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1. Inledning  

Dystopier är en populär litterär genre hos ungdomar och dystopiska ungdomsromaner, även 

kallade ungdomsdystopier, utgjorde under år 2017 ännu en stor del av 

ungdomsboksutgivningen i Sverige, enligt Svenska barnboksinstitutets årsrapport.1  Det är 

därför inte förvånande att se att ungdomsdystopierna även förekommer inom skolans 

domäner. Fredrik Ahlqvists och Madeleine Flodins examensarbete Dystopiernas möjligheter: 

En litteraturdidaktisk studie om hur dystopisk skönlitteratur kan användas i 

ämnesövergripande arbete (2017) är ett exempel på genrens närvaro i skolan och jag har 

själv sett elevernas intresse för dystopier under min verksamhetsförlagda utbildning på 

ämneslärarprogrammet. 

Med ungdomsdystopiernas popularitet har även litteraturforskningens intresse för genren 

växt och det genusvetenskapliga forskningsfältet har bland annat givit upphov till verk som 

antologin Female rebellion in young adult dystopian fiction (2014). Genomgående för 

ungdomsdystopierna är att de domineras av kvinnliga protagonister vilka framställs som 

starka, självständiga och driftiga.2 Dystopiernas manliga romanfigurer har dock hamnat i 

skymundan och studier kring manlighet i genren är bristfällig.  

I gymnasieskolans värdegrundsuppdrag ingår det att främja lika rättigheter för män och 

kvinnor samt att motverka fördomar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. 3 Som 

blivande lärare är det intressant och nyttigt att ur ett jämställdhetsperspektiv ha en viss 

medvetenhet om vad elever läser på sin fritid, samt vilka genusnormer ungdomar och elever 

kommer i kontakt med i sin litteraturläsning. Tack vare tidigare forskning kan vi skapa oss en 

uppfattning kring föreställningar om kvinnlighet i ungdomsdystopier. Men hur skildras 

manlighet? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats ämnar bidra till förståelsen om hur manlighet skildras i populära 

ungdomsdystopier och följaktligen forskning om manlighet i skönlitteratur i sin helhet. För 

                                                           
1 Årsrapport från Svenska barnboksinstitutet, Bokprovning® på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation 

Årgång 2017: 21 mars–17 maj 2018 #bokprovning, 2017 s. 20. 
2 Årsrapport från Svenska barnboksinstitutet, Bokprovning® på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation 

Årgång 2017: 21 mars–17 maj 2018 #bokprovning, 2015, s. 28. 
3 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, 2011, s. 6, 10. 
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att åstadkomma detta kommer ungdomsdystopierna Divergent av Veronica Roth och I dödens 

labyrint av James Dashner att undersökas. Undersökningen utgår från följande frågeställning: 

 

• Vilka föreställningar och normer om manlighet går att utläsa i romanerna? 

• Hur skildras manliga romanfigurer i relation till de förekommande föreställningarna 

och normerna? 
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras perspektiv på ungdomslitteratur och den litterära genren dystopi, 

samt en redogörelse för ungdomars förhållande till skönlitteratur. Därefter redogörs för de 

teoretiska utgångspunkter som analysen tar avstamp från samt tidigare forskning om 

manlighet i barn- och ungdomslitteratur.  

 

2.1 Ungdomslitteratur och den dystopiska genren 

Ungdomslitteratur definieras enligt Åsa Warnqvist som ”litteratur skriven för och 

marknadsförd mot ungdomar”4 och utifrån ett marknadsperspektiv syftar det på läsare mellan 

tolv och arton år.5 Innehållet fokuserar ofta på ungdomars liv och processen att gå från att 

vara barn till att bli vuxen.6  

Till en början delades ungdomslitteratur upp i pojk- och flickböcker, men efter andra 

världskriget avtog denna uppdelning allt mer samtidigt som tonåren, och därmed även 

tonårslitteraturen, utvecklades till en distinkt fas mellan barndom och vuxenliv.7 Svensk 

ungdomslitteratur präglades fram till 1980-talet av vardagsrealism men under detta årtionde 

växte även utgivningen av fantastisk litteratur fram. Mot slutet av 1900-talets sista år hade 

pojkarna tagit större plats, men under 2000-talet kom istället kvinnliga författare och 

