de vanligaste frukterna 

i Hungerspelen, trilogin. Äpplet har enligt Biedermann en erotisk betydelse, det liknas vid ett 

kvinnobröst och kärnhuset liknas vid vulvan när ett äpple delats i halvor. I antika myter 
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skapades äpplet av Dionysos som skänkte det till kärleksgudinnan Afrodite. Inom asatrons 

mytologi åts äpplen av gudarna för att de inte skulle åldras och inom den keltiska religionen 

var äpplet en symbol för ärvt vetande.63 Scenen där Katniss skjuter en pil genom ett äpple som 

sitter i munnen på en gris som står på spelledarnas uppdukade buffé (del 1:87) erbjuder många 

tolkningsmöjligheter. Det går att se äpplet som en symbol för erotiken och att det är 

föreställningar om den som Katniss skjuter hål på med sin pil. Det är också fullt möjligt att 

läsa in den symboliska betydelsen av det nedärvda vetandet från den keltiska mytologin och 

att Katniss pil i så fall skjuts i avseende att visa på luckor i kunskapen. Äpplet har också en 

symbolisk betydelse av en lockande frestelse som medför synd.64 Den betydelsen är också 

rimlig att applicera på nämnda händelse. Katniss lockas av huvudstadens lättja men anser att 

den medför något dåligt – synd – och skjuter sin pil för att markera sitt avståndstagande till 

det syndiga. Det intressanta är också kopplingen som kan göras mellan apelsiner som 

symboliserar fruktbarhet och äpplen som symboliserar kvinnlighet och erotik. Förekomsten av 

båda dessa frukter i texten gör att vi kan tolka situationen som att Katniss förvisso håller på att 

utvecklas till en vuxen kvinna, men att hon känner sig främmande för den erotiska delen av 

livet, som främst representeras av invånarna i huvudstaden, och markerar ett avstånd till den 

genom att skjuta en pil genom äpplet.  

Inom kinesisk symbolik kopplas det kinesiska ordet för äpple och likheten mellan ordet för 

sjukdom ihop. Äpplen ges därför till sjuka inom kinesisk tradition.65 Kopplingen till den 

kinesiska symboliken återkommer i Hungerspelen, Katniss matar Peeta med torkat äpple när 

han är skadad inne på arenan och Katniss bjuds äppelmos som första måltid när hon kommer 

ut från arenan. I båda fallen ges äpplen till sjuka människor (del 1:212, 289). Samtidigt går det 

att applicera en annan symbolisk betydelse av äpplen i de nämnda scenerna. I det antika 

Athen ingick det i uppvaktningen mellan två förälskade att de skickade eller kastade äpplen 

till varandra och när paret gifte sig skulle de äta ett äpple medan de gick in i brudkammaren, 

äpplet symboliserade då fruktsamhet.66 Äpplent har i den betydelsen alltså en klar likhet med 

apelsinen. I scenen när Katniss matar den skadade Peeta är det inte svårt att se kopplingen 

mellan dem och de atenska brudparen. I en scen några sidor senare kommer det en korg som 

bland annat innehåller äpplen som Katniss och Peeta delar på (Del 1: 251). I den scenen är det 

åter de förälskade som äter äpple tillsammans, samtidigt förstärker äpplet som gåva relationen 
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mellan publiken och Katniss. Den slutsats som drogs tidigare att äpplen och apelsiner 

kompletterar och förstärker varandras funktioner är därmed rimlig. Betydelsen av äpplen och 

apelsiner i texten är att visa på både den yttre och den inre omvandling som Katniss genomgår 

och hur hon och omgivningen har olika uppfattningar om vad som sker. Med Jakobsons 

begrepp skulle det innebära att äpplen kan vara konativa, som när de pekar ut föremålet för 

förälskelsen eller sjukdomen. En referenta funktion har äpplet i alla de fall då frukten 

egentligen benämner något annat objekt, som i scenen då Katniss skjuter äpplet i grisens mun 

där äpplet representerar en idé. Att äpplet alls skrivs in i texten måste anses som en 

stämningsskapare med tanke på äpplets alla symboliska betydelser, vilket medför att det också 

har en fatiskt funktion. Det är också med anledning av alla dessa symboliska 

tolkningsmöjligheter som äpplet har en metalingvistisk funktion. Äpplen går också att se som 

en dominant. Flera av funktionerna som äpplet har gör att det också går att passa in i andra 

strukturer. Till exempel kan äpplen också ingå i strukturen relationer de gånger i texten som 

äpplen används som mat till sjuka. 

