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Abstract 
 

Sofie Fromholdt (2016). Om ni brinner, brinner vi med er: En genustematiserad analys av Suzanne 

Collins Revolt, ur ett didaktiskt perspektiv (If you burn, we burn with you: A gender themed analysis 

of Suzanne Collins Mockingjay, from an educational perspective). Independent Project, Swedish, 

Independent Project, Specialisation in Grades 4-6, Second Cycle, 15 Credits. School of 

Humanities, Education and Social Sciences. 

The purpose of this study is to enlighten how the characters in Suzanne Collins Mockingjay is 

portrayed from a gender approach. The aim is also to compare the analysis to a didactic 

perspective based on schools values.  The analysis relies on gender theories and the influence 

of fiction in school and the used method is a thematic content analysis. The study concludes 

that the text represents both stereotypical and gender breaking characters, though females are 

more represented out of a gender breaking view than men. Even when the analysis shows that 

the book contains several of non- masculine characters, it preserves male stereotypes. But it 

contains a cast of varied characters, and thus complies with the school’s values rather than 

neglect them.  

Keywords: Suzanne Collins, Mockingjay, gender and literature reception. 
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1. Inledning 

Läsningen har en stor roll i skoldebatten och det går inte att missa att den är bra för elevernas 

språkliga utveckling och inte minst som en väg till framgång både gällande betyg och kunskap. 

För att nå kunskapen gäller det läsa, men läsningen av böcker behöver även motiveras ur flera 

syften. I Lgr 11 står det att:  

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika 

typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse 

för omvärlden. (Lgr 11 s.222) 

När jag har varit ute i skolor har jag deltagit i diskussioner om hur lärare har tänkt kring sina 

val av litteratur, både högläsnings- och klassuppsättningsböcker. Vid ett tillfälle var jag med 

om att lärarna var tvungna att välja böckerna fort innan det ekonomiska anslaget till dem 

försvann. Jag upplevde att debatten kring böcker och deras möjligheter inte hann diskuteras 

noggrant, vilket är en viktig del i att välja ”rätt”. Vilka är då de rätta böckerna? Det diskuteras 

ibland om de ”rätta” värderingarna (Kåreland 2013 s.110). Våra värderingar finns bland oss 

hela tiden präglade av vår samtid och vårt sätt att leva, och vi kanske inte alltid kan peka ut vad 

vi är med om just nu, men det är emellertid enklare att se tillbaka på vad som varit. Vivi Edström 

(2010 s.13) påstår att skönlitteraturen präglas av sin samtids idéer gällande exempelvis samhälle 

och barnuppfostran. Barnboken har tidigare präglats av både pedagogiska och religiösa motiv 

där värderingarna varit tydliga. Skönlitteraturen kan därför ge oss en bild om hur det har varit 

och vilka värderingar som funnits men det handlar då om att kunna finna dem. Lena Kåreland 

(2013 s.110) beskriver att texter som producerades i början av 1900-talet bar på mer tydliga 

moraliska och didaktiska värderingar, där boken skulle vara ett sätt för barnen att finna sin väg 

in i samhället, d.v.s. de skulle genom berättelser få höra vad som kunde hända om de inte skötte 

sig. Detta har på senare tid övergått till att författare problematiserar samhället, exempelvis 

genom hur pojkar och flickor framställs (Haynes 2012 s.xii).  

I skolans uppdrag står det att: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter.[...] Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. (Lgr 11 s.8) 
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Bev Harrison (2010 s.48) beskriver att skönlitteraturen kan främja detta arbete. Han menar att 

det är lärarens plikt att ta bort stereotypa konstruktioner ur undervisningen för att öppna upp 

för vad som ses som mer normbrytande. Judith Butler (Stephens 2002 s.41) hävdar att de 

identiteter som vi idag ser i skönlitteraturen präglas av den normerade bilden av könen i 

samhället, och genom att böckerna förmedlar denna bild återreproduceras könsnormerna. 

Böcker förmedlar en bild av könen som läsaren sedan tolkar efter sin erfarenhet och världsbild, 

och när det saknas alternativa könsroller kan elever ej ta del eller identifiera sig med dem. 

Utifrån denna bakgrund kommer denna text behandla hur en ungdomsbok skildrar genus. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna analys är att belysa hur Suzanne Collins Revolt (2010) framställer 

karaktärerna utifrån ett genusperspektiv. Syftet är också att knyta analysen till ett didaktiskt 

perspektiv utifrån bl.a. skolans värdegrund. Frågeställningar som skall besvaras är: 

 Hur karakteriseras de litterära karaktärerna ur ett genusperspektiv i Suzanne Collins 

Revolt? 

 Hur kan arbetet med denna bok knytas till skolans värdegrund, och vilka eventuella 

konsekvenser skulle detta kunna få? 

1.2. Disposition 

Denna uppsats är uppbyggd av nio avsnitt. I inledningen presenterades uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I nästa del, ”Bakgrund”, presenteras handlingen från den kompletta 

Hungerspelstrilogin. I därpå följande avsnitt presenteras den tidigare forskningen som fokuserar 

både på skönlitteraturen i skolan och dess möjligheter, samt tidigare forskning från 

Hungerspelen med kopplingar till genus. I kapitel 4 presenteras den teoretiska begreppsramen 

d.v.s. de begrepp som kommer att hjälpa till vid tolkningen av karaktärerna, där kommer 

begrepp som genus, särskilt i skönlitteratur, och litteraturreception att kommenteras närmare. 

Därefter presenteras metodavsnittet som behandlar analysens valda metod, tillvägagångssättet 

samt materialet. Efter metoden presenteras karaktärerna ur boken Revolt, men det är först i 

analysen som boken analyseras med hjälp av den tidigare forskningen och den teoretiska 

begreppsramen. I kapitel 8 diskuteras karaktärerna och analysen för att besvara uppsatsens 

övergripande frågeställningar. I det sista avsnittet berörs de avslutande slutsatserna och 

diskussionen. Kapitlet behandlar även metoddiskussionen samt förslag på vidare forskning.  
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2. Bakgrund 

2.1. Hungerspelstrilogin 

Syftet här är att presentera trilogins handling.  Serien består av böckerna med titlarna 

Hungerspelen (The Hunger games, 2008), Fatta eld (Catching Fire, 2009) och Revolt 

(Mockingjay, 2010). Handlingen kommer att presenteras kort i detta avsnitt. Den berörda boken 

Revolt beskrivs mer utförligt och detaljerat med tanke på att det är den som står i fokus för min 

analys, och för att förstå studien krävs det att det finns beskrivningar av vissa moment. 

Serien handlar om Katniss Everdeen. Hon bor i USA, som genom flera krig och revolutioner 

hamnat i en spiral av dystopi, med ett förstört demokratiskt samhälle. Platsen har fått namnet 

Panem och hon lever i en tid där Huvudstaden och en man, President Snow, styr hela Panem 

med ett järngrepp. Berättelsen startar efter att det har skett försök att störta regimen, men de 

tretton distrikten fick ta smällen, där distrikt tretton bombades och försvann. För att bevara den 

sköra freden anordnas en folkfest i Huvudstaden varje år, som en påminnelse om att uppror inte 

är till någons nytta, och att samhället måste hålla samman, men det är snarare en påminnelse 

om att invånarna inte äger sina egna liv. 

Påminnelsen sker årligen genom en påstådd folkfest där vardera av de återstående tolv distrikten 

måste skicka iväg två av sina yngre medborgare, ungdomar mellan tolv och arton, en flicka och 

en pojke, till en tävling på liv och död, kallat Hungerspelen. Valet av ungdomar sker i de flesta 

distrikten genom lottning som kallas Slåttern, men de kan även anmäla sig som frivilliga. De 

tävlar på en instängd arena med livet som insats i ett spel där det handlar om att överleva. 

Arenan är anpassad efter att döda ungdomarna, vilket gör att de är i ständig fara. Innan spelen 

börjar får samtliga ungdomar tränas i strid och överlevnad. Spelen avslutas när endast en person 

står kvar, och för att hylla segraren överöses denna med stor rikedom både för sin egen del men 

också för distriktet de kommer ifrån. 

2.1.1. Bok 1: Hungerspelen 

Serien handlar som nämnts om Katniss Everdeen som blir en av de tävlande i den 74:e upplagan 

av Hungerspelen, efter att hon frivilligt erbjuder sig när hennes syster blivit lottad att delta. 

Katniss och Peeta blir de som tävlar från distrikt tolv, och deras historia som kärlekspar fångar 

både sponsorernas och publikens sympatier. Under spelen uppkommer en ny regel, att om de 

båda tävlande från ett distrikt överlever, vinner båda. Men när väl denna situation äger rum för 

Katniss och Peeta ändras regeln igen och det kan endast vara en vinnare. Som respons på 

regeländringen bestämmer sig Katniss och Peeta för att svälja giftiga bär men precis när de ska 
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svälja dem stoppas de. Regeln ändras tillbaka och Hungerspelen får för första gången två 

vinnare. President Snow tolkar deras agerande som ett tecken på att Katniss är rebellisk och att 

hon arbetar mot systemet.  Detta gör att han ser henne som en fara och ett möjligt hot för hans 

styre. 

Efter vinsten blir Katniss därför hotad och uppmanad att spela på deras kärlek. Deras val att 

svälja bären skulle tolkas som att de hellre dör än lever ett liv utan varandra. Redan innan hade 

”kärleksparet från distrikt tolv” fångat sympatier, men vissa medborgare i Panem tolkar 

aktionen, så som President Snow befarade, som ett tecken på motstånd. 

2.1.2. Bok 2: Fatta eld 

Efter att Peeta och Katniss vunnit åker de på segerturné genom landet. Turnén går inte riktigt 

som President Snow vill utan Katniss närvaro eldar på irritationen som finns bland 

befolkningen. I sin tur ordnar Huvudstaden vad de kallar Kvartsekelskuvningen för att fira det 

75:e året av Hungerspelen. Varje kvartal har de haft olika inriktningar och vid denna kommer 

endast vinnare av Hungerspelen att delta. Eftersom Katniss är den enda kvinnan som vunnit 

från distrikt tolv, så är hon den enda som kan delta igen. Trots att det är deras handledare 

Haymitchs lapp som dras är det Peeta som åker, då han frivilligt erbjuder sig. Även detta spel 

skapar mer irritation bland folket och spelen avslutas med att Katniss skjuter en pil mot kupolen 

som omger arenan, vilket stänger av kommunikationen mellan Huvudstaden och arenan. Vid 

denna situation får Katniss en kraftig stöt och blir medvetslös. Under denna tid förs hon till 

distrikt tretton, som påstås varit förstört av Huvudstaden, samtidigt som de andra deltagarna 

som var i livet tillfångatogs av regimen. 

2.1.3. Bok 3: Revolt  

Katniss har nu överlevt Hungerspelen två gånger. Under tiden hon fördes till distrikt tretton 

förstördes distrikt tolv och de överlevande segrarna i arenan togs till fånga. Hon står nu utan 

makt och på grund av att hon ses som labil, kan hon inte påverka något. Trots detta får hon den 

viktigaste rollen, hon blir revoltens ansikte utåt, hon blir Härmskrikan. President Alma Coin i 

distrikt tretton, har en egen plan över hur Panems framtid ska bli, och hon startar en revolt med 

Katniss som talesperson och symbol. För att bli Härmskrikan sluter Katniss ett avtal med 

President Coin. I avtalet finns flera delar med, men en handlar om att de som togs tillfånga av 

regimen inte ska skadas eller dömas för något som händer under deras fångenskap. Samtidigt 

använder President Snow Peeta som en distraktion för Katniss. Peeta utnyttjas i både intervjuer 

och som informationskälla av regimen. Det kommer även fram att han torteras, vilket sätter 
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Katniss i obalans, men hon fortsätter att fullfölja sin roll. Hon spelar in propagandafilmer, 

propåer som de också kallas, med ett filmteam. Inför dessa filmningar stylas hon av sina 

stylister. De åker även ut till andra distrikt, både tolvan och åttan för att få in material till 

propåerna, men under resan till åttan bombar regimen ett av sjukhusen Katniss besöker.  

När de kommit tillbaka till distrikt tretton sänds ytterligare en intervju från Huvudstaden med 

Peeta. Under denna sändning lyckas Beetee störa kommunikationen och istället sända 

rebellernas propagandafilmer med Katniss, som Peeta ser. I sin psykiska obalans lyckas han 

varna Katniss om regimens planer att bomba distrikt tretton. Strax efter avbryts intervjun och 

ett bombanfall påbörjas mot distrikt tretton, men ingen kommer till skada. Efter attacken väljer 

rebellerna att frita segrarna, däribland Peeta, Johanna Mason, Annie Cresta och Enobaria. Väl 

fria och omhändertagna i distrikt tretton inser rebellerna att Peeta har torterats genom 

målbålgetingsgift. Giftet skapar hallucinationer som i sin tur används för att programmera om 

minnen och även skapa nya som associeras med olika personer, och i detta fall är det Katniss. 

De har programmerat om Peeta att tro att Katniss är farlig och att allt hon säger är en lögn, 

vilket gör att han vill döda henne. Efter detta väljer Katniss att åka till distrikt två för att hjälpa 

rebellerna. Där intar rebellerna ”Nöten” som är distrikt tvås militäranläggning, men Katniss blir 

skjuten. Hon förs tillbaka till tretton där hon får läka. Under läkningen får hon veta att hon inte 

får åka till Huvudstaden eftersom hon inte är lämplig. Därför väljer hon att träna med Johanna, 

för att möjligen bli tillräckligt stark och pålitlig för att få åka till Huvudstaden och inta 

Presidents Snows hem. Hon och grupp 451 bestående av Boggs, Jackson, Cressida med sitt 

kamerateam Mesalla, Castor och Pollux, systrarna Leeg, Mitchell, Homes, Gale, Finnick och 

även senare Peeta, reser genom Huvudstaden. Flera av dem dör på vägen genom dödliga fällor, 

kallade kapslar, som endast syns på en karta. Vid ett tillfälle tror samtliga distrikt att alla i 

gruppen har dött, men vid denna situation ger de sig ner i kloakerna, där de både kan undvika 

att bli sedda och undkomma flera kapslar. När de väl är nere i kloakerna har regimen insett att 

de inte är döda, och skickar därför människoliknande mutanter efter gruppen, och under denna 

flykt dör både Leeg 1, Jackson, Mesalla och Finnick. 

Väl uppe på gatorna igen gömmer de sig hos den tidigare stylisten vid namn Tigris, som tar 

hand om dem medan de läker. Hon klär dem även så att gruppen kan ge sig ut på gatan bland 

alla flyktingar från Huvudstaden som ska ta sig till presidentens residens. De ger sig ut och går 

med de andra flyktingarna mot residensen, men på vägen anfaller rebellerna. Det blir eldgivning 

och när Katniss och Gale kommer fram till Presidentens residens släpps en bomb som sprängs 

i två steg. I det andra steget dödas Katniss syster Prim.  
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I och med bombningen avslutas kriget. President Snow blir tillfångatagen och döms till att 

avrättas och det är också Katniss som får äran. Innan avrättningen har de tidigare segrarna samt 

Coin ett möte om hur de ska gå vidare efter kriget. I mötet bestämmer de att ett symboliskt 

Hungerspel med Huvudstadens barn ska hållas för att tillfredsställa befolkningens hämndbegär. 