romanfigurer att genomsyra ungdomslitteraturen och vid 2010-talets början slog 

ungdomsdystopierna genom.8 

Utopi och dystopi är två kontrasterande begrepp för att beskriva ett samhälle. Det första 

avser ett idealsamhälle och kan översättas som ”ingen plats” eller ”icke plats”, vilket syftar 

på att det bara existerar i fantasin.9 Dystopi översätts däremot som ”dålig plats” och avser en 

negativ samhällsskildring.10 Dock behöver de två begreppen inte ses som åtskilda fenomen 

utan som två sidor av samma mynt, där den enes utopi är den andres dystopi, menar Sam J. 

Lundwall i En bok om science fiction, fantastik, futurism, robotar, monster, vampyrer, 

                                                           
4 Åsa Warnqvist, (red) Samtida svensk ungdomslitteratur: analyser, Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 13. 
5 Ibid., s. 13. 
6 Ibid., s. 16. 
7 Ibid., s. 15. 
8 Ibid., s. 16, 95. 
9”Utopi”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/utopi (2018-04-02) 
10 Sam J. Lundwall, En bok om science fiction, fantastik, futurism, robotar, monster, vampyrer, utopier, 

dystopier och annat märkvärdigt och oväntat och osannolikt, Bromma: Lundwall Fakta & fantasi, 1993, s.113. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/utopi
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/utopi
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utopier, dystopier och annat märkvärdigt och oväntat och osannolikt (1993).11 Suzanne 

Collins böcker om Hungerspelen är ett sådant exempel, där den rika delen av befolkningen 

lever i en utopi på bekostnad av de fattiga som lever i en dystopi. Balaka Basu med flera 

anser i Contemporary dystopian fiction for young adults: brave new teenagers (2013) att en 

dystopi även kan ses som en utopi vilken dragits till sin spets, där visionen om att skapa ett 

perfekt samhälle resulterar en dystopisk värld.12 Vanliga miljöer i sådana världar är bland 

annat postapokalyptiska samhällen som uppstått efter krig, pest eller naturkatastrofer, och 

homogena samhällen där individualitet och avvikande beteende, utseende eller ideologi ses 

som hot.13 

  Genom att beskriva negativa samhällsskick blir dystopier ett sätt för människor att 

kritisera och spegla sin samtids oro och problem, vilket enligt Lundwall ofta resulterar i att 

dystopierna blir tänkta som varningar till läsaren.14 Denna åsikt delas även av Basu med flera, 

men de hävdar även att nyare dystopier tenderar att visa möjligheter till förändring och 

förbättring snarare än ett hopplöst status quo.15 Sara K. Day et al. ser också sådana 

optimistiska tendenser i ungdomsdystopier och skriver i Female rebellion in young adult 

dystopian fiction (2014) att genren erbjuder unga protagonister en chans till att revoltera mot 

och omforma samhället de lever i.16 Detta är även vad deras antologi undersöker, dock ligger 

fokuset endast på ungdomsdystopiernas kvinnliga romanfigurer.17 

 

2.2. Ungdomars läsande 

Litteraturforskaren John Stephens menar att alla textuella representationer bidrar till att forma 

läsares genusuppfattning.18 I fiktiva berättelser struktureras karaktärer och händelser för att 

skapa mening och förståelse, men det möjliggör även för läsare att använda strukturerna som 

verktyg för att förstå sin egen omvärld och vad som är önskvärt respektive icke-önskvärt 

                                                           
11 Lundwall, 1993, s.118. 
12 Balaka Basu, Katherine R. Broad & Carrie Hintz (red.), Contemporary dystopian fiction for young adults: 

brave new teenagers, New York: Routledge, 2013, s. 2f. 
13 Ibid., s. 3. 
14 Lundwall, 1993, s.116f, 123f. 
15 Basu, Broad & Hintz, 2013, s. 1, 3. 
16 Day, Sara K., Green-Barteet, Miranda A. & Montz, Amy L. (red.), Female rebellion in young adult dystopian 

fiction, Ashgate, Farnham, Surrey, 2014, s. 4, 7. 
17 Ibid., s. 4. 
18 John Stephens (red), Ways of being male: representing masculinity in children’s literature and film, New 