Plommon ingår som en komponent i Katniss favoriträtt; en lammgryta som dyker upp vid ett 

flertal tillfällen (del 1;96, 251, 259, 291, 306 & del 2:351 & del 3:869). Plommon är en 

symbol för unga kvinnor i Östasiatisk tradition och enligt Symbollexikonet tar man fasta på de 

erotiska undertoner som finns. Bland annat kallas brudtäcket för plommonblomstäcket. Enligt 

teorier inom psykologi av E. Aeppeli ska plommonet i mäns drömmar utlova en realistisk 

sexuell lycka.67 Katniss är i Hungerspelen verkligen en ung flicka, 16år, och berättelsens 

sexuella undertoner går inte att ta miste på. Dels slits Katniss mellan kärleken hon känner till 

både Gale och Peeta, dels finns det ett begär från publiken som riktas mot Katniss. Det går 

också att läsa in sexuella undertoner i relationen mellan Katniss och Rue, Katniss och 

president Snow, Katniss och Haymitch samt Katniss och Cinna även om dessa relationer 

främst framställs som familjära, hotfulla eller vänskapliga beroende på att vi möter berättelsen 

från Katniss oskyldiga perspektiv. Huruvida någon sexuell lycka uppnås för männen i 

berättelsen sägs inget om, inte ens för de män som har en verklig sexuell relation med 

Katniss. Plommonen ger en påminnelse om att vi får berättelsen till oss genom en oskyldig, 

ung kvinnas ögon, men att andra versioner av berättelsen kan förekomma. Precis det som 

Ringlestein anser är trilogins verkliga budskap.68 Funktionen av plommon som element är 

referent då plommon benämner en annan symbol nämligen den unga, sexuella kvinnan. 
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Äpplen, apelsiner och plommon kan med andra ord sägas visa olika sidor av Katniss identitet 

som ung kvinna. 

Fikon förkommer en gång i Hungerspelen, det är den avslutande delen i en scen när Katniss 

och några rebellkamrater sitter instängda i en källare i huvudstaden och delar några 

fikonkakor till frukost (del 3:901). Fikon var under antiken att av rusets gud, Dionysos, 

attribut, men också den falliska guden Priapos. Fikon kan med andra ord kopplas till både rus 

och erotik, enligt Biederman.69 Betydelsen av fikon stämmer väl överens med handlingen i 

den nämnda scenen, Gale och Peeta har alldeles innan diskuterat vem av dem Katniss ska 

välja och konstaterat att hon väljer den hon behöver för att överleva. Katniss reflekterar över 

det med en önskan om att de istället hade sagt något som hade kunnat tolkas som att hon 

handlar av lidelse, inte känslolöst beräknande. Därefter berättas om hur andra rebeller i ett rus 

av framgång använder bilar för att röja säkra vägar in i huvudstaden (del 3:901). Förekomsten 

av fikon visar att det finns erotiska begär i trilogin. Uttalandet att Katniss väljer den hon 

behöver för att överleva antyder att Katniss inte faller för erotiska frestelser. Fikon och 

fikonträd kan också ha den något motstridiga betydelsen inom kristen symbolik som ”det torra 

fikonträdet” vilket symboliserar irrläror eller det ”fruktbärande fikonträdet” som för tankarna 

till paradiset. Enligt gnostisk och islamsk tradition var fikonträdet ett av de förbjuda träden i 

lustgården och inom buddhismen är fikonträd ett tecken på upplysning.70 Också denna 

ambivalenta hållning passar väl in på hur Katniss beskriver att hon upplever tillvaron; ”som 

att alla känslor jag någonsin haft stulits och utnyttjats av antingen regimen eller rebellerna” 

(del 3:901). Fikonen förstärker känslan av osäkerhet och kan, för den som förstår symbolen, 

skapa tankar om hur vi kan veta vad som är irrläror eller paradis. Fikon får därmed en fatisk, 

stämningsskapande, och referent, representativ, funktion. Dessutom har fikon en emotiv, 

känsloskapande, funktion i det avseendet att de vittnar om känslor som begär. 

Nötter har en symbolisk betydelse av något hemlighetsfullt som göms inom ett hårt skal, 

enligt Biedermann. Inom judisk tradition har man jämfört de heliga skrifterna med en nöt där 

den symboliska betydelsen är att man måste ha historiska fakta, skalet, som omsluter 

berättelsen eller mysterierna, kärnan, för att traditionen ska vara hel. Nötter har också en 

sexuell anspelning i flera kulturer där man bland annat brukar kasta nötter över nygifta par 

eller ge det som bröllopsgåva. Nöten, som bild, är vanligen en symbol för det kvinnliga 
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könsorganet.71 I trilogin förkommer nötter dels som en näringskälla för Katniss och Gale i 

distriktet och för Katniss inne på arenan. Om vi tolkar nötternas symboliska betydelse enligt 

den judiska traditionen kan de vara en fingervisning om att vikten av att sätta berättelsen i sin 

kontextuella samtid för att förstå budskapet. Både Ringlesteins och Tans artiklar som 

presenterades under rubriken ”tidigare forskning” skulle med den symboliska tolkningen 

anses ytterst relevanta i förståelsen av trilogins budskap. Störst roll får emellertid nöten i 

trilogins andra del då Katniss använder dem för att markera det elektrifierade, osynliga staket 

som omsluter arenan. Genom att kasta nötter mot staketet synliggörs det, nötterna blir rostade 

och sällskapet får både mat och slipper elchocker (del 1:93, 190, del 2:541,545, del 3:603f). 