Katniss pratar med både Gale och President Snow och förstår då Coins konspiration mot henne 

och vid avrättningen dödar hon istället Coin. Snow dör i samband med detta och en ny ledare 

väljs genom en folkomröstning. Den som väljs är Kapten Paylor från distrikt 8 som Katniss 

möter på sjukhuset. Katniss agerande bedöms också i en rättegång och hon blir friad på grund 

utav att hon anses vara psykiskt labil. Hon sätts i exil i tolvan, med Haymitch och Flottiga Sae 

som ska se till henne. Även Peeta kommer till distrikt tolv, och efter en tid finner de varandra 

igen. Boken avslutas med att Katniss och Peeta sitter på ängen i tolvan med sina två barn.  

3. Tidigare forskning 

I denna analys ligger fokus på Hungerspelstrilogin och därför kommer jag att främst behandla 

den tidigare forskningen kring dessa böcker. Flera forskare har studerat trilogin ur olika 

aspekter, men jag kommer endast att behandla genus. Först presenteras en allmän forskning på 

skönlitteraturen i skolan, och dess möjligheter innan Hungerspelen sätts i fokus.   

3.1. Skönlitteraturen i skolan  

Lotta Bergman (2009 s. 11) menar att svenskämnet har traditioner och värderingar som präglar 

undervisningen. Dessa härstammar från den tidigare svenskdidaktiken och överförs från lärare 

till lärare, samtidigt som de synliggörs genom lärarens didaktiska val av innehåll och 

arbetsformer. Innehållet påverkas av vilket material och vilken kunskapssyn som finns, och 

framträder genom centrala texter, frågor och kunskapssammanhang. Skönlitteraturen har länge 

setts som överförare av kulturarv och värderingar, där böckerna speglar det samhälle den var 

skriven i (ibid. s. 12). I och med detta har texter som betraktats som del av ett kulturarv 

premierats i klassrummet. Kåreland (2013 s.120) anser att litteraturen i skolan inte endast får 

vara för nöjes skull utan skönlitteraturen ska även delge kunskap. Hon menar att ämnen som 

makt och maktlöshet, sexualitet, etnicitet och andra konflikter som sker i samhället kan 

illustreras genom skönlitteratur (ibid. s. 121). I läroplanen står det att elever ska få chansen att 

möta olika typer av texter, både nordiska och från andra delar av världen. Texterna ska belysa 

människors villkor och identitets- och livsfrågor (Skolverket 2011 s. 226). Trots detta hävdar 

Kåreland (2013 s. 123) att det är sällan dessa frågor kopplas till skönlitteraturen. Boken får ofta 

sin plats i klassrummet genom att den motiveras till att vara bra för språk- och skrivutvecklingen 
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och lärare har en tendens att tappa de andra möjligheterna med skönlitteratur, och därav sker en 

djupare analys mer sällan. Gunilla Molloy (2007 s. 22) anser att läraren har en central plats i 

hur boken används, men hens attityd till skönlitteraturen spelar också roll. Beroende på vilka 

åsikter läraren har om skönlitteratur präglas undervisningen av dessa tankar. Kåreland (2013 s. 

119) hävdar att många av dem har fastnat i att undervisa om en litterär kanon, men Molloy 

(2007 s. 50) anser att läraren ska ta avstånd från sina egna värderingar och låta elevernas åsikter 

och tolkningar kring skönlitteraturen ta större plats.  

3.2. Möjligheten med skönlitteratur 

Britta Stensson (2006 s.8) belyser skönlitteraturens möjligheter. Hon påstår att läsningen av 

skönlitteratur utvecklar vår förmåga att förstå världen utifrån olika perspektiv. Läsaren får möta 

olika människor, miljöer, problem och prövningar som hen kan relatera till. Genom dessa möten 

kan läsaren skapa en ny, utvecklad bild av sin egen omvärld. Stensson (ibid. s.8) belyser även 

att läsningen kan erbjuda andra sätt att tänka på sig själv och sitt agerande. Hon hävdar att 

”litteraturen ger oss möjligheter att reflektera över oss själva och våra behov utifrån ett vitt 

socialt och kulturellt sammanhang”. Hon trycker dock på att elever sällan kan ta sig dit själva, 

utan läraren behöver hjälpa dem att finna detta. Även Gabriella Ekelund (2007 s.129-130) tar 

upp att när elever får chansen att diskutera olika böcker, får de chansen att upptäcka saker som 

kan påverka hur de ser på sig själva.  De kan känna igen sig själva, men de kan också möta 

något nytt, som gör att de behöver ompröva sin förståelse av omvärlden med den nya kunskapen 

som boken kan ge, vilket kan hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor i framtiden (Ibid s.33). 

Men för att diskussionerna ska kunna ge denna möjlighet krävs det att samtalen är äkta, d.v.s. 

att samtalen inte grundas i lärarens styrning om vad som är en rätt- eller feltolkning av texten. 

Läraren behöver även ha en mer passiv roll för att låta eleverna själva få möjligheten att träda 

fram (ibid s.36). 

En annan möjlighet är att möta pojkar med skönlitteratur som kan intressera dem. Bev Harrison 

(2010 s.47-48) anser att pojkars läsning har minskat på grund av att de har för få manliga 

förebilder som representerar pojkars mångfald. Minskningen har medfört att pojkars läs- och 

skrivutveckling har halkat efter, men om pojkar får möta en mer varierad och ifrågasatt 

maskulinitet kan man som lärare öka deras intresse för skönlitteraturen och i sin tur stärka deras 

kunskapsutveckling.  
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Skönlitteraturen kan med andra ord hjälpa eleverna att förstå sin omvärld utifrån böckers 

karaktärer och deras handlingar. Genom att även diskutera texter utifrån olika aspekter som 

genus, kan eleverna få en bättre uppfattning om sig själva samtidigt som det kan öka läslusten.  

3.3. Hungerspelen  

Flera studier har utförts på Hungerspelen, ur flera aspekter, men de jag väljer att fokusera på är 

några av de studier som kopplas till genus.   

3.3.1. Trilogin ur ett genusperspektiv 

Maria Nilson (2013a s.192) nämner uttrycket ”att flicka sig” och menar att i dagens chick lit- 

och teen noir- genrer måste unga flickor omvärdera sina roller som kvinnor. Omvärderingen i 

Hungerspelen menar hon handlar om hur Katniss behöver anpassa sig till den kvinnliga rollen 

som andra vill att hon ska ha (Ibid s.201). Det gäller för Katniss att låta andra göra henne mer 

kvinnlig för att accepteras och vinna sponsorer i tävlingen. Emellertid handlar resan om att hon 

ska vara en feministisk hjältinna som går från pojkflicka till maka till mor. Nilson menar att 

detta är en vanlig företeelse för unga kvinnor i berättelser där flickan får omvärdera sin 

kvinnlighet och anpassas senare in i rollen som maka, inom ett heterosexuellt äktenskap (Ibid 

s.201). 

Även Deidre Byrne (2015) och Nilson (2013a) formulerar samma slutsats. Byrne (2015) har 

analyserat klädernas plats i trilogin. Hennes slutsats är att karaktärernas kläder och samtalen 

kring dem har en stor inverkan på hur de tolkas. Kläderna ger tecken på karaktärernas olika 

personligheter, vilket kopplas till Katniss som stylas om från hennes tidigare mer manliga 

attribut till att ha på sig klänningar för att vinna sponsorer. För att Katniss ska ha chansen att 

vinna och bli älskad av folket formar stylisterna om henne till att passa in i den rollen hon bör 

ha, d.v.s. den feminina. Byrne (2015 s.58) hävdar att Katniss stil ändras från början till slutet, 

där läsaren kan se hur hon formas efter olika perioder i livet, från jägare till brud till 

revolutionär. Byrne menar att Katniss kvinnlighet växer fram med hjälp av hur hon stylas till 

att bli en önskvärd feminin förebild.   

Nilson (2013a) markerar även hur Peetas och Katniss roller är omvända mot dagens sätt att se 

på könsrollerna i en relation och hon menar att Peetas egenskaper kan ses som mer feminina. 

Broad (Nilson 2013a s. 205) hävdar att läsaren inte ska se på deras roller som helt normbrytande 

med tanke på att Peeta även kan tolkas som att han är en gentleman, vilket betyder att han inte 

bryter den manliga stereotypen. Samtidigt kan Katniss hårda och våldsamma sida tolkas som 

att hon hjälper andra, vilken är en kvinnlig dygd.  
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Kathryn Strong Hansen (2015) har analyserat trilogin utifrån hur Katniss genusidentitet skildras 

genom två grekiska gudinnor, Artemis och Filomele (på engelska: Philomela). Strong Hansen 

menar att de två gudinnorna erbjuder olika vägar för utvecklandet av Katniss genusidentitet, 

men också hur Katniss egen väg tillåter henne att bryta sig loss från sitt förflutna och ändra det 

samhälle hon lever i. Strong Hansen (ibid. s.161) hävdar att boken beskriver en förvandling 

från barn till kvinna, men också från fattig jägare till revolutionens symbol, vilket också skildras 

på böckernas omslag. Omslagen visar hur en guldig fågel först sitter ihop med stängda vingar, 

men hur den på Fatta eld och Revolt växer till en fågel som sprider sina vingar till fullt utslagna. 

Denna fågel symboliserar Katniss förvandling och utifrån grekisk mytologi är just fågeln en 

traditionell metafor för en människas väg till sin egen frihet. Katniss vägleds av både Artemis 

och Filomeles behov av hämnd för att finnas sin egen frihet.  Strong Hansen menar att trilogin 

återskapar vårt historiska förflutna samtidigt som den låter oss se in i en dystopisk framtid där 

samma våld och brutalitet från myterna följer med. Både Artemis och Filomeles historier 

präglas av deras våldsamma aktiviteter. Artemis har som Katniss en pilbåge som sin symbol. 

Vapnet används för att skapa vad Artemis ser som rättvisa, och hennes handlingar utgår på så 

vis utifrån hennes egna intressen, snarare än från fristående tankar om rättvisa (ibid. s.162). 

Strong Hansen menar att Katniss agerar på samma sätt, vilket strider mot en kvinnlig norm. 

Filomeles historia handlar om hur hon ska hämnas den som skurit av hennes tunga (ibid. s.170). 

För att dölja den revolutionära sidan arbetar Cinna, hennes stylist, med att göra Katniss mer 

offentligt stereotypt kvinnlig där hennes uppträdande ska visa en mjukhet, vilket är en roll som 

Katniss har svårigheter att känna igen sig i (Strong Hansen 2015 s.175). Denna version av 

kvinna är inte den hon själv är utan hennes identitet är att vara familjens försörjare och 

beskyddare (ibid. s.175). Katniss avfärdar från början all likhet med en kvinnlig stereotyp med 

att avfärda sin mors egenskaper, som förmedlas som just en stereotypisk kvinna (ibid. s.165). 

Katniss har präglats av sin fars egenskaper och hon anser att det är de egenskaperna som är de 

önskvärda, vilket Strong Hansen (ibid. s.164-165). menar är ett tecken på att hon anser sig vara 

överlägsen sin mor och syster, och deras mer känsliga och svaga egenskaper. 

Emellertid faller Katniss in på en mer kvinnlig väg där Filomeles roll tillåter henne att agera i 

en kvinnlig tystnad, något hon tidigare avvisat då hon själv ansett att det är endast genom 

manliga egenskaper som hon kan underlätta sin överlevnad (Strong Hansen 2015 s.175-176). 

Hon menar också att rollen ger henne en medvetenhet kring kraften i vissa former av 

kvinnlighet, exempelvis tystnaden. Tystnaden använder hon vid omröstningen om ett 

symboliskt Hungerspel. Katniss går enligt Filomeles väg med på att använda fiendernas barn 
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som en hämndaktion (ibid. s.174), men hon bryter sedan vägen genom att själv döda Coin. 

Strong Hansen anser att efter mötet kommer Katniss på att framtiden inte kommer ändras med 

Coin som ledare, och hon avgör i och med sitt skott, vilken framtid Panem får (ibid s. 173), 

vilket jag ställer mig kritisk till. Strong Hansen beskriver hur Artemis väg leder Katniss i valet 

om att åberopa ytterligare ett Hungerspel, men trots det väljer hon sedan att avvika från den 

vägen, och gå sin egna. Jag har snarare tolkat detta agerande som att hon redan vid mötet vetat 

om vad hon tänkt göra. Vidare hävdar Strong Hansen att denna väg gör att Katniss senare kan 

släppa den form som Huvudstaden skapat åt henne (ibid. s.175), där Huvudstadens krav på 

distrikten format henne till en familjeförsörjare (ibid. s.164).  

Genom att skjuta pilen mot Coin avfärdar Katniss Filomeles tystnad och behov av hämnd, och 

stoppar istället hämndaktionen (ibid. s.174). Hon avvisar också Artemis krav på att vara ogift 

men också barnlösheten då Katniss själv väljer en kärleksrelation med Peeta och att skaffa barn 

(ibid. s.175).  

Strong Hansen anser att när Katniss avfärdar Filomeles och Artemis vägar gör Collins en 

markering för att unga kvinnor ska kunna bryta historien och skapa sin egen väg. Kvinnligheten 

är inte något som behöver replikeras utan nya former kan skapas (ibid. s.175). Emellertid ställer 

jag mig kritisk till påståendet att boken välkomnar alla typer av kvinnor. Enligt Strong Hansen 

förmedlar Katniss en syn om att mor och Prim är mindre värda på grund av deras stereotypa 

könsroll, vilket kan tolkas som att de dragen inte är accepterade. Genom att markera dessa som 

mindre önskvärda kan mer traditionella kvinnliga egenskaper ses som negativa och istället för 

att acceptera alla kvinnor, accepteras endast de normbrytande.  

Michelle Ann Abate (2015) har analyserat trilogin ur ett annat perspektiv, HBTQ. Även om 

denna studie inte fokuserar på HBTQ- aspekten ger hennes studie ändå en förståelse för hur 

männen och kvinnorna ses i deras könsmönster. Hon beskriver själv att hon har analyserat 

serien som hel och har därför inte skilt på hur de gör i ena boken eller den andra. Syftet med 

hennes text är att belysa hur unga kan uppfatta människor inom HBTQ, vilken social och 

kulturell kontext som kan ha påverkat Collins i formandet av berättelsen samt om texten 

innehåller delar som kan minimera den negativa synen på HBTQ- personer.  

Abate (2015 s.404-405) beskriver hur boken tillkom under en tid där stora debatter om HBTQ-

människors rätt i USA diskuterades och var på den politiska agendan, där både frågan om 

samkönade äktenskap och frågan om HBTQ-personer fick delta i armén var centrala. 

Diskussionen grundades i att människor med annan sexuell läggning än den heterosexuella inte 
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fick delta i sociala sammanhang på samma villkor. De råddes därför att vara tysta om sina 

läggningar för att inte utsättas för diverse påhopp, misshandel eller liknande. Abate hävdar att 

Collins skrev texten under dessa omständigheter, vilket gjorde att hon uteslöt människor inom 

HBTQ ur boken, vilket kan riskera att skapa en oacceptans. 