York: Routledge, 2002, s. x. 
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beteende.19 Skildringen av genus i barn- och ungdomslitteratur bidrar därmed till att 

upprätthålla eller utmana befintliga genusuppfattningar.20  

Ungdomars attityder till skönlitteratur och deras litterära kompetenser har studerats av 

Olle Nordberg. Genom att analysera elevuppsatser, enkätundersökningar och intervjuer med 

gymnasieelever finner han att elevers syn på skönlitteratur har förändrats och gått från att ses 

som personlighetsutvecklande till att betraktas som nöjesläsning. Motiven till att läsa 

skönlitteratur är dess möjlighet till att drömma sig bort från vardagslivet, vilket han anser 

förklarar varför fantasylitteratur var en populär genre hos eleverna i 

undersökningsmaterialet.21 Detta kan ses som att de inte intar ett metaperspektiv inför 

litteraturen de läser på fritiden och därmed inte heller analyserar och reflekterar över den. 

Nöjesläsningen är istället subjektiv och präglas av inlevelse och identifikation med 

romanvärlden och dess karaktärer.22 Hans resultat visar emellertid att elever också har 

mycket god litterär kompetens vad gäller att analysera och reflektera över skönlitteratur, men 

att detta främst sker inom skolans domän.23 Detta menar Nordberg pekar på att eleverna 

tydligt skiljer mellan fritidens subjektiva nöjesläsning och skolans mekaniska läsning.24 I 

undervisningssammanhang anser han att lärare bör uppmärksamma detta och utgå från dessa 

två förhållningssätt till skönlitteraturen, förslagsvis genom att ”beröra samhällskommentarer i 

fantasyskildringar eller peka på nya möjliga infallsvinklar till kanoniserade texter med 

utgångspunkt i personliga tolkningar som utvecklats utan hänsyn till konventioner och 

hävd”.25   

   

2.3. Dystopiernas didaktiska potential 

Nordbergs slutsatser om ungdomars litterära attityder och kompetenser parat med Stephens 

resonemang om att läsande påverkar läsares genusuppfattning gör att ett rimligt antagande 

blir att genusskildringarnas påverkan på ungdomar sker passivt och omedvetet om de inte 

bearbetas i skolundervisningen. Detta står i direkt relation till gymnasieskolans värdegrund 

som menar att: ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns rätt och 

                                                           
19 Stephens, 2002, s. xii. 
20 Ibid., s. xiii. 
21 Olle Nordberg, Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos 

svenska 18-åringar, (diss.) Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet, 2017, s. 96f. 
22 Nordberg, 2017, s. 97, 161, 240. 
23 Ibid., s. 157f, 162. 
24 Ibid., s. 242. 
25 Ibid., s. 243. 
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möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 

är manligt och kvinnligt.”26 Vidare ska lärare ”se till att undervisningen till innehåll och 

uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv.”27 Att som lärare vara medveten om 

genusföreställningar inom genren blir därför viktigt för att motverka fördomar och således 

bidra till en mer jämställd undervisning. Hur detta arbete ska ske framkommer dock inte i 

läroplanen, men en utgångspunkt för detta går att finna i skönlitteraturen. Litteraturforskaren 

Malin Alkestrand hävdar nämligen i artikeln ”Engelforstrilogin och skönlitteraturens 

didaktiska potential: värdegrundsfrågor” (2017) att all skönlitteratur hyser en didaktisk 

potential som kan tillämpas i arbetet med skolans värdegrund.28 Enligt henne syftar didaktisk 

potential på en texts förmåga att problematisera och synliggöra olika ståndpunkter, ideologier 

och perspektiv som förekommer i texten.29 Detta illustrerar hon med begreppen explicit och 

implicit ideologi i följande exempel:  

 

Ett verk tar tydligt avstånd från en rasistisk världsåskådning och fördömer den. Samtidigt 

är verket tydligt påverkat av tankar kring ras, då det endast anger en karaktärs hudfärg om 

den inte är vit. Det vita utgör således normen och därmed bekräftas delvis de rasistiska 

tankegångar som aktivt ifrågasätts. Ställningstagandet mot rasism utgör då verkets explicita 

ideologi, eftersom det ligger på textens yta, medan påverkan från ett rasistiskt tankesätt 

utgör dess implicita ideologi, vilken behöver läsas mellan raderna.30 

 