Nöten som något som gömmer något hemlighetsfullt blir tydlig i denna scen. Arenan är i sig 

hemlighetsfull och gömmer på saker att upptäcka, Katniss och hennes sällskap måste också 

förstå strukturen, skalet, innan de kan angripa själva kärnan. Det är först när de förstår hur 

arenan är uppbyggd och var den slutar som de kan sätta sina planer om att förstöra arenan i 

verket. Nöten som symbol för det kvinnliga könsorganet är kanske svårare att förstå i 

Hungerspelen, ändå är den inte otänkbar. Katniss beskrivs i mycket som en pojk-flicka som 

inför publiken spelar rollen av en typisk flicka, hon och Peeta har också ljugit om att Katniss 

är gravid. Om vi tolkar nöten som en symbol för det kvinnliga könsorganet är det en tydlig 

bild av uppror mot könsroller och förväntningar på flickor som Katniss utför då hon kastar 

nötterna mot staketet och låter dem förkolna. Sett till den tolkning som apelsiner och äpplen 

erbjöd ligger det nära till hands att läsa denna form av normkritiskt budskap i nötterna som 

förkolnar. Nötter har en referent funktion då de betecknar ett annat objekt, som arenan, enligt 

Jakobsons definition. Läser vi in den symboliska betydelsen av det kvinnliga könsorganet har 

nötter mer en metalingvistisk funktion då de i så fall möjliggör ytterligare en tolkning av 

texten och skapar bilder i bilden. Väljer vi den senare funktionen är nötter en dominant som 

förutom att ingå i mat/livsmedelsstrukturen också ingår i strukturen genus. 

Animalier 

Katniss uppträder i trilogins inledning som en typisk invånare i ett jägar- samlar samhälle, det 

är identitet som hon delar med Gale. Tillsammans söker de igenom skogen utanför Distrikt 12 

i jakt på byten och ätliga växter, även fiske förekommer. Allt i storlek mellan ekorrar och 

hjortar släpas hem som byten även om det senare är ovanligt beroende på dess opraktiska 

storlek. Kött har en inte obetydlig roll i den mat som förekommer i Hungerspelen, trilogin. På 

ett generellt plan kan kött kopplas till det bibliska begreppet som då betyder människa, så 
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säger i alla fall Nationalencyklopedin. Människan, köttet, står då för maktlöshet, svaghet och 

dödlighet till skillnad från Gud som är evig och andlig.72 Den bibliska betydelsen av kött 

framträder till exempel i texten som i det faktum att det är människor som samlas in att strida 

mot varandra på arenor för att påminna dem om just sin svaghet och dödlighet. Huvudstaden 

och makthavarna tillskriver sig med andra ord gudomliga egenskaper. Katniss kan med hjälp 

av sina kunskaper om jakt klara sig relativt väl inne på arenan, men det är också tack vare 

erfarenheten som jägare som hon kan se huvudstadens roll ur ett annat perspektiv än vad 

andra invånare kan göra. Tydligast blir Katniss perspektiv i den liknelse hon gör mellan några 

flyende människor och jagade djur (del 1:71ff). Människan betraktas i denna scen som kött, 

eller i alla fall som ett djur och Katniss kan med sin erfarenhet som jägare förstå både den 

jagade människans maktlöshet men också jägarens eller makthavarens överlägsenhet. Katniss 

och Gale jagar med förkärlek med pil och båge. Pilen är vanligen en symbol för extasisk 

kärlek eller vällust. Pilar kan också symbolisera död beroende på vem som avlossar den. Det 

finns också en för romanen viktig symbolik i liknelsen att en pil går lätt att bryta av medan en 

knippe pilar förblir oskadda.73 Katniss koppling till jakt och kött går med andra ord att knyta 

till en gemenskap och till ett kontaktsökande, vilket enligt Jakobson är en emfatisk funktion. 