En av Abates (2015 s. 397) slutsatser är att ingen människa i Hungerspelen karakteriseras som 

homo, bi, transsexuell eller queer. Hon markerar att de varken nämns eller hörs utan det är 

endast heterosexuella förhållanden som syns. Emellertid menar hon att Huvudstadsinvånarna 

kan liknas med hur homosexuella framställs i USA. Dessa egenskaper som hon specifikt 

exemplifierar är ”feyness, fussiness and flamboyance” (ibid. s. 397). Invånarna ses som 

vimsiga, kinkiga och extravaganta vilket hon menar kopplas ihop med att vara homosexuell. 

Hon nämner även karaktärsdrag som rika, kultiverade och världsmedborgare. Hon visar även 

ett exempel som belyser att mannen och kvinnan har liknande klädvanor. Katniss får se två 

garderober, med liknande kläder, men som ändå skiljs åt som en kvinnas och en mans garderob 

(ibid. s. 402, Collins 2010 s. 271). Huvudstadsinvånarna är även de som framstår som de onda 

i böckerna. Abate liknar homosexuellas framställning i boken med de då rådande 

omständigheterna i USA. De homosexuella fick inte delta i samhället, och om de skulle få delta 

skulle de ta över och skapa ett samhälle likt Huvudstadens. Abate (2015 s.402) hävdar dock att 

texten inte bör tolkas så, utan invånarna, de som ses som homosexuella, tolkas inte som onda. 

Utan den som tolkas som ond är Huvudstadens President Snow. I sin slutsats påstår hon att både 

homo- och heterosexuella skildras med dåliga och mindre önskvärda egenskaper. Hon syftar 

till att rollerna inte överensstämmer med hur vi ser på genus och HBTQ idag, vilket hon menar 

är tur. 

3.4. Denna studies förhållande till tidigare forskning  

I den tidigare forskningen av Hungerspelsböckerna saknas fokus på flera karaktärer. De 

framträdande karaktärerna är Katniss och Peeta. I ljuset av detta kommer jag bredda den tidigare 

karaktärsbasen och titta på samtliga karaktärer som skildras som antingen man eller kvinna, i 

Revolt. Valet av Revolt kommer också från den tidigare forskningen där de påtalar att Katniss 

vid detta lag ska vara mer kvinnlig. Dessa studier behandlar även trilogin som hel, och för att 

få en helhetsbild av genus anser jag att böckerna behöver studeras var för sig, så jag väljer att 

studera Revolt. 
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4. Teoretisk begreppsram  

4.1. Genus 

Begreppet genus grundar sig i tanken om mannen och kvinnan som skilda och olika varelser. 

Skillnaderna är något som är socialt konstruerat och inte biologiskt d.v.s. vi föds inte som svaga 

flickor eller starka män, utan det är samhället som infriar dessa tankar (Connell 2009 s.22). Idag 

beskriver begreppet de kulturella skillnaderna mellan kvinnor och män som grundar sig i de 

biologiska könen, vilket är den definition som jag själv använder. Raewyn Connell (ibid. s.17) 

påstår att vi tar genus för givet i det vardagliga livet, där mannen har sina attribut och kvinnan 

har sina. Hon menar att vårt sätt att tänka kring män och kvinnors olika sätt att vara tolkas som 

en del av naturens ordning. Maria Hedlin (2010 s.15) diskuterar samma företeelse och nämner 

att dagens genusbeteckning hänvisar till en könsordning mellan mannen och kvinnan. 

Könsordningen i sin tur berör både den biologiska och kulturella aspekten.  

4.1.1. Genussystem 

Yvonne Hirdman (1988 s. 50) menar att vårt sätt att se på kön är sammanflätat av det biologiska 

och det kulturella. Den kulturella aspekten präglas av synen på könen, den sociala 

konstruktionen av det, samt förhållandet mellan mannen och kvinnan. Hirdman har konstruerat 

en teori som kallas ”genussystem” som sätter grunden med två principer (1) isärhållandet 

(dikotomi) och (2) hierarkin (rangordningen) mellan könen. Den första principen, isärhållandet, 

kopplas till att mannen och kvinnan ses som skilda grupper, och är varandras motsatser. Den 

andra principen behandlar hierarkin mellan könen där mannen är normen. Principerna beskriver 

konstruktionerna på ett teoretiskt plan om hur förhållandet mellan mannen och kvinnan skapas 

och framträder. Konstruktionerna bibehålls genom de sociala, politiska och ekonomiska 

ordningarna som finns i samhället. Det är också via dessa ordningar som mannen framhålls som 

en norm (Hirdman 1988 s.51). 

Connell (2009 s.70) anser att genussystemet inte endast handlar om det Hirdman (1988 s. 50) 

behandlar d.v.s. relationen mellan man och kvinnan. Utan det kan lika väl kan handla om 

relationen inom könen d.v.s. kvinna-kvinna och man-man. Karin Lövgren (2016 s.7-19) påstår 

att kvinnor skiljs åt i åldrar och att olika åldrar associeras med olika företeelser, exempelvis att 

äldre kvinnor är gummor.  Detta betyder att kvinnor också skiljs åt sinsemellan och inte endast 

mot män.  
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4.1.2. Androcentrism 

Svenska akademins ordlista (2015-04-13) hävdar att androcentrism betyder manscentrerat. 

Carrie Paechter (1998 s.6) bygger vidare på betydelsen och menar att vi dagligen kan se 

centreringen i vårt språk. Begreppet man refererar både till vår art människa (engelskans ”man”) 

samt det manliga könet. Begreppet androcentrism utgår från att mannen är subjektet och 

förståelsen av människan utgår från honom, vilket i sin tur skapar ett dualistiskt sätt att se på 

könen. De blir uppdelade i fråga om ”man - inte man” och ”man - annan”, och motsvarigheten 

är kvinnan. Hon blir mannens konstrast och ses som annorlunda, vilket gör att hon heller inte 

ingår i definitionen av människa (ibid. s.6). Toril Moi (Tollin & Törnqvist 2010 s.41) behandlar 

samma diskussion som Paechter. Hon menar att eftersom kvinnan är mannens motsats måste 

hon motsäga sig sin kvinnlighet för att kunna vara en deltagare. Det är endast de manliga 

kännetecknen som är välkomna i diskussionen om vad en människa är. Moi menar att: 

Kvinnor inbjuds att definiera sig antingen som kvinnor eller som människor, 

men inte båda delarna samtidigt. […] Antingen stängs kvinnor inne i sin 

kvinnlighet och lämnar det universellt mänskliga åt männen eller också 

betraktas de/vi som människor men räknas då inte som kvinnor. (Tollin & 

Törnqvist 2010 s. 41) 

Både Paechter och Moi belyser att kvinnan behöver motsäga sig sin kvinnliga roll för att kunna 

delta och vara människa. 

4.1.3. Manligt och kvinnligt 

Simone de Beauvoir skrev en gång ”man föds inte till kvinna, man blir det” (Connell 2009 s. 

18). Connell håller med de Beauvoir och menar att vi inte kan se på mannens och kvinnans 

kännetecken t.ex. kvinnans omhändertagande och mannens aggressivitet som skilda och 

naturliga. Maria Hedlin (2010 s. 22) hävdar att våra kön konstrueras i samhället och 

förväntningar infrias redan från födseln. Det är världen som bibehåller och reproducerar de 

stereotypa rollerna som finns om pojkar och flickor. Hedlin hänvisar till begreppet Doing 

Gender som skildrar de sociala och kulturella konstruktionerna som skapar förståelsen om 

kvinnan och mannen. Hon hävdar att könsidentiteten ses som något stabilt, vilket kopplas till 

det biologiska könet, men det är något hon dementerar. Hon hävdar att förväntningarna på 

kvinnan och mannen är socialt konstruerade. Konstruktionerna är i regel en konsekvens av hur 

vi sett på de olika könen och deras roller under historiens gång. Connell (2009 s.15) hävdar att 

de är formade efter de tankar som fanns och finns om kvinnan som den omvårdande och mannen 

som beslutsfattande.  
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Hirdman (1998 s.9) hävdar att rollerna och hur vi ser på dem föddes redan med den första bibel 

berättelsen om Eva och Adam. Hon menar att denna skildring visar att mannen är den förfinade 

produkten och att kvinnan skapades ur det mannen inte behövde d.v.s. hans rester. Roller har 

fortsatt att byggas utifrån berättelser både kopplade till mer verkliga händelser och till 

folksagor. Berättelser har återberättats och satt rollerna i en slags intertextualitet där varje 

generation skapar en förståelse om könen samtidigt som de tidigare föreställningarna hänger 

kvar. De olika sociala konstruktionerna har även satt en norm över vad som är manligt och 

kvinnligt där vissa yrken, roller och egenskaper kopplas olika till könen.  Kajsa Ohrlander (2011 

s.27) hävdar att genom språket skapas stereotyperna, och de porträtteras både genom 

beskrivningar, handlingar och ord. Hon berör själv yrken som sjuksköterska och kokerska till 

kvinnliga yrken, och sjukskötare och kock som manliga.  

4.2. Genus i skönlitteraturen 

Maria Nikolajeva (2004 s.129) hävdar att intresset för genus i barnlitteratur uppkom under 

1960-talet, och tidiga analyser fokuserade endast på att skildra vilka egenskaper pojkar och 

flickor hade. Under 1990-talet fick den feministiska ”kraften” ett genomslag och Girl Power 

blev det nya sättet att främja flickors plats i samhället (Haynes 2012 s.xii). De feministiska 

tankarna var starka och de tankarna präglar mycket av de barnböcker som finns idag. Anna 

Grettve (2013) har gjort en analys av hur kläder påverkar synen på genus i olika texter. Hon 

nämner Carina Wilkes Tilda med hallonsaft och tjejkraft (2004) som på baksidan av boken 

beskriver att: 

Jämställdhet ska börja tidigt. Ju tidigare desto större hopp om en jämlik framtid. 

[…] I boken är flickor handlingskraftiga och det är just de tjejiga attributen som 

visar sig mest verkningsfulla – och det på områden som annars pojkarna brukar 

lägga beslag på. (Grettve 2008 s.35) 

Böcker med flickor har fått ett större fokus vilket i sin tur gör att pojkarnas roll har hamnat åt 

sidan. Samtidigt skiljs rollerna åt och både pojkar och flickor har tydliga stereotyper (2004 

s.129). Deras egenskaper ses ofta som motsatser till varandra, och Nikolajeva (Ibid) har 

kategoriserat vilka egenskaper som är kopplade till könen. Till mannen kopplas egenskaper som 

stark, våldsam, känslokall/hård, aggressiv, tävlande, rovgirig, skyddande, självständig, aktiv, 

analyserande, tänker kvantitativt samt rationell. Egenskaper kopplande till kvinnan är att de är 

vackra, emotionella/milda, aggressionshämmande, lydiga, självuppoffrande, omtänksamma/ 

omsorgsfulla, sårbara, beroende, passiva, syntetiserade, intuitiva samt att de tänker kvalitativt. 
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Stephens (2002 s. 38) menar att pojkarnas roll jämförs ofta med det maskulina och icke 

maskulina. Han hävdar att detta fenomen även kopplar homosexualitet som ett sätt att förklara 

den omaskulina pojken.  

4.2.1. Manligt i skönlitteraturen 

Nilson (2008 s.136) menar att samhällets förlegade syn på männen präglar även litteraturen. 

Hon hävdar att männen behöver visas ur flera perspektiv. Idag vinklas mannen ofta som 

homosexuell om han är mjuk i en text (ibid s.135). Stephens (2002 s.38) hävdar att det finns tre 

sätt att schematisera manliga karaktärers sätt att vara inom litteratur. Dessa är Old Age Boy, 

New Age boy samt Mommy’s boy. Old Age Boy behandlar den klassiska synen på mannen som 

stor, stark, orädd och aggressiv. Karaktärerna är ofta de som är ”busungar” när de är små och 

är fysiskt självsäkra. New Age boy handlar om en mer modern syn på pojkars känslor och dessa 

karaktärer vågar ta itu med känslomässiga hinder. Dessa pojkar är även mindre fysiskt 

självständiga till skillnad från Old Age Boy, men de har en stor moralisk oräddhet och kan 

således använda detta drag som substitut för den saknade fysiska karaktären. Mommy’s boy är 

synen på den unga pojken som är bortskämd och priviligierad, speciellt av sin mor. Pojken som 

fostras av sin mor får i sin tur en stämpel som omanlig. 

4.2.2. Kvinnligt i skönlitteraturen 

Inom litteraturen, främst inom chick-lit, finns det en uppenbar diskussion om feminism (Nilson 

2008 s.195). Feminismen inom chick-lit hänvisar till kvinnan som en person med eget 

självbestämmande och egen styrka, d.v.s. ”girl power”, och det är något som har ökat mer och 

mer (ibid s.196). I litteraturen finns flera exempel på flickor som bryter med sin mors 

feministiska idéer och skapar sin egen identitet. Likväl talar också Brundson (ibid s.197) om 

dis-identity. Dis-identity handlar om hur flickan måste o-identifiera sig för att kunna skapa en 

ny identitet. Danielle Bienvenue Bray (2015 s.161) menar att flickors representation i böcker 

har ändrats mot mer manliga egenskaper, vilket i sin tur är en del av denna revolution av ”girl 

power”.  Dock finns det få tillfällen där männens egenskaper bryter mot den manliga normen.  

4.2.2.1. Girl Power 

Rebecca C Haines (2012 s. xii) beskriver att begreppet Girl Power växte fram på 1990-talet till 

följd av att flickans minimala uttrycksplats, och växte fram som ett medel att hjälpa flickorna 

ta ordet. Begreppet kopplas till att kvinnan ska ses som stark och fri i sig själv, utan någon 

annans påverkan. Nilson (2013a s.196) hävdar att trots denna rörelse står för flickans egen kraft 
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behöver det inte betyda att flickan som framställs med kraft bryter genusmönster. Detta betyder 

att Girl Power inte alltid är feministiskt, utan texterna kan fortfarande vara stereotypa. Haines 

(2012 s.101) delar samma tankar och preciserar att det har kommit ett uppvaknande kring 

tjejens kraftfullhet men trots det kopplas hon fortfarande till den stereotypa karaktären. 

Med tanke på vilka som möter dessa karaktärer och mönster, kan olika tolkningar och synsätt 

på genus skapas. Det är genom läsningen som karaktärerna tolkas. Därför är också tolkningen 

d.v.s. receptionen, central i hur karaktärerna uppfattas.  

4.3. Litteraturreception 

Anne Heith (2006 s. 169) belyser att Hans Robert Jauss var banbrytare inom receptionsteorin. 

Jauss förmedlade tanken om att läsaren alltid styrs av sin personlighet och sina kunskaper vid 

tolkningen av en text. Dessa utgör i sin tur läsares förväntningshorisont. Läsningen ses på så 

vis som subjektiv och på grund av det finns det ingen korrekt tolkning av en text (Ibid s. 170). 