Exemplet är passande då det visar hur normer kan synliggöras och problematiseras, vilket är 

relevant för denna uppsats. Förmågan att läsa mellan raderna kräver dock ett visst mått av 

objektivitet från läsarens sida, vilket Nordberg förklarat. Liksom Nordberg pekar även 

Alkestrand på fördelar med att lärare utgår från litteratur som är populär bland ungdomar. I 

sin text tar hon Sara Bergmark Elfgrens och Mats Strandbergs fantasytrilogi om Engelfors 

som exempel på detta och menar att såväl litteratur- som värdegrundsfrågor kan aktualiseras i 

undervisningen och engagera eleverna om undervisningen tar avstamp i deras intressen.31  

Skönlitteraturens didaktiska potential belyser även Basu med flera. De menar att 

ungdomsdystopiers förmåga att kritisera och spegla sin samtid ger ungdomar en språngbräda 

                                                           
26 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, 2011, s. 6. 
27 Ibid., s. 10. 
28 Malin Alkestrand, ”Engelforstrilogin och skönlitteraturens didaktiska potential: värdegrundsfrågor”, i Unga 

läser: läsning, normer och demokrati, Åsa Hedemark & Maria Karlsson (red.), Möklinta: Gidlunds förlag, 2017, 

s. 30. 
29 Ibid., s. 32. 
30 Ibid., s. 37. 
31 Ibid., s. 44f. 
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till sociala och politiska frågor i den verkliga världen. Utifrån detta anser de att 

ungdomsdystopier har två inneboende egenskaper: didaktisk potential samt flykt från 

vardagens och samhällets förväntningar och normer.32 Deras resonemang utvecklas följande: 

 

Both didactism and escape have a role to play in the reception and impact of the YA [young 

adult] dystopian genre. Although the may seem opposed, both elements have value on their 

own and in conjunction. Together they speak to the possibility that adolescents can at once 

fit themselves to better meet society’s demands and shape society to better reflect their own 

desires and goals, creating the world they need, the world they want, and the world that 

they deserve.33 

 

Ungdomsdystopier har alltså möjligheten att uppmuntra unga läsare till att förändra sig själva 

och sin omvärld, samtidigt som genren i sig är ett medel för kritik mot och reflektion av 

samtida fenomen. Skönlitteraturens didaktiska potential förenat med slutsatsen ifrån 

Nordbergs och Stephens resonemang poängterar nyttan i att som lärare vara medveten om 

vilka genusnormer som framträder i populär ungdomslitteratur. Detta då det tydligt anknyter 

till gymnasieskolans värdegrund och lärarens uppgift att bidra till ett jämlikhetsperspektiv i 

undervisningen. Kunskap om genusnormer kan bli ett medel för lärare att göra elever 

uppmärksamma på och kritiska till vad de faktiskt läser för att inte reproducera fördomar om 

vad som anses manligt och kvinnligt.  

 

2.4. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs centrala teorier och begrepp från genusvetenskaplig forskning och 

teoribildning som berör uppsatsens undersökning. Därefter presenteras forskning inom fältet 

för maskulinitet i barn- och ungdomslitteratur. Detta utgör den bakgrund mot vilken 

analysdelen och uppsatsens avslutande reflektioner kommer att luta sig mot.  

 

2.4.1 Genusteori  

Kön och genus är nyckelbegrepp i diskurser om manligt och kvinnligt, men till skillnad från 

vardagens språkbruk är skillnaden mellan begreppen stor. Medan kön syftar till det 

biologiska hyser genus en bredare innebörd som syftar till ett sociokulturella uppfattningar 

                                                           
32 Basu, Broad & Hintz, 2013, s. 4f. 
33 Ibid., s. 6. 
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om manlighet och kvinnlighet.34 Eva-Karin Wedin diskuterar i Jämställdhetsarbete i förskola 

och skola (2011) hur genus är tätt knutet till normer, vilka definieras som oskrivna regler för 

vad som uppfattas som normalt och accepterat.35 På grund av detta kan en norm inte 

synliggöras förrän den bryts och således visar vad som anses som normavvikande och 

onormalt. När en norm och de uppfattningar som den bygger på väl synliggjorts kan den 

förändras i och med att människors uppfattningar kan ändras.36 

Normer om manligt och kvinnligt bidrar till det så kallade genussystemet som förklaras av 