Kött som mat är också en viktig del i Hungerspelen, trilogin, framförallt lamm spelar en 

central roll. Lammgrytan som Katniss äter vid flera tillfällen är en av de få återkommande 

rätterna genom romantrilogin (del 1:96, 251, 259 & del 2:351 & del 3:869). Slår man upp 

lamm i Symbollexikonet kan man läsa att lamm är en symbol för det rena och troskyldiga och 

offerlamm är en omskrivning för martyrskap. I Gamla testamentet beskrivs lammoffer 

återkommande. Gud kan refereras till som den gode herden som vallar sina får och söker eller 

de som sprungit bort, Jesus kallas för offerlamm och mänskligheten liknas vid en flock eller 

hjord. Men offerlammet som var vanligt inom den judiska traditionen blev för den 

västromerska kyrkan en symbol för segern över döden och uppståndelsen.74 Kopplingen 

mellan Katniss som ska in på arenan och slåss för sitt liv, men som senare kommer tillbaka, 

återuppstår, inte bara en utan två gånger är uppenbar. Katniss är det rena lammet som måste 

offras i kampen för frihet, även om Katniss själv är en symbol för kampen är det inte 

angörande om hon lever eller dör martyrdöden. Det antyds i romanens avslutande del att det 

kanske vore bäst om Katniss faktiskt blev martyr. I de filmer som rebellerna framställer får 

Katniss spela rollen som den gode herden, hon tröstar sjuka på ett fältsjukhus och hon leder 

                                                           
72 Sökord: ”Kött” Nationalencyklopedin, nätupplagan www.ne.se 
73 Biedermann 1989, sökord: ”pil” s:222f  
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sina kamrater i strid. Katniss framställs också som ren och troskyldig, sällan om ens någon 

gång blir hon informerad om planerna, det är först efteråt som hon förstår vad hon varit 

delaktig i(del 3:701, 820, 847). Funktionen av kött generellt och lamm i synnerhet är konativ, 

kött pekar ut och identifierar rollerna i trilogin. Därmed har de också en referent funktion då 

kött och lamm kan ses som benämningar på ett annat objekt, människan. Då vi redan tidigare 

har konstaterat att vi har en dominant, bröd, som styr tolkningen inom strukturen mat/måltid 

stärks lammet i sin symboliska betydelse av offer. Offerlammet och Katniss blir två sätt att 

uttrycka samma sak, martyrens roll för gemenskapen som skapas genom brödet. 

Fisk förkommer ett flertal gånger i trilogin. Fiskar kopplas inom flera religioner till olika 

fruktbarhetsgudinnor men de kan också användas som offerdjur då de är kallblodiga och 

saknar ”heta lidelser” vilket gör dem rena. Fisken har också används som en symbol för 

kristna då det grekiska ordet för fisk kan sättas samman av begynnelsebokstäverna från andra 

grekiska ord med betydelsen: Jesus Kristus, Guds son, återlösaren. Fisken som symbol var ett 

hemligt tecken mellan kristna i tider då de levde bland fiender och kristna liknelser som att 

apostlarna kallas för människofiskare finns redan tidigt i kristendomens historia. Fisk och 

bröd ansågs tidigt vara en del av den heliga måltiden. I andra kulturer är fisken en symbol för 

lycka, medan åter andra har betraktat fiskar som gudomliga och därför ansett dem vara 

förbjuden föda.75 I romantrilogin har fisken främst en lyckobringande symbolroll, det är 

genom fiske som Katniss och Gale till stor del försörjer sina familjer och det är bland annat 

fisk som Katniss äter som föda inne på arenan. Enligt Jakobsons modell får fisk då en referent 

funktion då fisken fungerar enligt vad vi tar för givet.76 Fisken som offerdjur finns också med 

i romantrilogin, i en scen bestämmer sig Katniss sällskap för att göra sjön på arenan 

strömförande och offra fisken som finns där för att döda sina motståndare (del 2:601). Även 

liknelsen mellan apostlarna som människofiskare har sin motsvarighet i Hungerspelen. Det är 

genom kunskapen i fiske, eller mer kunskapen om hur man tillverkar metkrokar, som en 

allians formas mellan Katniss och deltagarna från Distrikt 4, Finnick och Mags, i romanens 

andra del (del 1:14, 231, 256ff & del 2:498, 593, 603, 606). Fisk och fiske har därför en 

emfatisk, kontaktskapande, funktion. En spännande motsvarighet till de kristnas hemliga 

fisktecken dyker också upp i trilogins andra del. Under en jakttur i skogen möter Katniss ett 

par rymlingar från Distrikt 8, de identifierar sig som motståndsmän genom att visa fram ett 

bröd med en härmskrika stämplad på (del 2:420). Härmskrikan är i berättelsen en symbol för 
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36 
 

upproret och används i denna scen, precis som den kristna fisken, som en identifikation 

mellan likasinnade.77 Fisk har i de flesta fall en referent funktion. Fisk är det vi utgår från att 

fisk är, något vi kan äta. Det går också att se en metalingvistisk funktion i de sammanhang 

som fisk kan kopplas till bibliska förekomster, vilka skapar bilder i bilden. 