Aidan Chambers (1985 s. 89) beskriver som Heith att tolkningen skapas med läsaren. Chambers 

hävdar att varje text en författare skriver präglas av dem själva och kan ses som en biografi över 

deras liv och samhälle. Detta är snarare en överdrift, utan det vi kan se i dem är hur författaren 

uppfattade sin omvärld och hur texten kan präglas av det samhället. Eftersom skönlitteraturen 

inte behöver vara sann eller ens utspela sig i denna värld kan inte alla texter vara en biografi av 

en författares liv. Dock kan det finnas spår från deras erfarenheter i en text. 

För att en läsare ska skapas menar dock Chambers (1985 s. 89) att författaren måste ”dö”. När 

texten väl är färdig kommer den förbli orörd och den lever då för sig själv. Det är genom dess 

egna liv som läsarens tolkningar skapas, d.v.s. läsaren har ingen förståelse för författaren, utan 

det är endast texten som läsaren möter. Texten kan i sin tur skildra författarens omvärld genom 

de strukturer och värderingar som finns i den. Litteraturen är skriven i sin tid och till tänkta 

mottagare, vilket gör att texten formas efter de utgångspunkterna.  

John Stephens (2002 s. 40) beskriver att skönlitteraturen inte endast är en berättelse, utan texten 

delger även modeller och ideologier över samhällets kulturella normer. De flesta skönlitterära 

texter som elever möts av bekräftar och förstärker de beteenden och attityder som vi redan 

känner till och som vi möter i vårt samhälle. Genom att vi läser dessa texter kan vi även 

identifiera oss med karaktärerna (Molloy s. 59). Stephens (2002 s. 41) beskriver Judith Butlers 

tankar om identitet i skönlitteratur. Butler menar att de identiteter som ofta behandlas i 

skönlitteraturen har mänskliga drag som kan kopplas till de vanligaste identiteterna i samhället. 

Som nämnts finns vissa konstruktionsattribut som kopplas till mannen och kvinnan. Genom 
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skönlitteratur reproduceras dessa attribut och blir normerande i samhället. Det är både vid 

skildringen av handlingar, gester och begär som identiteten förmedlas (ibid s. 41). Textens 

framställning skapas i sin tur bl.a. genom bokens olika karaktärer som bär på dessa egenskaper. 

Karaktärernas liv är just det som påverkar oss som läsare. Karaktären berättar och skapar sitt 

eget liv, vilket i sin tur låter läsaren ta del av karaktärens handlingar i olika situationer. 

Läsningen kan på så vis skapa erfarenheter för läsaren utan att hen behöver uppleva dem själv 

(ibid. s. 41). 

5. Metod 

I detta kapitel presenteras de val och avgränsningar som analysen utgår från. Först presenteras 

den metod som studien utförs med samt studiens material och avgränsningar. Sedan presenteras 

tillvägagångssättet. 

5.1. Val av metod: tematisk innehållsanalys 

Den metod som ligger till grund för denna analys är en tematisk innehållsanalys med temat 

genus med fokus på karaktärsgestaltning. Eric Bjerck Hagen (2005 s. 7) anger att det finns ett 

övergripande syfte med litteraturstudier. Detta är att precisera, intensifiera och möjligen justera 

den litterära upplevelsen. Han menar att studien ska delge en ny instinkt om texten som kan 

förbättra läsningen av den (ibid. s. 95). Innehållsanalyser används för att tolka olika perspektiv 

i texter där det kan handla både om att förstå författarens intentioner, läsarens reception samt 

textens ideologiska kontext (Bengtsson & Boréus 2000 s. 27-29). Metoden kännetecknas 

således av både läsning och observationer av olika sorters texter, handskrivna som trycka. 

Anledningen till att jag valt att arbeta med denna metod är för att kunna nå det innehåll som 

framställs i Suzanne Collins Revolt. Lennart Hellspong och Per Ledin (Widén 2009 s. 137) 

beskriver att det finns olika dimensioner vid analys av texter. Den som jag kommer arbeta efter 

är att tolka innebörden i vad som skrivs. För att besvara frågan helt kommer jag ta stöd av den 

tidigare forskningen samt teorin.  

5.1.1. Material och urval 

Materialet har valts med omsorg. Ute på VFU har jag själv hört hur Hungerspels-trilogin har 

kopplats till ämnet samhällskunskap, där eleverna genom läsning får reflektera kring demokrati 

och statsbildning. Mot denna bakgrund ville jag själv undersöka boken närmre men ur ett 

perspektiv som ligger mig varmt om hjärtat - genus. Alan Bryman (2011 s. 392) menar att 

material kan väljas av olika anledningar och denna analys har i hans mening ett ”målinriktat 
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urval”, vilket betyder att analysobjektet och det empiriska materialet kommer att väljas utifrån 

ett specifikt syfte. Materialet som ska analyseras är den tredje boken i serien som är Revolt 

publicerad år 2010. Den tredje boken valdes med tanke på att den är aktuell igen, samt att 

föregående studier antingen har tittat på trilogin i sin helhet eller så är den första boken 

analyserad. Med hänsyn till att den sista filmen, The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, 

nyligen släppts på marknaden, kan boken få ett uppsving.  

Denna analys av sista boken kan delvis belysa hur genus porträtteras i de andra böckerna. Dock 

är syftet att specificera vad just denna bok förmedlar. Med tanke på att det är den tredje boken 

jag vill fokusera på, finns vissa delar i boken som kopplas till tidigare händelser i de tidigare 

böckerna Hungerspelen och Fatta eld. Eftersom det sker flera tillbakablickar kan böckerna bära 

på liknande om inte samma grundtankar och värden. 

Boken i sig är en ungdomsroman men utifrån egen erfarenhet har jag mött barn som läst serien, 

trots att de inte uppnår målgruppens ålder. Berättelsen skildras ur ett jag-perspektiv med Katniss 

som berättare. Boken har en dystopisk prägel och trilogins tema är resan från barn till vuxen, 

med allt vad det innebär i det aktuella samhället (Strong Hansen 2015 s. 161).  

Enligt Sveriges författarfond har Suzanne Collins ökat i lånestatistiken i folk- och skolbibliotek. 

Från åren 2011 till 2014 har hennes medverkan ökat från att inte finnas med på listan över de 

200 mest vanliga till att vara på plats 82 (SVFF 2011-2014). Först 2012 finns Collins med på 

listan. Samma år släppt första filmen inom trilogin, vilket också i sin tur kan förklara ökningen 

av lånestatistiken. Ur det perspektivet har hennes böcker en stor plats i mediala sammanhang 

där de lånats över 430 000 gånger (SVFF 2014), i ett visst samspel med att filmerna med jämna 

mellanrum har kommit ut.  

5.1.2. Avgränsningar 

Den avgränsning som sker är att endast en bok i trilogin kommer att analyseras. Jag har även 

valt den svenska versionen på grund av att det troligen är den boken som skulle användas i 

undervisningen för år 4-6 i Sverige. Om studien skulle kopplas till äldre elever hade det varit 

relevant att läsa den på engelska, men ur det förhållandet som denna analys skrivs så är det mer 

relevant med den svenska. Eftersom boken analyseras ur ett genusperspektiv kan det inte ske 

några avgränsningar i läsningen, dock ligger fokus på rollfigurerna vilket medför att platser, 

miljöbeskrivningar och andra företeelser inte kommer beröras då de inte är relevanta för 

slutsatserna.  
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5.2. Tillvägagångssätt: textanalys i praktiken  

Per Widén (2009 s. 145-148) anser att en innehållsanalys utgår från fyra steg. Stegen är 1) att 

identifiera ett problem, 2) välja ett material som skall analyseras, 3) välja det analytiska temat 

och de utgångspunkter som är centrala i analysen, och sist 4) utformandet av analysen. I 

förhållande till denna analys är problemet hur kvinnor och män framställs i den berörda texten 

Revolt, och hur framställningen påverkar undervisningen ur ett didaktiskt perspektiv. Analysens 

utformande bygger på en närläsning av materialet som präglas av en genusaspekt. Läsningen 

sker genom en textanalys där fokus ligger på hur karaktärerna framställs utifrån genusaspekten, 

något som tolkas med hjälp av hur de beskrivs, deras sysselsättningar samt situationer där de 

framträder. 

För att nå de underliggande delarna i en text hävdar Widén (2009 s. 142) att olika frågor bör 

ställas till den. Jag har därför valt att arbeta med empiriska frågeställningar, för att nå dessa 

delar. I förhållande till studiens övergripande frågeställning ”Hur karakteriseras de litterära 

karaktärerna ur ett genusperspektiv i Suzanne Collins Revolt?” har empiriska frågor 

konstruerats för att kunna analysera materialet. Frågeställningarna är: 

 

 Vilka karaktärer som nämns med kön finns i texten? 

 I vilka yrken och/eller sysselsättningar framträder kvinnan och mannen? 

 Vilka händelser och situationer är kopplade till kvinnan och mannen? 

 Hur beskrivs kvinnan och mannen i boken? 

 Vilka egenskaper förknippas med kvinnan och mannen? 

 

De första två frågorna är av ett mer konkret slag där jag i stora drag endast kommer titta på 

begrepp och ord. Utifrån den första frågan kommer jag behandla samtliga karaktärer som angivs 

efter kön, med eller utan namn. Denna fråga används för att kunna kartlägga vilka personer som 

är angelägna att analysera. Dessa karaktärer kommer även kopplas till ett yrke eller en 

sysselsättning om de har någon, för att analysera om yrket är stereotypt eller normbrytande. 

Frågan om situationer används även den för att analysera yrken och sysselsättningar men på 

djupet. Anledningen är att jag ska kunna nå vad karaktärerna faktiskt gör, och vilka situationer 

de kopplas till. De två sista frågorna bygger på att karaktärerna i texten behöver tolkas i sitt 

sammanhang. Karaktärernas egenskaper analyseras utifrån både konkreta ord som säger hur 

hen är, samt hur meningar och stycken förmedlar deras drag. Dessa frågor har som mål att 

precisera hur könsrollerna karakteriseras och hur deras roller omnämns, och vad som 
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kännetecknar rollerna. Dessa två frågor skall i sin tur problematisera mannens och kvinnans 

roll gentemot varandra. Detta kopplas till både genussystemet och dess två principer, samt till 

androcentrismen.  

5.2.1. Bearbetning av empirin 

Widén (2009 s. 145-148) hävdar att textanalyser har olika steg att följa. För att jag ska kunna 

nå texten på djupet utförs flera genomläsningar av materialet och dessa läsningar har i sin tur 

olika syften. Under den noggranna läsningen av boken markerade jag ut olika färgkoder för 

olika kategorier. Dessa var ”kvinnlig karaktär” (orange) och ”Manlig karaktär” (Blå).  Efter 

färgkodningen valde jag att överföra markeringarna till en tabell, som i sin tur är uppbyggd 

efter de empiriska frågeställningarna. Ett exempel är att jag markerade en beskrivning av 

karaktären Cinna, med en blå kodning. Sedan förde jag över detta till mitt protokoll över hur 

han som man beskrivs.  Under analysen kunde samma material kopplas till flera karaktärer t.ex. 

i fråga om hur någon beskrev någon annan. Den beskrivning som förmedlas kan i sin tur även 

ge en bild över hur personen är som beskrev den andra. Bearbetningen presenteras utifrån de 

olika kategorierna kvinna och man. Under kategorierna man och kvinna kommer det finnas två 

kategorier, en kategori med nyanserade och en med onyanserade karaktärer. 

6. Presentation av karaktärerna 

I denna analys presenteras karaktärerna och analysen var för sig. I presentationen besvaras de 

empiriska frågeställningarna, vilket endast är kopplat till Revolt. Det är i analysen som den 

första frågeställningen ”Hur karakteriseras de litterära karaktärerna ur ett genusperspektiv i 

Suzanne Collins Revolt?” behandlas. Frågeställningen besvaras genom de empiriska 

frågeställningarna som sedan knyts samman med teorin och den tidigare forskningen. I 

diskussionen besvaras den sista frågeställningen ”Hur kan arbetet med denna bok knytas till 

skolans värdegrund, och vilka eventuella konsekvenser skulle detta kunna få?”. 

Karaktärerna presenteras efter sina olika platser i boken och är uppdelade efter nyanserade och 

onyanserade karaktärer. De nyanserade karaktärerna är de som har tagit störst plats i boken, och 

som har flerfacetterade karaktärsdrag, medan de onyanserade saknar större variation. 

Karaktärerna som är nyanserade presenteras enskilt, samtidigt som de onyanserade karaktärerna 

presenteras i olika kategorier. Inom vardera kategorin delas könen upp och kvinnor presenteras 

först. Jag har valt att i detta stycke endast referera med sidnummer vid referering eller citat då 

samtliga är till Collins Revolt (2010).  
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6.1. Presentation av de nyanserade karaktärerna 

6.1.1. Kvinnorna 

6.1.1.1. Katniss Everdeen, 17 år, Distrikt 12 

Katniss Everdeen är den karaktären som leder berättelsen. Hon framställs i 

yrken/sysselsättningar som mördare (s. 7), Härmskrikan (revoltledare) (s. 101), Menige Katniss 

Everdeen (s. 26) tävlingsdeltagare (s. 54), rebell (s. 54) segrare (s. 203) samt vakt (s. 232). 

Katniss beskriver även att hon ser Härmskrikan som en roll hon spelar: ”När jag går iväg för 

att klä ut mig till Härmskrikan” (s. 137). 

Katniss agerar i situationer präglade av makt. Hon är också en av de som bär makten. Hon är 

symbolen för revolten och används därför i propåer, d.v.s. propagandafilmer (s. 62). Hon får 

vara med i viktiga möten både innan, under och efter revolten. Bland annat är hon med i mötet 

med de andra segrarna, där de bestämmer om de ska ha ett symboliskt Hungerspel eller inte 

(s.315-316). Hon är även med och strider i både distrikt åtta, två och Huvudstaden (s. 84, s. 

184-185, s. 227). I Huvudstaden är det även hon som styr gruppen efter att Boggs dör (s. 258). 

Katniss skall även få döda Snow så som hon önskar, och detta ska ske vid en offentlig 

avrättning, men istället för att avrätta Snow skjuter hon President Coin (s. 319). När hon själv 

får bestämma vad hon vill göra så jagar hon (s. 100). Hon tränar även med Johanna för att ens 

få chansen att komma till Huvudstaden (s. 202). Eftersom hon är huvudkaraktären och jag-

berättaren är hon med i de flesta situationer som sker.  

Hon beskrivs och värderas ofta utifrån sitt utseende. Hennes assistenter värderar hennes 

utseende som otillräckligt, och Katniss beskriver hur hon ofta måste fixas, trots att hon själv 

inte tycker om det. Även vid ett tillfälle när hon sminkar av sig känner hon glädjen av att känna 

igen sig själv (s. 69). Hon säger även att hon inte orkar med ”cirkusen” kring hennes utseende 

(s. 55).  