Yvonne Hirdman i Gösta och genusordningen: feministiska betraktelser (2007) som en 

ordningsstruktur baserad på kön, vilken genomsyrar samhället och bygger på två principer: 

dikotomin mellan könen och mannen som norm.37 Principen om dikotomier innebär på att det 

manliga och det kvinnliga betraktas som två motsatser som bör särhållas, medan den andra 

principen bygger på att män och manlighet utgör en norm mot vilken kvinnor och kvinnlighet 

jämförs. Uppvisar män kvinnliga egenskaper, eller kvinnor manliga, uppstår en 

normavvikelse.38  

Ett annat perspektiv på genus är som en process. Candace West och Don H. Zimmerman 

anser att människor gör genus och således ska det inte ses som något statiskt utan snarare 

som en process som sker på både individ- och samhällsnivå.39 Detta perspektiv delas av 

Raewyn Connell och Rebecca Pearse i Om genus (2015). Enligt dem är genus inte ett 

förutbestämt tillstånd, utan något en blir genom en ständigt pågående process.40 Vidare bör 

genus inte betraktas som något grundat i biologiska skillnader och likheter hos män och 

kvinnor eftersom det inte finns en klar distinktion mellan dessa, samt för att skillnader och 

likheter kan förändras över tid.41 Connell och Pearse väljer därför istället att betrakta genus i 

skenet av relationer i vilka genusidentiteter formas. När dessa relationer blir vedertagna 

etableras de till strukturer som människor förhåller sig till i sin interaktion med varandra.42 

Genus blir således en social process på individ- och samhällsnivå snarare än ett biologiskt 

tillstånd, men de sociala relationerna är alltid knutna till människokroppen eftersom att de 

                                                           
34 Eva-Karin Wedin, Jämställdhetsarbete i förskola och skola, 2., [rev. och uppdaterade] uppl., Stockholm: 

Norstedts juridik, 2011, s. 49. 
35 Ibid., s. 48. 
36 Ibid., s. 49. 
37 Yvonne Hirdman, Gösta och genusordningen: feministiska betraktelser, Stockholm: Ordfront, 2007, s. 212f. 
38 Ibid., s. 218. 
39 Candace West & Don H. Zimmerman, “Doing gender” Gender & Society, 1987. Vol. 1, No. 2., s. 126. 
40 Raewyn Connell & Rebecca Pearse, Om genus, 3., [omarb. och uppdaterade] uppl., övers. Charlotte 

Hjukström, Göteborg: Daidalos, 2015, s. 19f. 
41Ibid., s. 58. 
42 Ibid., s. 25f. 
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ständigt hänvisar till kroppen och vad den gör.43 Relationerna är alltså knutna till 

människokroppen men inte begränsade till den eftersom att de produceras och reproduceras 

av människor i deras vardagliga interaktioner på en så kallad reproduktiv arena.44 

I Maskuliniteter (2008) skriver Connell att mäns manlighet även definieras i relationen till 

andra män och att faktorer som kön, etnicitet och klass skapar olika maskuliniteter.45 För att 

betrakta maskulinitet konstruktivt bör man således fokusera på relationer mellan män för att 

inte misstolka olika maskuliniteter som individers alternativa livsstilar, menar Connell.46 Att 

det finns olika maskuliniteter innebär också att en av dem kommer att hävda sig över de 

andra och bli en hegemonisk maskulinitet som hierarkiskt står över andra underordnande 

maskuliniteterna.47 Wedin beskriver begreppet som en överordnad norm för manlighet ”som 

kan sägas representera de kulturella föreställningarna om hur en ’riktig’ man ska vara.”48 Ett 

exempel på detta är den heterosexuella maskulinitetens dominans över den homosexuella i 

dagens västerländska samhälle.49 Vidare kan en hegemonisk maskulinitet även användas i ett 

specifikt syfte. Connell illustrerar detta med militärens behov av att skapa ordning och 

sammanhållning i sin egen organisation. Först skapas en norm för maskulinitet, varpå en 

allmän enhällighet för normen hävdas, vilket slutligen leder till exkludering och 

smutskastning av de som avviker från normen.50 En hegemonisk maskulinitet är dock 