Musslor och andra skaldjur förekommer inne på arenan i trilogins andra del. Det är genom att 

fånga skaldjur i sjön som Katniss sällskap kan förse sig med mat, de fiskar med nät och dyker 

efter ostron. Kanske bör det i sammanhanget nämnas att sjön är salt vilket gör den lämplig för 

skaldjur med otjänlig som dricksvatten. Peeta hittar en pärla i ett ostron och skänker den till 

Katniss vilket förstärker relationen dem emellan. Katniss betraktar gåvan som något som kan 

ge henne styrka i dödsögonblicket vilket hon antar närmar sig hastigt (del 2:568, 606). Pärlan 

har kopplingar till månen och till kvinnlighet enligt Biedermann. Formen på pärlan, den är 

rund, betraktas som ett tecken på fullkomlighet. Då pärlor göms i musslor har musslor fått 

symbolisera gömda hemligheter. Pärlan förekommer i många mytbildningar och symboliserar, 

enligt Biedermann, vanligen jungfrudom och renhet78 Musslor och ostron har setts som en 

symbol för könsorganen och är kopplad till sexualitet och fruktsamhet, enligt 

Symbollexikonet. Inom kristen symbolik valde man istället att låta musslan med sitt hårda skal 

symbolisera graven som omsluter det mjuka inre; människan, innan hen ska återuppstå.79 

Relationen mellan Katniss och Peeta är av sexuell karaktär, de har inför denna spelomgång 

dessutom ljugit om att Katniss är gravid vilket gör kopplingen till musslans fruktsamhet extra 

tydlig. Också pärlans symboliska betydelse av jungfrudom spelar in i detta, att graviditeten är 

en lögn förstärks av pärlan som symbol för jungfrudom. En annan symbolisk koppling sker 

innan Peeta hittar musslan då han påminner Katniss om att hon är den av de två som måste 

överleva då hon har en möjlig framtid med någon annan, vilket Katniss tolkar som att det är 

hon och Gale som bör bilda familj (del 2:595). Musslan och kopplingen till döden och 

uppståndelse är också närvarande i scenen, dels genom Peetas ord till Katniss, dels genom 

Katniss tankar om att spelet snart är över och dels i och med att Katniss och hennes kamrater 

förstör arenan och Katniss i ett medvetslöst tillstånd hämtas ut med hjälp av rebellerna (del 

2:568, 595, 618). Funktionen för musslor och ostron är referent, de är vad de är, men de är 

också en språklig ersättning för arenan, själva spelet och livet. I sin symboliska betydelse av 

                                                           
77 Se även under rubriken ”Bröd” 
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en grav har musslor också en metalingvistisk funktion, de säger något om vad som kommer 

att hända i berättelsen och skapar på så sätt bilder i bilden. 

Ägg förekommer som livsmedel främst då Katniss och Rue äter tillsammans i romantrilogins 

första del (del 1:174). Ägg beskrivs som vitt och bräckligt och förknippas med livets 

uppkomst i Symbollexikonet. Ägg har i flera kulturer skickats med döda som färdkost på 

vägen till dödsriket. Ägget ingår i många symboliska handlingar som påskägg vid påsk, 

nedgrävning av skyddsägg eller för att kasta mot hustaken för att undvika att blixten slår 

ner.80 Äggets bräcklighet och livets skörhet kan förknippas med Rue som beskrivs som liten 

och skör. De ägg som Katniss och Rue äter kan också ses som de dödas färdkost i och med att 

de bryter upp, skiljs åt och att Rue kort därefter dör. Livets bräcklighet är på alla sätt 

närvarande i de scener där ägg förekommer. Ägg har en referent funktion, men också en 

konativ då de skapar en identitet till rollen Rue. Om vi accepterat att brödet är en dominant 

som styr funktionen av de andra elementen är den konativa funktionen hos ägg den funktion 

som är viktig. Genom att ägg kopplas till Rues identitet kan ägget också vara en del av 

strukturen som vi kallat för relationer, naturligtvis ingår ägg i strukturen mat/måltider. 