Katniss beskrivs också utifrån de goda sakerna hon gör, som när hon ställde upp för sin syster 

i spelen, när hon sjöng Rue till döden, samt när hon drogade Peeta för att hämta medicin åt 

honom (s. 65-66). Hennes familj är allt ” De betyder mer för henne än hennes liv” (s. 282), och 

hon har en effekt på människor som hon själv inte vet om (s. 220). Boggs beskriver Katniss vid 

ett tillfälle: ”Vi vet alla att du är smart och modig och en bra skytt. Men på slagfältet behöver 

vi soldater. Du vet inget om att lyda order och du är inte precis i fysisk toppform” (s. 200). 
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Katniss är en person som vill ta hand om sig själv (s. 6), men samtidigt ta hand om andra och 

försvara dem som förtjänar det (s. 25). Katniss är rebellisk mot i princip alla. Efter att ha blivit 

utnyttjad och lurad tycker hon inte om att lyda order eller följa scheman. Hon verkar därför för 

att göra på sitt eget sätt med sina egna egenskaper, vilket lyckas i propåerna (s. 87). Utifrån de 

beskrivningar som finns kan man som läsare tolka Katniss som psykiskt labil, men utifrån de 

extrema situationer hon möter är hon ändå förvånansvärt stark. Hon faller offer och utnyttjas 

men står upp för sig själv, sin familj och sina närmsta. Sist i boken får vi även veta att hon och 

Peeta har skaffat två barn tillsammans (s. 333).  

6.1.1.2. Primrose Everdeen, 14 år, Distrikt 12 

Primrose är Katniss lillasyster. Läsaren får veta att Katniss offrade sig för Prim på slåtterdagen 

och är den person som Katniss alltid har omhuldat. Prim framträder både som en oroande och 

omhändertagande syster då hon tar hand om Katniss (s. 19). I både distrikt tolv och tretton har 

hon tagit efter sin mor och arbetar med sjukvård, och i distrikt tretton ska hon även få 

möjligheten att utbilda sig: ”Jag tror att de tänker utbilda mig till läkare” (s. 130). Hon 

framträder i situationer där hon är omhändertagande främst om Katniss och sin katt 

Smörblomma, men hon blir också räddad av Gale i flera situationer (s. 8, s. 124). Hennes 

övergripande egenskaper är de omhändertagande, men eftersom Katniss är berättaren tänker 

hon tillbaka på Prim som liten men också på resan hon gjort:  

Hon är ingen liten flicka längre. Hon är alltså borta, den lilla flickan med den oinstoppade blusen 

som en ankstjärt därbak, hon som behövde hjälp för att nå tallrikarna och som bad att få se de 

dekorerade tårtorna i bageriets skyltfönster. Tiden och sorgen har tvingat henne att bli vuxen fort, 

åtminstone för fort för min smak. Nu är hon en ung kvinna som syr blödande sår och förstår att vår 

mor inte klarar av att höra vad som helst. (s. 31) 

6.1.1.3. Johanna Mason, Distrikt 7 

Johanna Mason är en av de före detta tävlande från distrikt 7 (s.131) och är en tävlande i 

kvartsekelkuvningen där hon utan Katniss vetskap var en rebell (s. 203). Hon tas tillfånga med 

de andra segrarna och torteras av regimen, främst genom vatten (s. 217). Johanna framträder i 

roller som ett offer för regimen, patient (s. 204) och segrare (s. 203). Johanna var som nämnts 

fångad hos regimen och är en av de som är medräknade i Härmskrikeavtalet (s. 37). Johanna 

berättar att hon och Peeta satt i angränsade celler, så de är bekanta med varandras skrik (s. 207). 

Hennes roll blir först framträdande efter att hon räddats, då hon och Katniss blir mer bekanta 

under Johannas dagliga resor efter Katniss smärtstillande dropp, efter att de tagit bort hennes 

dropp (s. 188). De börjar även träna tillsammans för att åka till huvudstaden och strida (s. 202). 
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Dock blev hon inte godkänd under ett event där de skulle övervinna sina största farhågor (s. 

217).  

Johanna beskrivs inte efter sitt yttre på det sättet att hennes utseende är viktigt, snarare att det 

yttre beskriver hur hon mår:   

Vi blir undanträngda av en bår som transporterar en medvetslös, utmärglad ung kvinna med rakat 

huvud. Johanna Mason som faktiskt kände till rebellhemligheter. Åtminstone den om mig. Och så här 

har hon fått betala för det. (s. 152) 

Vi är segrare, har du glömt det? Vi överlever allt de kastar på oss. [...] Hennes ansikte har en 

sjukliggrönaktig färg och hon darrar som ett asplöv. [...] Hon blir askgrå i ansiktet och ser ut att sluta 

andas. (s. 203) 

I det tidigare citatet får man som läsare även ta del av Johannas viljestyrka. Det är också 

Johannas otrevliga attityd som framhävs i texten: 

Vid dörren till sjukhussalen iakttar jag Johanna en kort stund, och inser att det mesta av 

aggressiviteten bara sitter i hennes vresiga attityd. Utan den, som nu, är hon bara en spenslig 

ung kvinna som kämpar för att hålla sina brett sittande ögon öppna. Hon är vettskrämd inför 

vad sömnen kan föra med sig. (s. 218) 

6.1.2. Männen 

6.1.2.1. Peeta Mellark, distrikt 12 

Peeta är Katniss medtävlande från distrikt tolv. Efter andra spelet har han med Johanna, Annie 

och Enobaria tillfångatagits av regimen. Han omnämns som bagare, målare och dekoratör (s. 

12), men han är också en segrare (s. 127). 

I början av boken får man som läsare följa Peeta där han utnyttjas av regimen och President 

Snow. De manar honom att bedja om vapenvila i olika tv-sända intervjuer, vilket gör att han 

blir kallad förrädare, lögnare och fiende (s. 24-25).  Han väljer dock att under hela intervjun 

försvara Katniss (s. 23). Läsaren får sedan följa hans utveckling där han blir värre och värre 

efter varje intervju de väljer att sända: 

Peetas fysiska förvandling är en chock. Den friske pojken med klar blick som jag såg för några dagar 

sedan har gått ner nästan tio kilo i vikt och har nervösa skakningar i händerna. Även nu är han 

sminkad och uppklädd men ingen makeup och inga fina kläder i världen kan dölja påsarna under 

hans ögon och smärtan han känner vid varje rörelse, ingen kan undgå att se att detta är en person 

som är mycket svårt skadad. (s. 98) 
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Till slut lyckas de frita Peeta och de andra segrarna, men de inser då att tortyren regimen utfört 

på Peeta har förändrat honom:  

Peetas tillstånd har chockerat alla[...] han har blivit sämre i de två senaste intervjuerna. Han hade 

uppenbarligen blivit misshandlad och vi trodde det var förklaringen för hans mentala tillstånd. [...] 

regimen kan ha utsatt honom för en ganska ovanligt teknik som kallas kapning eller 

omprogrammering. (s. 155-156) 

Det lyckas att rehabilitera Peeta tillräckligt för att han ska kunna åka till Huvudstaden, dock 

skickas han mest troligt för att döda Katniss: ”men om Coin har skickat hit Peeta har hon också 

kommit fram till något annat. Att jag är till större nytta för henne död än levande” (s. 224). Han 

följer sedan med till Huvudstaden och överlever alla prövningar, men han orsakar även problem 

då han fortfarande är labil och omprogrammeringens verkan kommer tillbaka. Vid ett tillfälle 

utlöser de en kapsel som släpper ut en oljeliknande vätska. Peeta triggas igång av händelsen 

och hans tidigare omprogrammerande beteende tar över. Han försöker döda Katniss, men 

misslyckas, och under allt tumult knuffar han ut Mitchell i vätskan som gör att Mitchell dör (s. 

248). Han lyckas under resten av resan kontrollera sig och är en av dem som överlever från 

grupp 451. Under hela resan vill han dock att de ska döda honom speciellt efter att han dödat 

Mitchell: ”Det är väl ganska uppenbart? Ingen har ens lagt märke till att Peeta återfått 

medvetandet. [...] Nästa drag är att döda mig” (s. 247). 

Peetas personlighet förklaras som ”Ironisk, uppmuntrande, lite lustig men aldrig på någons 

bekostnad” (s. 256). Han försöker hela tiden försvara Katniss innan han omprogrammerats (s. 

101). Peeta kopplas även till Katniss och kärleken som funnits mellan dem, men som också 

återvänder i slutet av boken. I deras relation är det alltid han som har varit den trevliga och 

kärleksfulla: ”Det var du som var känd för att vara trevlig. Inte jag” (s. 197).  

Peetas kvaliteter målas också upp. En är redan nämnd, att han alltid kan muntra upp på ett sätt 

som inte sker på någons bekostnad, samt att han har en artistisk sida, som både duktig bagare, 

dekoratör och målare, även med ord: ”Peeta behöver inte pensel och färg för att måla bilder. 

Han är lika duktig med ord” (s. 21). 

6.1.2.2. Gale Hawthorne, distrikt 12 

Gale är Katniss närmsta vän (s.6), men tituleras även som Menige Gale Hawthorne (s. 26) samt 

Katniss livvakt (s. 75). Gale är ständigt vid Katniss sida, och ser till att hon har det så bra som 

möjligt. Han beskyddar henne och stoppar de som försöker kontrollera henne (s. 25). Han sköter 

om henne på bästa sätt han kan och delar sin mat med henne (s. 33), samt hanterar Gale Katniss 
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olika humör utan att döma eller anklaga (s. 29). Han håller dock inte alltid med om vad hon gör 

och ifrågasätter emellanåt hennes beteende och åsikter (s. 48, 57). I inledningen skildras det hur 

Gale räddat över 900 människor från att dö när tolvan attackerades, dock menar han att han 

kunde räddat fler (s. 8). Han är även med i kriget och strider. Han är likaså en av dem som 

hämtar hem segrarna och den som anmäler sig först till det uppdraget (s. 143). Han följer även 

med till Huvudstaden och ingår i grupp 451 (s. 200).  

I distrikt åtta ifrågasätter Gale varför alla patienter är på ett ställe. Katniss tror först det handlar 

om smittorisker men det handlar snarare om faran och deras utsatthet, ifall de skulle bli anfallna 

(s. 86), vilket de blir. Gale är militärisk strategisk och planerar både vapen och bomber 

tillsammans med Beetee (s. 160). Gale är hård inför vilka som faller offer för kriget: ”Beetee 

och jag har följt samma regelbok som Snow använde när han kapade Peeta” (s. 161). Katniss 

menar att: ”han underskattar aldrig grymheten hos motståndare” (s. 86). 

Gale beskrivs som vanligtvis tystlåten (s. 56), men anses också vara attraktiv: ”Det är väldigt 

få människor som föds med ansikten som passar kameror. Som han. Är han inte snygg? [...] 

Visst ser Gale tjusig ut i uniform” (s. 71). 

Utifrån hur Gale beskrivs, kan han tolkas som realistisk och hård men rättvis. Han är också 

omhändertagande om sina egna.   

6.1.2.3. Finnick Odair, distrikt 4 

Finnick är en segrare från distrikt fyra och Katniss och Peeta allierar sig med honom under 

kvartsekelkuvningen (s. 206). Han framställs som vakt (s. 232), sexsymbol (s. 12), patient (s. 

50), distriktsslav (s. 148) samt soldat (s. 233). Han agerar i strid, där han deltar i grupp 451 i 

Huvudstaden. Han är också en av få personer som är vän med Katniss och de umgås ofta. Han 

är även aktiv i revolten och spelar också in propåer. (s. 147). I en propåa beskriver han själv hur 

han utnyttjats som slav och att hans umgänge har sålts till olika människor. Via dessa umgängen 

har han fått ta del av Snows alla hemligheter (s. 148). Finnick beskrivs mest utifrån sitt snygga 

yttre (s. 50), sin charm (s. 137) och humor (s. 63), men också utifrån sitt labila tillstånd (s. 59). 

Hans plats i boken definieras också av hans vigsel med Annie Cresta, som beskrivs som den 

enda personen han älskar (s. 12). Under resan i Huvudstaden är han en av dem som dör, och i 

slutet av boken får man som läsare ta del av att Annie har fött deras son (s. 331). 
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6.1.2.4. Haymitch Abernathy, distrikt 12 

Haymitch är Peetas och Katniss handledare från tolvan (s. 32). Han presenteras som en 

förrädare efter att inte ha berättat om rebellernas planer att rädda Katniss, för varken henne eller 

Peeta (s. 32). Han skildras också som alkoholist men som har tvingats till ett nyktert liv i distrikt 

tretton (s. 24). Trots Katniss ilska mot honom agerar han alltid till fördel för Katniss och 

revolten. Han återfinns i situationer där han leder möten och skapar ett nytt koncept gällande 

propåerna (s. 64). Han är även kommunikationsansvarig när de är ute på uppdrag (s. 67). Genom 

Haymitchs beskrivningar och ageranden framträder hans realism och tveksamhet till världen. 

Han frågar bland annat Katniss om hon vill att doktorerna ska droga henne under tiden de ska 

rädda segrarna från Huvudstaden (s. 144). Katniss beskriver också var hans syn på världen 

härstammar från: 

Det här är en man som tillbringat hela sitt vuxna liv i botten på en flaska i ständiga försök att 

bedöva sig själv mot regimens förbrytelser. Den sexton år gamla pojken som segrade i den 

andra kvartsekelkuvningen måste haft människor han älskade och som han kämpade för att 

få komma tillbaka till - Familj, vänner, kanske en käresta. Var finns de nu? (s. 144) 

Haymitch är också en av de få som förstår sig på Katniss och vet hur en ska bete sig mot henne. 

Han tröstar henne (s. 142), men skäller likväl ut henne och hotar henne om hon inte följer order 

(s. 96). Katniss berättar: ”Haymitch den enda personen jag verkligen vill ska trösta mig, för han 

älskar också Peeta” (s. 142). Efter kriget följer han med tillbaka till distrikt tolv och lever sitt 

liv ifred, med sina gäss och alkoholen (s. 331). 

Haymitchs egenskaper är hans spydighet och hans kritiska attityd (s. 73), men han har också en 

omhändertagande sida, som visar sig genom hans beteende mot Katniss och Peeta.  

6.1.2.5. Boggs, distrikt 13 

Boggs är en av Coins mannar (s. 25) och hennes högra hand (s. 26). Han har även roller som 

livvakt (s. 75) och ledare över grupp 451 (s. 236).  Boggs är med i situationer där det pågår 

strider och möten. Han är också Katniss livvakt och följer eller leder ofta henne (s. 121). I dessa 

situationer går han in i en fadersroll för Katniss (s. 182), han dömer henne inte, utan hjälper och 

stöttar henne (s.76). Katniss berättar att Boggs aldrig blir arg på henne, trots att hon både spyr 

på honom och inte lyder order (s. 94, 227).  Från början har Katniss en syn på Boggs som om 

han är en robot, men hennes åsikt ändras allt eftersom och hon inser att han både kan skämta 

och vara omhändertagande: ”Så värst imponerade blir vi inte. Vi har ju sett Finnick Odair i bara 

kalsongerna” (s. 72). Han beskrivs också efter sitt yttre: ”Han verkar vara omkring fyrtiofem 
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år, med kortsnaggat grått hår och blå ögon. Hållningen är oklanderlig. Två gånger idag har han 

sagt saker som får mig att tro att han hellre skulle vara vän med mig än min fiende” (s. 70). 

Boggs egenskaper är att han är omhändertagande, förstående men också skämtsam. 

6.2. Presentation av de onyanserade karaktärerna 

6.2.1. Omhändertagande 

De som nämns inom denna kategori är antingen de som har yrken som präglas av att ta hand 

om folk, eller människor som medvetet väljer att stödja och hjälpa andra.  

6.2.1.1. Kvinnor 

De som framträder som omhändertagande är Katniss och Prims mor, den före detta stylisten 

Tigris från Huvudstaden, kocken Flottiga Sae från distrikt tolv samt Katniss barndomsvän 

Leevy från distrikt tolv. Mor är läkare (s. 9) och agerar därför i situationer där hon tar hand om 

folk. I boken gömmer Tigris ”Grupp 451”, i ett rum i sin lokal. Hon förser även gruppen med 

mat och hon hjälper dem att förklä sig i huvudstadskläder, innan de ska bege sig ut på gatorna 

igen (s. 273- 288). Flottiga Sae framställs i de situationer där hon kopplas till just sitt yrke, och 

genom sitt yrke får hon också sedan laga mat till Katniss när de är tillbaka i tolvan. Katniss 

berättar: ”Jag vet inte om hon är en god granne eller om regeringen betalar henne lön, men hon 

dyker upp två gånger om dagen” (s. 326). Både Flottiga Sae och Leevy är med och tittar på 

propåan. Leevy säger vid det mötet att en av de minnesvärda sakerna Katniss gjort är att offra 

sig för sin syster (s. 65), vilket kan tolkas som att hon själv är omhändertagande. 

Dessa fyra kvinnor beskrivs och tolkas som omhändertagande men Katniss mor beskrivs även 

som psykiskt labil, samt också kritisk till maktpersonernas grepp om Katniss. Prim berättar: 

Om du tvingar iväg mig går jag raka vägen till operationssalen och berättar allt som hänt för mor. 

Och jag lovar att hon inte har särskilt höga tankar om en spelledare som bestämmer över Katniss liv, 

särskilt inte som ni har varit så dåliga på att ta hand om henne. (s. 155) 

6.2.1.2. Män 

De män som beskrivs som omhändertagande är Katniss far och Thom, som båda arbetat i gruvan 

i distrikt tolv. Far framkommer i situationer där Katniss berättar om sin barndom och om hur 

han tog med henne ut i skogen, och även hur han alltid sjöng (s. 108). Han nämns i diskussionen 

om gruvan, i sången och i Boggs som en ny fadersfigur (s. 182).  Thom presenteras först i slutet 

av boken, när Katniss återvänt till tolvan. Thom är med och röjer upp i distriktet eftersom det 

förstörts (s. 329). Båda beskrivs som omhändertagande. Hennes far präglades av sin faderliga 
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sida och var alltid omhändertagande om Katniss. Även Thom är omhändertagande då han 

hjälper Katniss hem efter att hon inte orkat gå själv (s. 330) 

6.2.2. Kuvade 

De som är kuvade har satts i denna kategori antingen för att de lever i den tillvaro som 

Huvudstadens trygghet ger samtidigt som de inte ifrågasätter den, eller för att de haft ett mer 

privilegierat liv.  

6.2.2.1. Kvinnor 

De som framstår som kuvade bland kvinnorna är Plutarchs assistent Fulvia Cardew från 

Huvudstaden (s. 11), och en tidigare segrare Enobaria från distrikt två. Dessa tolkas som kuvade 

på grund av deras agerande och personlighet (s. 37), d.v.s. deras kopplingar till Huvudstadens 

kulturella normer och överlägsenhet mot de andra distrikten. Fulvia framträder i situationer där 

hon stöttar Plutarch men också när hon ska regissera propåerna, men misslyckas (s. 93). 

Enobaria är en av dem som räddas från regimen (s. 37), och även hon är med och diskuterar om 

det ska bli ett symboliskt spel eller inte (s. 315).  

 

Både Fulvia och Enobaria beskrivs utifrån sina egenskaper där Fulvia beskrivs som beräknande 

och slösaktig (s. 11).  Utifrån hennes agerande kan hon även tolkas som självcentrerad med 

tanke på att hon har svårigheter att ta till sig andras åsikter (s. 41, s. 93). Katniss menar att de 

från huvudstaden och distrikt 2 är mer privilegierade, vilket jag kan tolka som en överlägsenhet, 

och jag kan tänka mig att det är en liknande egenskap som Enobaria kan ha.  

6.2.2.2. Män 

De män som är kuvade är Hungerspelens evige programledare Ceasar Flickerman (s. 23), samt 

Hungerspelens kommentator Cladius Templesmith (s. 91). Ceasar förekommer i de intervjuer 

som utförs när regimen har Peeta som fånge, där han försöker övertyga Peeta om att Katniss är 

en brottsling (s. 23). Cladius röst används i en propåa och nämns därför i rollen som just 

kommentator (s. 93). Endast Ceasar beskrivs utifrån sitt yttre med sminkat ansikte och 

glittrande kostym (s. 23). De egenskaper som då framträder är just deras kuvade karaktär inför 

Huvudstadens makt, samt Ceasars utseendefixering.  

6.2.3. Maktpåverkade 

De som framställs som maktpåverkade är de som styr men som styr ur ett mer negativt 

förhållningssätt, exempelvis att de vill styra utifrån sitt eget intresse och inte folkets.  
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6.2.3.1. Kvinnor 

Den kvinna som skildras som maktpåverkad är distrikt trettons president Alma Coin (s. 11). 

Hennes sysselsättning är att styra och det är också i sådana situationer hon agerar: ”Coin 

påkallar uppmärksamhet och inleder mötet” (s. 91). Coin presenteras utifrån sitt utseende: ”Hon 

är omkring 50 år gammal och har grått hår som faller rakt och disciplinerat ner till hennes axlar. 

Håret är perfekt och oklanderligt. [...] Hennes ögon är grå” (s. 11). Hon beskrivs också utifrån 

sin karaktär, som också delvis nämns i beskrivningen innan, d.v.s. att hon är disciplinerad. 

Invånarna i tretton är militärer och de presenteras som känslokalla, vilket är en beskrivning som 

också passar in på Coin: ”Coin är lika oberörd som vanligt och ser på mig utan att låta sig 

imponeras” (s. 35). Coin är den som indirekt står i tur att ta över som Panems president när 

Snow tappar posten. Hon påverkas av makten och gör allt för att få ta över presidentskapet.  

Varför vill Coin ta livet av mig nu? frågar jag. Hon förnekar att det är så, svarar han. [...] Presidenten 

gillar inte dig. Det har hon aldrig gjort. Det var Peeta hon ville rädda från arenan, men det var hon ensam 

om. Allt blev etter värre när du tvingade henne att ge de andra segrarna immunitet. Men till och med 

det hade hon kunnat ha överseende med tanke på hur väl du har skött dig. [...] (s. 227). 

Det går inte komma ifrån att hon gjort exakt det han sa. Hon lät regimen och distrikten skjuta varandra 

i sank och gled in för att ta makten (s. 308) 

Coin beskrivs på så vis som disciplinerad, maktberoende samt känslokall.  

6.2.3.2. Män 

De maktpåverkade männen som finns i boken är de personer som på ett sätt är kopplade till 

Huvudstaden och styrning. Dessa är Panems ledare President Snow, samt två överste 

fredsväktare Romolus Threads (s. 10) och Överste Crav (s. 147). Samtliga män agerar i 

situationer där de utnyttjar makten på ett negativt sätt, på ett sätt som gör att folk skadas eller 

utnyttjas, bland annat Crav som köper flickor och Threads som införskaffade olika tortyr- och 

straffverktyg. Den främsta personen som skapar skräck är President Snow som bombar flera 

distrikt (s. 16, 81, 119) och torterar Peeta och de andra segrarna från kvartsekelkuvningen (s. 

131). 

Katniss säger även att det inte finns några gränser för hans grymhet (s. 305), och Snows 

beteende och hur han beskrivs visar den bilden av honom. Han framställs som en grym man 

med ett maktbegär, och som inte låter någon komma i hans väg. Snow beskriver själv att han 

inte drar sig inför att döda barn, men att han inte är slösaktig (s. 305). Grymheten delar Snow 

med både Crav och Threads.  
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6.2.4. Snälla 

Det är endast två personer som beskrivs som snälla och de är tolvans borgmästares dotter Madge 

samt Peetas barndomsvän och flyktingen Delly Cartwright (s. 162). I denna bok tänker Katniss 

tillbaka på Madge då hon möts av beskedet att hon med sin familj är döda (s. 329). Hon var den 

person som gav Katniss sin symbol, d.v.s. härmskrikebroschen (s. 329) och Katniss beskriver 

henne som tystlåten, snäll men också modig. Delly får förtroendet att vara den person som 

arbetar med Peeta efter att han blivit omprogrammerad av regimen (s. 161). Hon beskrivs som 

den ”ofarligaste” personen, och som att hon alltid ler mot alla som om de var hennes allra bästa 

vän (s. 161).  

6.2.5. Styrande 

De två som framställs som styrande är överste spelledare och organisatören för rebellerna 

Plutarch Heavensbee (s. 5) samt Katniss framlidna stylist Cinna (s. 13), båda från Huvudstaden. 

Männen agerar i styrande roller. De maktpåverkade har också styrande roller, dock avviker 

dessa från varandra. De maktpåverkade är egensinniga och grymma. De styrande agerar efter 

andras välmående och inte efter sina egna intressen. Plutarch är med i de viktiga mötena och 

styr propåerna tillsammans med Coin (s. 34). Cinna omnämns som styrande p.g.a. att Katniss 

assistenter fortfarande följer hans direktiv (s. 54).  

 

Båda karaktärerna skildras främst utifrån deras egenskaper och kvalitéer. Plutarch beskrivs efter 

sin noggrannhet med resultaten i rebellernas aktioner. I denna roll bryr har sig även om att 

Katniss mår bra, men i vilket syfte är mer tvetydigt: ”Men bli inte sprängd i bitar. Jag har 

tillräckligt att göra utan att behöva ersätta dig” (s. 221). Katniss beskriver själv att: ”Den 

lysande, gåtfulle och vackre Cinna är död på grund av mig” (s.13), och han fortsätter att 

diskuteras ur en positiv syn, både som person, men också som yrkesman (s. 44, 74). Båda 

gestaltas som resultatfokuserade styrande yrkesmän.  

6.2.6. Offer 

De personer som framställs som offer är antingen döda eller skadade på olika sätt. Det kan även 

handla om de karaktärer som är offer för Huvudstadens makt.   

6.2.6.1. Kvinnor 

Det finns flera kvinnor som framställs som offer. De tidigare tävlande i Hungerspelen som 

Annie Cresta från distrikt fyra, Rue från distrikt elva, Mags från distrikt fyra samt Clove från 
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distrikt två ses som offer. Andra offer är Katniss assistenter och stylister Venia och Ocatavia 

som tillfångatogs av rebellerna efter att ha försökt tagit med ett bröd ut ur matsalen (s. 44). 

Även Effie Trinkett, Katniss eskort, är ett av offren. Andra karaktärer som framställs som offer 

är Bonnie och Twill som flydde från distrikt åtta, men dog på vägen till distrikt tretton (s. 16), 

den unga kvinnan i sjukhuset i distrikt åtta (s. 78), de unga flickorna som fredväktare Crav 

köper (s. 147), den stumma slavflickan som var lik Delly (s. 163), betjänten och avoxen Lavinia 

från Huvudstaden som torterades till döds (s. 234), kvinnan i lägenheten i Huvudstaden som 

Katniss dödade (s. 270) samt flickan i den citrongula kappan som dog under flykten i 

Huvudstaden (s. 290-291). 

Situationer som dessa kvinnor agerar i är bland annat Hungerspelen d.v.s. strid. Kvinnor som 

Venia, Ocatavia och Effie kopplas till sina yrken och är arbetare. Resten av kvinnorna är 

antingen flyktingar eller utsatta personer inför makten som på ett eller annat sätt dödats i 

striderna. Annie Cresta bryter lite mot ramarna och hon är också med i andra situationer som 

att hon blir fritagen från regimen (s. 152), gifter sig med Finnick (s. 194) och föder sedan deras 

barn (s. 331). 

Alla förutom Hazelle, Portia och Clove beskrivs utifrån sitt utseende på något sätt. Annie 

beskrivs både som vacker men också utifrån sina egenskaper, d.v.s. att hon är galen: ”En vacker 

men härjad ung kvinna med mörkt tovigt hår och havsgröna ögon rusar mot oss, iförd endast 

ett lakan” (s. 152). Kvinnorna beskrivs utifrån sitt utseende just för att läsare ska kunna få en 

bild av situationen som den skadade kvinnan från distrikt åtta befinner sig i:  

Handen tillhör en ung kvinna med skadat ben. Blodet har trängt igenom det tjocka bandaget som är 

täckt av flugor. I hennes ansikte ser jag hur hon lider men också något annat, något som inte alls 

stämmer med hennes situation. [...] Glädje det är det som syns i hennes ansikte. När hon hör ljudet 

av min röst, skiner hon upp och lidandet glömt för en stund (s. 78). 

Kvinnorna beskrivs som de andra efter sina egenskaper. Annie beskrivs som galen (s. 12), men 

även flera är påverkade av kriget och har samma drag av psykisk labilitet. Den enda som 

beskrivs som psykiskt stark är Venia (s. 43). Det finns även ett mönster bland 

Huvudstadsinvånarna som ofta beskrivs utifrån sitt utseende med sina extravaganta 

utsmyckningar, tatueringar, annan kroppsfärg eller peruker (s. 43, 276).  

6.2.6.2. Män 

I boken beskrivs vissa karaktärer som mer eller mindre är offer för Huvudstadens eller andra 

karaktärers våld. Dessa är boskapsexperten Dalton från distrikt tio (s. 9), Katniss stylist och 
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assistent Flavius från Huvudstaden (s. 43), Gamlingen som blir skjuten under segerturnén i 

distrikt elva (s. 13), en av de före detta segrarna Chaff som också är från distrikt elva (s. 66), 

Eddy som är en av de skadade i sjukhuset i distrikt åtta (s. 78), medtävlaren Cato som dog under 

Katniss första spel (s. 106), mannen i Katniss sång Hängeträdet som blir hängd för sina brott 

(s. 109), den personen som Katniss knuffade i distrikt tretton (s. 126), den unga mannen som 

flydde med tåget under rebellernas invadering av ”Nöten” (s. 184) samt flyktingarna i 

Huvudstaden, farbrorn och pojken (s. 290), samt ”ett par gamla gubbar” (s. 296). Dessa har 

gemensamt att de på ett eller annat sätt har fallit offer inför olika orättvisor, främst Huvudstaden 

och den revolt som rebellerna skapat.  

Utifrån karaktärernas beskrivningar och dialoger är Dalton en person som värnar om varje 

människas egenvärde, då han anser att Katniss ska porträtteras utifrån det hon är, d.v.s. ett 

”flickebarn” (s. 79). Flavius framstår som känslig eftersom han medger att han inte kunde sluta 

gråta när Katniss skulle delta i spelen den andra gången (s. 49). Mannen i distrikt elva som blev 

skjuten blev det p.g.a. en rebellisk aktion, därför bedöms han som rebellisk (s. 13). Mannen 

från distrikt tretton som Katniss knuffade framstår som känslig, med tanke på Katniss 

beskrivning om att han drar sig ”harmset om armen” (s. 126). 