Dryck 

Vin förekommer sällan i trilogin. Enligt symbollexikonet representerar vin en sann andlig 

dryck och inom den kristna tron kopplas vinet till blodet och Jesus sista måltid. Korset och 

livets träd liknas ofta vid vinstockar och enligt Biedermann är vinskörden en symbol för den 

yttersta domen. Konsumtion av vin satte en människa i kontakt med gudarna i det antika 

Grekland och genom att hälla vin på marken kunde de avlida ta del av vinets gåva. Enligt 

islam är vinet en gåva från änglarna men det är förbannat av djävulen och skänker därför 

ingen välsignelse.81 I romantrilogin serveras vinet under en måltid när Katniss anlänt till 

huvudstaden (del 1:67). Huvudstaden kan i berättelsen mycket väl ses som en motsvarighet 

till den gudom som Katniss bör få kontakt med. Samtidigt stämmer den kristna symboliken in 

med tanke på att det Katniss står inför kan beskrivas som den yttersta domen. Kanske vill hon 

ha vinet som gåva från de som i romanen beskrivs som änglar, det vill säga människorna i 

huvudstaden, men liksom inom den islamska traditionen gör gällande skänker vinet ingen 

välsignelse. Katniss uppskattar nämligen inte ruset som vinet medför och byter ut det mot 

vatten. Vinet har med sin koppling till religiösa föreställningar en metalingvistiks funktion då 
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det skapar berättelser i berättelsen. I och med att vin också kan representera något annat, 

Kristi blod, har vin också en referent funktion.  

Vatten (bland annat del 1:128, 141f & del 3:894) framställs genom hela trilogin som något 

livsnödvändigt och inne på arenan är vatten viktigare än mat. Enligt Biedermanns 

Symbollexikonet är vatten också i många kulturer källan till allt livs uppkomst. Vatten kan 

också förknippas med nedsjunkande och undergång82, vilket stämmer bra om vi menar att 

vatten har en fatisk, stämningsskapande, funktion. Vattnet i trilogin bör i så fall betraktas som 

något som förebådar om vad som ska komma, en undergång som gör att ett nytt liv kan börja. 

Vatten hör också ihop med offer till gudarna i många äldre kulter, att kasta mynt i brunnar och 

fontäner är en rest av detta. De vattenkällor man offrade i förknippades ofta med fruktbarhet 

och rikedom.83 Den som vinner hungerspelen i romanen förknippas med just fruktsamhet och 

rikedom, det vittnar bland annat Finnick Odairs roll om (del 2:479ff). Vatten har också en 

annan sida, som något välsignat vid till exempel ett dop.84 Vattnets dubbelhet är på så sätt 

synlig genom trilogin, det bringar välsignelse för den som har tillgång på rent, friskt vatten 

inne på arenan, men förebådar samtidigt om Panems undergång. Funktionen enligt 

Pragmodellen metalingvistisk då vatten visar på vad som kommer att ske i handlingen.                                                                    

 

Avslutande diskussion 

Genom analysen av maten i Hungerspelen, trilogin går det att konstatera att mat är ett 

återkommande inslag i texten. De vegetabilier som nämns är främst olika frukter, men också 

ris och potatis förekommer. Bland de animaliska inslagen är det främst lamm, fisk och 

skaldjur som förtärs i trilogin. Det går att se en förändring genom trilogin där maten beskrivs 

utförligt i början men nämns mer i förbigående mot slutet. En tänkbar anledning till denna 

utveckling är att maten och måltiderna ska spegla landet Panems utveckling mot ett modernt 

samhälle där gemensamma måltider inte längre är det centrala. Den gemenskap som 

måltiderna representerar kan i ett modernt samhälle ersättas med andra gemenskaper, trilogin 

ger dock inga ledtrådar om vilka. Den mat som förekommer i romantrilogin symboliserar på 

olika sätt gemenskap och/eller ung kvinnlighet, ofta med sexuella anspelningar. 
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Pragskolans modell för hungerspelen skulle kunna beskrivas enligt följande: strukturen kallas 

mat/måltider, i toppen befinner sig elementet bröd som är ett dominant element. Brödet 

påverkar de andra elementen så att det är de funktioner som innebär någon form av 

gemenskap som blir de centrala i analysen. Därmed kommer också de andra elementens 

funktion att ha gemenskap i fokus. Flera av elementen anspelar dessutom på sexuella 

undertoner vilket medför att den tolkning vi gör av strukturen mat/måltider kan sättas i 

samband med unga människors utveckling till vuxna och den gemenskap som unga vuxna 

skapar. Det innebär också att de element som på något sätt reglerar olika relationer lyfts fram i 

undersökningen och att element som svamp, med en koppling till magi,85 lämnas lite vid sidan 

av. Det är med andra ord så att de olika elementen lyfts fram olika mycket genom en analys 

med Pragskolans modell. En del element blir mer eller mindre osynliga vilket är en svaghet i 

analysen. Det kan leda till att vissa symboliska betydelser övertolkas. Genom att utvidga 

analysområdet till att också omfatta andra strukturer som exempelvis strukturen relationer 

eller gemenskap skulle de element som lämnats i utkanten av strukturen mat/måltider också 

kunna belysas. Genom att sammanfoga flera analyser av olika strukturer skulle denna svaghet 

rörande metod och teori kunna undvikas. För att öka denna uppsats reliabilitet behövs således 

fler liknande studier. 