6.2.7. Självsäkra 

De som beskrivs som självsäkra är de personer som kan tolkas som trygga i sig själva och som 

är självständiga.  

6.2.7.1. Kvinnor 

De kvinnor som tolkas som självsäkra är bland annat de som ingår i grupp 451, vilka är 

regissören Cressida från Huvudstaden (s. 75), soldat Jackson samt systrarna Leeg från distrikt 

tretton. Även andra befälhavare, kaptener eller soldater som Kapten Paylor från distrikt åtta, 

Lyme från distrikt två och soldat York från distrikt tretton hör hit. Den sista som ingår här är 

Posy, Gales lillasyster. 

Cressida deltar vid inspelningar av propåer och som med de flesta andra kvinnorna, förutom 

Posy, deltar hon i situationer kopplat till strider (s. 287). Samtliga stridande kvinnor framstår 

som målinriktade och mer eller mindre känslokalla. Kapten Paylor framstår även som en ledare 

och det är också hon som blir president med en ny regering över Panem (s. 323). Samtliga 

stridande kvinnor beskrivs även som starka och hårda, Lyme beskrivs också ha ett mer häftigt 



33 
 

temperament: ”Lyme ser ut som hon skulle vilja skjuta honom eller åtminstone slå honom på 

käften. Med all sin träning skulle hon nog ha ett övertag” (s. 176). 

Posy som sticker ut lite bland dessa nämns endast en gång i boken, men hennes sätt att agera 

tyder på en självsäkerhet hos henne själv. Vid ett samtal med Octavia säger hon: ”Du är grön. 

Är du sjuk? Det är en modegrej. Som läppstift, säger jag. Det är meningen att det ska vara 

vackert, viskar Octavia och jag ser tårar i hennes ögonfransar. Posy funderar över svaret och 

konstaterar frankt: Jag tror att du skulle vara söt i vilken färg som helst” (s. 56). Utifrån denna 

beskrivning ges en bild av att Posy lägger märke till Octavias annorlunda utseende, dock anser 

hon att det inte spelar någon roll hur hon ser ut för att vara söt. Det tyder på att Posy har en 

förståelse för människans lika värde trots utseende.  

6.2.7.2. Män 

Den enda av bakgrundskaraktärerna som beskrivs som självsäker bland männen är Katniss 

barndomsvän Darius från distrikt tolv, som anser att hans kyssar är värda en kanin (s. 172). Han 

säger till Katniss att: ”Gå och fråga henne. Om du vill ha en referens" sade han och pekade på 

en specifik kvinna” (s. 172-173). Utifrån Darius beskrivningar kan han tolkas som självsäker 

och retsam. 

6.2.8. Arbetande 

I boken finns även de som presenteras via sitt yrke eller sysselsättning. Dessa är Cressidas team 

som består av assistenten Mesalla (s. 75) och kameramännen som är bröder, Castor och Pollux. 

Samtliga är från Huvudstaden (s. 90). Här ingår även Katniss ”huvuddoktor” Doktor Aurelius 

från distrikt tretton samt Peetas framlidne far som var bagare (s. 164). 

Mesalla, Castor och Pollux är med Katniss överallt och filmar henne till propåer som Mesalla 

sedan klipper (s.94). I och med att de följer Katniss överallt följer de också med henne till 

Huvudstaden. Pollux har också tidigare arbetat i de kloaker som de flyr genom i Huvudstaden 

och agerar som vägledare (s. 256). Doktor Aurelius agerar i situationer där han behandlar 

Katniss, trots att han knappt gör det (hans sätter sig och sover bredvid henne) (s. 302). Det är 

också hans förtjänst att Katniss inte döms för mordet på Coin, då han bedömer henne som en 

”obotligt krigsneurotisk galning” (s. 324). Peetas far omnämns när Delly berättar hur han lät 

henne och Peeta leka med degen (s. 164). 

Kamerateamet beskrivs utifrån sitt utseende. Pollux skildras som en avox, d.v.s. en slav som 

fått tungan utskuren (s. 90). Katniss berättar om hur lika Castor och Pollux är med både sina 
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kameradräkter och samma drag som sandfärgat hår, rött skägg och blå ögon (s. 90). De 

egenskaper som männen skildras med är deras arbetsvilja, Pollux labila tillstånd i kloakerna 

samt deras lojalitet mot både Cressida och Katniss genom att de ständigt följer de båda. Doktor 

Aurelius kan antingen tolkas som lat eller utbränd beroende på varför han väljer att sätta sig 

och sova hos Katniss. Hon beskriver att hon ser det som en bra uppgörelse mellan dem (s. 302). 

6.2.9. Fantasifulla 

De som är fantasifulla är endast en kvinna/ flicka och en man. Dessa är Flottiga Saes barnbarn, 

från distrikt tolv, samt den tidigare medtävlande Beetee från distrikt fyra. Barnbarnet nämns 

endast i slutet där hon umgås med Sae och Katniss om dagarna (s. 325). Beetee deltar i 

situationer som viktiga möten (s. 64), men också i de situationer där han styr olika 

kommunikationsnätverk, som teve-linjer (s. 251). Han uppfinner även vapen åt Katniss, Gale 

och Finnick (s. 40). 

Barnbarnet beskrivs som:” [...] flickan som lever i sin egen värld, tar ett nystan med klarblått 

garn från mors stickkorg” (s. 325). Även Beetee framstår som tankspridd, innovativ inom teknik 

och rastlös (s. 150). Han gestaltas även som en besserwisser: ”Exakt. Och du såg ju hur bra den 

fungerade? Säger Beetee. Nja… inte direkt, tänker jag” (s. 151).  

7. Analys  

I detta avsnitt behandlas svaret på den första frågeställningen. För att nå svaret kommer de 

empiriska frågeställningarna kopplas till den teoretiska bakgrunden, den tidigare forskningen 

och med presentationen av karaktärerna.  

7.1. Yrken eller sysselsättningar  

Connell (2009 s. 15) hävdar att kvinnor bedöms som vårdande och är centrala i hemmet, medan 

mannen har beslutande och familjeförsörjande roller. I Revolt har både män och kvinnor roller 

som överskrider de typiska rollerna. Kvinnan deltar i styrande roller som president, tränare, 

regissör, ledare eller kapten. Hon skildras också i mer stridande yrken eller roller som soldat, 

menig, tävlande och segrare, men även i omhändertagande eller hjälpande roller som doktor, 

sköterska, assistent, stylist och eskort. Slutligen framställs hon också i mer utsatta roller som 

offer, patient och tävlande. 

Männen figurerar också i styrande roller, som överste spelledare, organisatör, president och 

överste fredsväktare. De uppträder också i omhändertagande eller hjälproller som vakt, stylist, 
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handledare, assistent, kommentator, bagare, dekoratör, kameraman och doktor. Männen 

förekommer också i stridande roller som tävlande, menig, soldat, livvakt, segrare och mannar. 

Mannen förekommer även i mer utsatta roller som sexsymbol, patient, offer, flykting, 

alkoholist, förrädare och avox.  

I de roller som mannen och kvinnan skildras framträder ett mönster om att kvinnan är mer 

omhändertagande än mannen, vilket är enligt Nikolajeva (2004 s. 129) en av de traditionella 

rollerna. De traditionella normerna är framträdande i boken, men rollerna utmanas även ur ett 

visst perspektiv. Det finns flera män som är omhändertagande bl.a. Peeta, Gale, Haymitch och 

Boggs. Deras omhändertagande sida kan tolkas som normbrytande, men samtidigt hävdar 

Connell (2009 s. 15) att mannen ofta ses som familjeförsörjare. De drag som tolkas som 

omhändertagande kan också tolkas som familjeförsörjande. Gale tar exempelvis hand om 

Katniss familj medan Haymitch och Boggs framställs som fadersfigurer. 

Samtidigt beskriver Connell (2009 s. 15) mannen som beslutsfattande men i boken får läsaren 

följa President Coin, President Snow, Kapten Paylor, Plutarch, Cressida, Cinna, Lyme, Threads 

och fler med mer styrande roller. Emellertid beskrivs de kvinnor med styrande roller som starka 

eller känslokalla. Männen som har styrande roller har dem endast som ett arbete. De behöver 

inte beskrivas eftersom läsaren inte behöver övertygas om att de är rätt för rollerna. Kvinnorna 

däremot ges tydliga beskrivningar t.ex. om Kapten Paylor: ”Men hennes myndiga stämma får 

mig att förstå att det inte var en slump att hon blev utnämnd” (Collins 2010 s. 76). 

Kajsa Ohrlander (2011 s. 27) hävdar också att språket skapar en förståelse kring vilket kön som 

har vilket yrke, dock finns inga specifika anknytningar av yrken till kön i boken. Emellertid 

finns det ingen regel i boken kring vem som har vilket yrke utan män och kvinnor har yrken 

som både är stereotypa och normbrytande. Detta gör att de människor som nämns genom yrket 

ex. doktorerna, kan vara kvinnor och män.  

7.2. Situationer 

Likt med yrken framställs kvinnor och män i liknande situationer. Som läsare möter man både 

män och kvinnor ute i strid, men också i omhändertagande roller. Dock omnämns ingen manlig 

doktor som behandlar kroppen, utan den som nämns som manlig doktor är Doktor Aurelius som 

endast nämns som Katniss psykolog. 

Lövgren (2016, s. 7-19) anser att relationen kvinna-kvinna och man-man också är kopplade till 

olika roller och att dessa markeras främst av åldern. Men i Revolt kan vissa mönster hittas 

utifrån vilket distrikt människorna är ifrån. I distrikt tretton förekommer de flesta kvinnorna i 
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stridande roller som Jackson och systrana Leeg, men de från tolvan är snarare omhändertagande 

som Mor, Prim, Delly och Flottiga Sae, och de från Huvudstaden är istället arbetande som 

Cressida, Fulvia, Ocatavia och Effie Trinkett. Kvinnornas olika kännetecken kan förklaras med 

hjälp av distriktens olika karaktärer. De i Huvudstaden har alltid kunnat leva utan några 

bekymmer, till skillnad mot de i tolvan som ständigt gjort allt för att överleva, och hjälpa 

varandra. Distrikt trettons befolkning är militärer, och lever på så vis ett strikt och disciplinerat 

liv. Detta speglar av sig på karaktärerna och det är dessa kvinnor som ses som känslokalla 

soldater. 

7.3. Beskrivningar 

Kvinnor och män beskrivs olika i Revolt. De flesta beskrivningarna omfattar antingen utseendet 

eller egenskaperna. De karaktärerna som har följt med från tidigare böcker får inte en lika 

presenterande beskrivning, utan den utgår ofta från mindre kommentarer om hur karaktären ser 

ut just i ögonblicket, men också hens egenskaper. Karaktärer som är helt nya får en presentation 

genom en beskrivning som omfattar både utseende och egenskaper.  

Ett mönster som jag kunnat notera är hur kvinnor och män beskrivs. I större omfattning beskrivs 

kvinnorna efter utseende. Vissa män beskrivs också men det är främst de män som har någon 

koppling till Huvudstaden. Abate (2015) beskriver att hon kunnat se ett mönster av att 

huvudstadsinvånarna likställdes med homosexuella genom sina attribut. Med tanke på att det 

är huvudstadsmännens utseende som kommenteras i större omfång tyder detta på att deras 

utseende ses som annorlunda.  

Konstruktionen av könen och deras olika sätt att vara skiljer sig distrikten emellan. Trots att 

mannen och kvinnan är lika och i regel har samma möjligheter finns det olika beskrivningar av 

kvinnorna från olika distrikt. Katniss beskriver hur hon måste förändras inför sina inspelningar 

och att hon knappt känner igen sig själv. Hon stylas efter Huvudstadens normer, för att kunna 

passa in och accepteras. Men hennes styling är inte lika extravagant som deras, utan Katniss 

sminkas och stylas i Revolt mer efter hennes symbol, Härmskrikan och bär därför uniformen 

Cinna skapat.  

7.4. Egenskaper 

Nikolajeva (2004, s. 129) beskriver att det finns olika egenskaper som kopplas till de biologiska 

könen. Hennes lista med stereotypa kännetecknen kan i sin tur också markera ut de egenskaper 

som är normbrytande. De egenskaper som finns i boken är inte lika stereotypa som Nikolajeva 

hävdar att de kan vara, utan båda könen har flera karaktärsdrag som är normbrytande. Analysen 
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kan därför visa att det finns tre typer av egenskaper: stereotypiska, normbrytande och icke 

könsrelaterade. Egenskaperna är uppdelade efter Nikolajevas uppdelning på manliga och 

kvinnliga egenskaper. 

Hos kvinnor påträffas traditionella egenskaper som omhändertagande, vacker, psykiskt labil, 

oroande, sårbar, lyhörd, utseendefixerad, känslig, mjuk, ordningsam, varm, tystlåten, 

disciplinerad, självuppoffrande, intuitiv och snäll. De normbrytande egenskaperna som 

kvinnorna har i boken är att de är rebelliska, självständiga, starka, kämpar för de svaga/ 

skyddande, har maktbegär, känslokalla, våldsamma, smarta, ledare, lojala, arbetsvilliga, 

modiga, överlägsna och bestämda. De icke könsrelaterade egenskaperna är att kvinnan är en 

bra vägvisare, materialistisk, fokuserad, trevlig, rättvis och hon värdesätter allas liv. 

De traditionella egenskaperna som männen har är att de är styrande, lite lustiga, beskyddande, 

försvarande, hårda, grymma, våldsamma, faderliga, innovativa, snygga, charmiga, lysande, 

gåtfulla, rebelliska, kritiska/ analyserande, självkära, retsamma samt att de har maktbegär. De 

normbrytande egenskaperna männen har är att de är ordningsamma, resultatinriktade/tänker 

kvalitativt, uppmuntrande, kärleksfulla, tystlåtna, omhändertagande, snälla, labila, prydliga, 

känsliga, svaga och omtänksamma. De egenskaper som inte är könsrelaterade som kopplas till 

mannen är att de är ironiska, trevliga, rättvisa, realistiska, tankspridda, rastlösa, förstående, 

lata/utbrända samt att de tror på människans egenhet d.v.s. att alla är lika mycket värda trots 

hur de är eller ser ut.  

Texten målar inte upp mannen och kvinnan som skilda varelser. Hirdman (1998 s. 9) hävdar att 

mannen och kvinnan ofta skiljs åt som två olika varelser men här är de mer uniforma. Emellertid 

kan detta också tolkas som att kvinnan har gett upp sin kvinnlighet som Toril Moi beskriver 

(Tollin & Törnqvist 2010 s. 41). För att kunna delta i samhället utifrån samma villkor som 

mannen, behöver de ge upp sin kvinnlighet. Detta är mer troligt med tanke på Strong Hansens 

(2015 s. 165) åsikt om att Katniss anser sig vara bättre än sin mor och syster, för att hon har 

mer manliga egenskaper. I regel är det kvinnornas egenskaper som har en mer normbrytande 

karaktär, vilket jag också kopplar till Toril Mois (Tollin & Törnqvist 2010 s. 41) argument om 

att kvinnan behöver överge sin kvinnlighet för att anses vara människa. Katniss är den karaktär 

som bryter normen mest och det är också hon som är huvudkaraktären. Det betyder att bokens 

övergripande genusframställning är att kvinnan framställs med manliga egenskaper. Hennes 

attribut som pojkflicka är framträdande och det är just pojkflicka-rollen som får mest fokus. 

Männen kännetecknas mest som omhändertagande och förstående, vilket är kvinnliga 

egenskaper, men trots att de är normbrytande egenskaper betyder det inte att männen är 
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normbrytande. Egenskapen att vara omhändertagande kan kopplas till att mannen ska vara 

familjens beskyddare, vilket är en traditionell manlig egenskap. Utifrån mannens 

framställningar är det andra fallet mer angeläget, med tanke på att Gale, Boggs och Haymitch 

framställs som Katniss beskyddare, samtidigt som både Boggs och Haymitch skildras som 

faderliga.  

7.5. Manligt 

Nilson (2008 s. 136) anser att chick-lit länge har präglats av en förlegad syn på män. Både hon 

och Grettve (2008 s .35) anser att män beskrivs som mjuka, det som Stephens (2002 s. 38) kallar 

New age Boy och Mommy’s boy, kan kopplas till homosexualitet och att det är den synen som 

måste släppas. Männen måste tillåtas ha egenskaper som kopplas till kvinnlighet. I Revolt 

erbjuds männen flera olika roller som innefattar olika egenskaper. Trots att exempelvis Gale 

kan ses som en Old age boy, d.v.s. stark, stor, orädd och aggressiv, framstår han också som 

känslig och omhändertagande. Huvudkaraktärerna har en större komplexitet än att de kan 

formas efter en roll. Emellertid kan Peeta och Finnick ses om offer, där båda är känsliga och 

svaga, d.v.s. New Age Boy, och på grund av att de målas upp så kan en bild av känslosamma 

män ses som negativ. Men som nämnts finns flera andra egenskaper hos huvudkaraktärerna 

som gör dem mer komplexa.  

7.6. Kvinnligt 

Skönlitteraturen har en tid fokuserat på kvinnan som normbrytande och hennes möjligheter till 

ett jämställt liv med mannen, med samma möjligheter (Nilson, 2013a, s. 196). I Revolt påträffas 

denna konstruktion av kvinnan där hon får möjligheter till att både agera i normbrytande yrken, 

situationer och egenskaper. Den karaktär man främst möter som bryter mot normer är just 

Katniss. Katniss karaktär kan kopplas till de typiska dragen för kvinnan inom skönlitteraturen. 

Nilson (2008 s. 197) beskriver att kvinnan måste bryta med sin mors kvinnliga normer och i sin 

tur skapa sin egna, detta kallade hon dis-identity. Likt det Nilson beskriver bryter Katniss med 

sin mors normer, och skapar istället sin egen norm. Strong Hansen (2015 s. 165) beskriver att 

det är just det Katniss gör redan i första boken, men detta skapande pågår även i Revolt. 

Emellertid börjar hon finna en kvinnlig roll som funkar för henne. Haymitch understryker också 

att det är Katniss egna egenskaper som kan elda på revolutionen och inte de påhittade som 

användes vid de första inspelningarna (Collins, 2010, s. 65). 

Strong Hansen (2015 s. 175) menar att Cinna omformar Katniss till något hon inte är i 

Hungerspelen, med alla klänningar och utstyrslar. Genom att hon omformas av Huvudstadens 
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och revoltens krav på en viss typ av kvinna, hävdar Nilson (2013a s. 201) att Katniss formas 

efter en förväntad kvinnlig roll, mamma, och att hon då ger upp sitt egna sätt att se på kvinnan 

och formar sig efter samhället. Strong Hansen (2015 s. 175) anser snarare att detta är ett tecken 

på att hon till slut kan se styrka i vissa feminina drag, som att vara en moder. Med tanke på 

Nilsons (2013a s. 201) uttryck, att hon ingår i den förväntade rollen, innehar Katniss den typiska 

Girl Powern, den som endast tillåter henne att vara stark. Som nämnts behöver inte Girl Power 

vara feministisk (Haines 2012 s. 101) och utifrån Nilsons (2013a s. 205) mening är inte Katniss 

feministisk. Utifrån Strong Hansens (2015 s. 175) argument är Katniss det. Hon ser styrkan i 

att faktiskt vara en kvinna och att hon delvis följer sin egen väg. Katniss har tillgång till sin 

egen femininitet och har styrkan i sig själv, utan några yttre normer som påverkar henne. Utifrån 

denna roll kan vi även se vad Nilson (2008 s. 195) menar med dis-identity, att hennes egen 

identitet är den kvinnliga identiteten som hon passar i. 

Jag delar Strong Hansens tanke om att Katniss lyckas se en styrka i att vara kvinna, och att det 

inte handlar om att hon accepterar den kvinnliga rollen som finns i samhället. Med tanke på att 

de olika distrikten har olika kvinnliga normer finns också flera möjligheter att vara kvinna och 

med de möjligheterna väljer hon sin egen väg.  

8. Diskussion 

Här i diskussionen kopplas analysen till den andra frågeställningen: Hur kan arbetet med denna 

bok knytas till skolans värdegrund, och vilka eventuella konsekvenser skulle detta kunna få? 

Analysen har visat att boken har både manliga och kvinnliga karaktärer som bryter 

könsstereotypen. I skolans värdegrund står det att skolan ska värna om jämställdheten där 

pojkar och flickor ska uppmuntras och utmanas för könens lika värde och möjligheter. Men 

samtidigt hävdar Butler (Stephens 2002 s. 41) att de identiteter som finns i de skönlitterära 

texterna speglar de drag som ses som mest vanliga i samhället, vilket kan upprätthålla en 

stereotyp. Vid valet av denna bok i undervisningen får eleverna möta en genusutmanande text 

som innehåller både stereotypa och normbrytande karaktärer. Enligt Strong Hansen (2015 s. 

175) minimeras stereotypen genom att Katniss får agera efter sin egen väg och bryter därmed 

de kvinnliga vägarna som hon tidigare följt. Även männen porträtteras ur flera perspektiv där 

de får vara både Old-, New Age och Mommy’s boy samtidigt. Vissa av de minsta rollerna, som 

Rue och Thom, förstärker och bygger på redan etablerade attribut i texten, som att vara ett offer 

eller omhändertagande. Analysen kan påvisa att det finns normbrytande roller, men samtidigt 

finns vissa stereotypa egenskaper kvar. I texten nedvärderas kvinnor som är stereotypa 
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exempelvis Fulvia, Octavia och Venia som har kopplingar till utseende och styling. Katniss 

anser själv att hon inte orkar med den ”cirkusen” och ser den som jobbig och onödig. Jag ställer 

mig här delvis kritisk till hur detta kan tolkas. I tidigare böcker ser vi också hennes misstro mot 

stereotypen. Med tanke på Katniss egen inställning till dessa egenskaper kan människor med 

liknande kännetecken ses som mindre värda. Utifrån denna bakgrund kan boken uppfattas som 

att endast människor med normbrytande egenskaper är önskvärda.  

 

Trots det är egenskaperna något som mer eller mindre används för att rättfärdiga kvinnornas 

roll inom styrande eller stridande positioner. Coin och de andra kvinnorna som anses vara 

självsäkra är överlag känslokalla och hårda, medan männen som styr skildras mer som 

maktpåverkade eller målinriktade. Männen behöver inte förtjäna sin plats så som många 

kvinnor behöver göra. Detta bibehåller isärhållandet mellan mannen och kvinnan trots att hon 

framställs i normbrytande roller. Kvinnan behöver ge upp sin kvinnlighet för att förtjäna sin 

plats bland männen (Tollin & Törnqvist 2010 s. 41).  

  

Syftet med denna analys är inte att markera ut om bokens skildringar av mannen och kvinnan 

är jämställda eller inte. Emellertid anser jag att Grettves (2008 s. 35) åsikt om att jämställdheten 

ska börja tidigt är central. En skönlitterär författares mål behöver inte vara att hen vill anpassa 

sitt verk till någon värdegrundsfråga, utan snarare kanske bara för att berätta en säljande 

historia. Men som lärare menar Stephens (2010 s. 47-48) att vi behöver möta upp dessa verk 

med en medvetenhet om genusfrågor, och vara beredd på vilken syn som faktiskt förmedlas av 

böckerna vi använder. Genom detta arbete kan läraren skapa en bro mellan texten och dess 

genusframställningar med eleverna. Grettve skrev även att: ”I boken är flickor 

handlingskraftiga och det är just de tjejiga attributen som visar sig mest verkningsfulla – och 

det på området som annars pojkarna brukar lägga beslag på” (Grettve 2008 s. 35). Detta kräver 

att det ska finnas normbrytande roller samtidigt som det finns stereotypa. Det är helt enkelt 

uppdelningen som ska bort. Vi ska inte behöva kategoriseras in i olika roller, utan alla 

människor ska kunna ta den rollen de vill. Och det är också det Strong Hansen menar, att 

kvinnan inte behöver kopiera hur andra gör, utan hon får gå sin egen väg (2015 s. 175).  

 

Med tanke på att kvinnan skildras ur så många olika roller tillåter texten att flickor kan 

identifiera sig med olika kvinnliga karaktärer. Männen framställs ur en snävare karaktärsram, 

och pojkar kan ha svårare att nå de mer normbrytande karaktärerna. Peeta är den som är mer 

normbrytande men i denna bok har han inte så stor plats, vilket medför att de mer stereotypa 
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männen tar över, trots att de normbrytande finns med. Gale, Boggs och Haymitch framställs 

som omhändertagande, vilket är en kvinnlig egenskap, men som nämnts behöver den inte ses 

så utan rollerna bibehåller en stereotyp manlig karaktär.  

Tolkningen av texten bygger också på dessa karaktärer och Heith (2006 s. 169) hävdar att 

läraren aldrig kan anta vilken tolkning som kommer göras, utan hen kan endast ha föraningar. 

Beroende på hur texten sedan används och ur vilka perspektiv materialet lyfts kan läraren 

påverka vad som får fokus i en text. Dock kan man som lärare använda denna bok med en 

övervägande tro om att genus framställs mer eller mindre normbrytande, och den återupprepar 

inte stereotypen på ett tydligt sätt, snarare tvärtom. Min första känsla av boken var att den var 

normbrytande, men efter analysen har jag kunna klargöra att det är mer eller mindre kvinnorna 

som är normbrytande och männen bibehåller i stort sin stereotypa form.  

Boken kan på så vis användas i undervisningen utan att läraren bryter skolans värdegrund på 

ett betydande sätt. Boken arbetar snarare för att värdegrunden ska följas och framställer den 

kvinnliga stereotypen som negativ. Den manliga stereotypen är mer påfallande men utifrån de 

tidigare diskussionerna om hur elever knyter an till karaktärer så kan de knyta an till vilken 

karaktär de vill, och möjligheterna finns i texten. 

9. Slutsatser och avslutande diskussion  

I detta kapitel beskrivs de slutsatser som analysen har kommit fram till. I kapitlet diskuteras 

även konsekvenserna av den valda metoden och materialet, samt vilka avgränsningar som 

kunde ha gjorts. Till sist ges förslag till vidare forskning. 

9.1.  Slutsatser 

Syftet med denna analys var att belysa hur karaktärerna i Suzanne Collins Revolt framställdes 

ur ett genusperspektiv, för att sedan diskutera analysen ur ett didaktiskt perspektiv. I Revolt har 

både män och kvinnor roller som bryter mot de stereotypiska rollerna. När det gäller yrken, 

situationer, beskrivningar och egenskaper finns både manliga och kvinnliga stereotyper men 

även normbrytande karaktärsdrag. Trots detta är det kvinnan som är tydligast normbrytande 

eftersom Katniss, bokens huvudperson, både framställer de stereotypa kvinnorna som mindre 

värda, samt att hennes attribut som pojk-flicka präglar hela boken. De män som framställs med 

normbrytande egenskaper är antingen för undangömda eller kan motiveras ur ett stereotypt 

perspektiv, vilket gör att boken bibehåller en manlig stereotyp trots att olika skildringar finns 

med.  
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Stephens menar att undervisningen behöver möta upp skönlitteraturen med ett genustänk, och 

vara beredd på vilken syn som faktiskt förmedlas av böckerna vi använder. Läraren behöver 

vara aktiv i sina skönlitterära val för att kunna arbeta för värdegrunden, även om boken 

framställs ur det perspektivet eller inte. Vid användningen av denna bok har läraren möjlighet 

att arbeta utan att fokusera på genus, men hen har också möjlighet att arbeta med genus utifrån 

texten. Revolt skiljer sig från de traditionella könsstereotypa böckerna och innehåller både 

stereotypa- och normbrytandekaraktärer. Med tanke på denna bakgrund behöver inte lärare oroa 

sig för att skolans värdegrund ska brytas. Trots att männen framställs som stereotypa finns 

normbrytande karaktärer, vilket gör att läsaren kan knyta an till den karaktären, vare sig det är 

en nyanserad eller onyanserad karaktär. 

9.2. Avslutande reflektioner om studien och metoden 

Denna studie har visat hur kvinnor och pojkar framställs inom skönlitteratur samt hur 

undervisningen kan behövas anpassas efter den. Denna bok skapar dock möjligheter, vilket gör 

att boken kan utan svårigheter användas i undervisningen. Men som lärare finns andra aspekter 

i boken som kan vara angelägna att ha i åtanke. Min studie har endast fokuserat på genus men 

boken präglas av mycket mer än så. I undervisningen kan det också vara betydelsefullt att titta 

på bokens framställning av demokrati och diktaturer, men också oskyldigas lidande i krig.  

Utifrån den analys som har utförts skulle jag även vilja nämna att teorin har burit ett stort ansvar. 

Teorin har gett flera infallsvinklar och olika sätt att se på karaktärerna, och beroende på vilken 

teori som använts kan analysen ha fått en annan slutsats. Emellertid visar olika författare på 

samma typer av fenomen, vilket ändå styrker att analysen är så sann som den kan bli. 

Som avslutande tanke vill jag lyfta att trots att jag själv med många andra önskar att både 

mannen och kvinnan kan framställas utan att kategoriseras, har denna analys grundat sig i att 

de är kategoriserade. Analysen behåller skillnaderna mellan dem, vilket gör att texten präglas 

av att mannen och kvinnan har en teoretisk uppdelning. Trots det ska vi i samhället arbeta för 

att det inte ska finnas vare sig normbrytande eller stereotypa egenskaper. Det ska helt enkelt 

inte finnas några kategoriseringar.  

9.3. Förslag på vidare forskning 

Collins har författat flera böcker som berör krig och dess konsekvenser, inte minst Ett år i 

djungeln (Year of the Jungle), som handlar om en flicka vars pappa åker och strider i 

Vietnamkriget. Collins visar genom sitt författarskap att krig är något som människor präglas 

av i världen och inte minst eleverna som kanske både kommer från krigshärjade länder, har en 
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förälder som strider, eller som dagligen leker med leksaksvapen. Det jag anser att forskningen 

borde beröra är hur pedagoger kan hjälpa och stödja elever i deras sörjande, undrande eller 

nyfikenhet om krig och dess konsekvenser med hjälp av skönlitteraturen.  
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