För att något knyta ihop säcken vill jag åter ta upp namnet på strukturen som analyseras 

mat/måltider. Beroende på vilket av namnen på strukturen vi väljer kan vi sätta fokus på olika 

funktioner hos elementen. Kallar vi strukturen för mat kommer fokus att hamna på 

elementens referenta och metalingvistiska funktioner då mat som struktur inte har en egen 

funktion, den är i sammanhanget neutral. Väljer vi att kalla strukturen för måltider kan 

elementen få emfatiska, referenta, konativa, metalingvistiska, poetiska och fatiska och 

emotiva funktioner, vilket visats i analysen. Strukturen måltider har i sig en funktion som 

främst är emfatisk, kontaktsökande. Att strukturen måltider har en funktion medför att vi kan 

anse den befinna sig på gränsen mellan att vara ett element och en struktur. 

 Oavsett om strukturen kallas mat eller måltider är det intressant att resonera kring vilket 

budskap är det som avses när Katniss favoritmåltid består av ris, lamm och plommon. Ris ska 

säkra välgång och lycka enligt den symboliska betydelsen hämtad från Asien. Då ris och bröd 

anses vara varandras motsvarigheter, fast från olika kulturer går det också att dra paralleller 

till att skapa en gemenskap: att alla är samma. Men det går också att genom att jägaren Gale 
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får mindre plats och att bagaren Peeta får en större plats i berättelsen avslutning dra paralleller 

till utveckling av ett nytt samhälle som lämnar det gamla bakom sig. Lamm leder tankarna till 

något rent som ska offras för att blidka gudar, ett martyrskap. Plommon symboliserar en ung 

kvinna som upptäcker sin sexualitet. Ett flertal av de livsmedel som förekommer går 

dessutom att på olika sätt koppla till fruktbarhet. Jag tolkar budskapet som träder fram som en 

signal om hur vi ska läsa romanen, vad vi ska ta fasta på och reflektera över.  Budskapet bör 

med dessa symboler handla om hur dagens samhälle ser ut och vilka utmaningar det finns, 

med fokus på hur unga människor, främst kvinnor, framställs. Ur det perspektivet är det 

intressant är att martyrskap, lamm, och säkrandet av lycka, ris, ingår i samma måltid och att 

det hela kopplas till unga kvinnor, plommon. Det är alltså de unga kvinnornas situation i 

dagens samhälle som trilogins budskap främst gäller. Ringlestein menar att Hungerspelens 

budskap är att vi alltid måste söka efter verkligenheten och vara kritiska mot den verklighet 

som skapas åt oss.86 Sammankopplat med unga kvinnor är går det med andra ord att göra en 

läsning av trilogin som kopplas till genusfrågor. Symboliken i måltiderna stämmer också väl 

in på resultatet från Tans undersökning om den symboliska betydelsen av brända kroppar i 

Hungerspelen. Tan menar att det inte är ett hot att vi går under om våra barn gör det, det är en 

bön om gemenskap.87 Trilogins budskap om att det finns utmaningar i dagens samhälle kan 

genom Tans koppling leda tankarna till vad som händer om vi inte möter dem gemensamt. 

Sammanfattningsvis tolkar jag budskapet i trilogin som: Det behövs ett VI för att möta de 

utmaningar som framtidens samhälle ställer på oss, och i VI:et för inte de unga kvinnorna 

glömmas bort. 

Brödsymboliken är stark i trilogin. Bröd är ett dominant element som styr tolkningen av hela 

strukturen och kan därför antas bära på ett budskap i sig. Bröd symboliserar gemenskap, men 

det är också ett utpekande av de som ingår i gemenskapen och de som står utanför. I romanen 

möter de som står utanför gemenskapen onekligen mycket grymma öden. Budskapet om 

skapandet av ett ”VI” tycks i trilogin också skapa ett ”DEM”. Märkligt nog, kan det tyckas, 

framkommer ingen upplösning av denna dikotomi. I Hungerspelen, trilogin handlar det om att 

dem ska bli vi, fienderna ska byta sida, aldrig tvärtom. Brödet delas mellan vänner men inte 

med fiender. Gemenskapen är med andra ord bara till för dem som är som vi, eller de som vill 

bli det. Är budskapet i så fall: Anpassa er eller förintas? Det går att diskutera vilka som avses 

med vi och dem i sammanhanget. Författaren till trilogin är amerikansk vilket leder till 
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antaganden om att vi är det samma som den västerländska civilisationen. Det går också att 

hävda att det spelar roll vem som avses med vi och dem. Konflikten, motsättningarna och 

mönstret är detsamma ändå och det handlar om att alla människor måste bli ett vi. Jag vill läsa 

romanen med det senare antagandet i tankarna. 

Vad gör en förståelse av symbolerna för textförståelse? Umberto Eco säger att världen vore 

fattig om den förlorade sitt rika symbolspråk, det är en del av vårt arv, en del av vårt språk. Vi 

behöver ett symbolspråk för att förstå vår omgivning ”Där inte portvakten kan tala tiger också 

poeten”88 Symboltolkning är en del av vår läsförståelse, ofta sker den omedvetet och är rent 

personlig intuitiv. Om vi istället lyfter fram symbolerna, analyserar och diskuterar deras 

innebörd och de olika tolkningar som finns kan vi ge texten en djupare mening, en större 

betydelse och inte minst hålls symbolspråket vid liv. Aspelin talar om att olika symboler gör 

att det dubbeltydiga meddelandet som finns i estetiska funktioner blir olika lätt eller svår att 

förstå.89 PISA-undersökningarna visar att svenska elever får en allt sämre läsförståelse, 

kanske är det delar av symbolspråket de håller på att tappa. Det är möjligt att de upplever 

symbolerna som för svåra vilket gör att de inte heller förstår textens underliggande budskap. 

Kanske är det just att tolka och förstå texternas poetiska budskap som göms i strukturer och 

element som eleverna behöver öva på, inte för att få bättre resultat i PISA-undersökningar 

utan för att se till att portvakten talar. 

Umberto Eco utgår från att det finns en modell reader och att texter skapas i syfte att ta fram 

denna typ av läsare. Modell reader är en typ av lässtrategi som bygger på ett system av 

instruktioner som skapar en läsare designat av texten.  Enklare förklarat kan man säga att 

läsaren blir till genom sina tolkningar av texten och hur hen förhåller sig till texten.90 Det 

finns andra typer av läsare än den Eco beskriver, Wolfgang Iser utgår till exempel istället från 

att en läsare ska fylla i de luckor som finns i texten och bygga ut de strukturer som kan anas i 

en text. I det arbetet kan en läsare bli medveten om de normer som styr hens liv. Isers läsare 

antas inte bara tolka en text, den ska själva producera en del av den.91 Denna uppsats 

diskuterar inte läsaren, men det är en väg att gå i vidare forskning kring läsning med 

symboliskt modus. Diskussionen tar ändå upp en viktig tanke om vilken läsare det är som 

skolorna avser att skapa. Oavsett hur vi ställer oss till läsaren kan symbolanalys vara en metod 

                                                           
88 Eco 2002, s.139 
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som kan underlätta för läraren att skapa läslust hos eleverna. Lyckas skolan med det är 

mycket vunnet.  

Sammanfattning 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka vilken funktion mat har i romanen Hungerspelen, 

trilogin samt vilket budskap som förmedlas genom de symboler som förekommer. För att 

avgränsa undersökningen av symboler är det är det matens symboliska betydelse som har 

valts ut. Någon liknande studie på romantrilogin Hungerspelen har inte genomförts tidigare. 

Romanen gavs ut i tre separata delar Hungerspelen 2008, Fatta eld 2009 och Revolt 2010. 

Som material till uppsatsen har dock den volym som gavs ut 2012 kallad Hungerspelen – 

trilogin används. De olika livsmedlen som förekommer i trilogin har analyserats med hjälp av 

Hans Biedermanns Symbollexikonet, Nationalencyklopedin samt Tecken och symboler, en 

illustrerad handbok om ursprung och innebörd och teorier och modeller hämtade från 

Umberto Eco och Roman Jakobsen har används för att synliggöra symbolernas funktioner i 

texten. Analysen visar att flera av elementen symboliserar olika typer av gemenskap och 

relationer, ofta med sexuella undertoner, vilket medför att de har konativa (utpekande) och 

emotiva (kontaktskapande) funktioner. Ett flertal av elementen, bland annat ris och nötter har 

en metalingvistisk funktion som innebär att de skapar bilder i bilden. Slutsatsen är att maten 

har olika funktioner i berättelsen men att bröd, och dess symboliska betydelse kopplad till 

gemenskap, är en dominant. Det budskap som förmedlas genom maten i romanen är dels ett 

ifrågasättande av ung kvinnlighet och de krav som omgärdar dem, dels ett budskap om vad en 

uppdelning i ”VI”och ”DEM” medför. För att verifiera resultatet och fastställa dess giltighet 

skulle emellertid fler likande studier behövas. 
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