föränderlig kan med tiden bli utmanad och ersatt av nya ideal om manlighet om den inte 

anpassas.51 Vidare bör det påpekas att det ligger en skillnad i att avvika från normen och att 

inte uppfylla den till fullo. Faktum är att få män klarar av att uppfylla de ideal som normen 

presenterar, menar Connell.52 Ändock har dessa män tillgång till de fördelar som den 

hegemoniska maskuliniteten ger genom kvinnors underordning, eftersom att de inte ses som 

alltför normavvikande för att nekas tillträde till den hegemoniska maskuliniteten. De är 

således delaktiga i den utan att fullkomligt ingå i den, hävdar Connell.53 

 

                                                           
43 Connell & Pearse, 2015, s. 26. 
44 Ibid., s. 111. 
45 Raewyn Connell, Maskuliniteter, 2. uppl, övers. Åsa Lindén, Göteborg: Daidalos, 2008, s. 113f. 
46 Ibid. s. 114. 
47 Ibid., s. 114ff. 
48 Wedin, 2011, s. 57. 
49 Connell, 2008, s. 116. 
50 Ibid., s. 223. 
51 Ibid., s. 115. 
52 Ibid., s. 117. 
53 Ibid., s. 117f. 
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2.4.2 Tidigare forskning 

Genus i av barn- och ungdomslitteratur är ett etablerat forskningsområde som ständigt växer 

och detta avsnitt ämnar presentera de delar av området som är relevant för uppsatsens syfte.  

 Maria Nilsson ger i Från Gossip Girl till Harry Potter: Genusperspektiv på 

ungdomslitteratur (2010) en överblick av hur genus framställs i populära fantasyromaner och 

ungdomsdystopier. Hennes resultat visar på variationer mellan traditionella, otraditionella 

och stereotypa genusframställningar.54 Enligt Nilsson är det exempelvis inom fantasygenren 

vanligt att manliga huvudpersoner framställs som drivande, starka och modiga medan 

kvinnliga bikaraktärer i huvudsak tilldelas en stöttande roll som fungerar likt ett samvete för 

den manliga huvudpersonen.55 Samtidigt visar Nilsson att det också förekommer stöttande 

kvinnliga bikaraktärer som ifrågasätter förväntande normer om kvinnors beteende, samt är 

minst lika drivande och tuffa som de manliga huvudpersonerna.56  

 I Come Lads and Ladettes: Gendering Bodies and Gendering Behaviors (2002) 

undersöker Kimberly Reynolds hur hegemonisk maskulinitet utmanas i tre 

ungdomsromaner.57 Den första romanen analyseras utifrån ett så kallat makeover narrative, 

det vill säga ett narrativ som syftar till att illustrera en karaktärs fysiska och psykiska 

omvandling och som har scheman för hur detta sker beroende på om karaktären i fråga är 

man eller kvinna.58 Resultatet visar emellertid att den manliga huvudpersonens makeover 

narrative varken sker enligt ett manligt eller kvinnligt schema, utan ett neutralt sådant.59 I den 

andra romanen är tidsresor en viktig aspekt av berättelsen därför att det möjliggör en 

jämförelse mellan nutida och historiska normer kring vad som anses manligt och kvinnligt. 

Hon exemplifierar detta med att den hegemoniska maskuliniteten under 1500-talet, i 

berättelsen, inkluderade uppvisandet av aggressivitet och färdighet i strid, men också att 

öppet visa känslor och omsorg för andra män.60 Enligt Reynolds visar även den tredje 

romanen upp alternativ till en hegemonisk maskulinitet i form av både hetero- och bisexuella 

romanfigurer.61  

                                                           
54 Maria Nillson, Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på ungdomslitteratur, Lund: BTJ förlag, 

2010, s. 96, 118. 
55 Ibid., s. 100f. 
56 Ibid., s. 103–105, 116. 
57 Kimberly Reynolds, “Come Lads and Ladettes: Gendering Bodies and Gendering Behaviors”, i Ways of being 

male: representing masculinity in children’s literature and film, John Stephens (red), New York: Routledge, 

2002, s. 103. 
58 Ibid., s. 103f. 
59 Ibid., s. 107. 
60 Reynolds, 2002, s. 109f. 
61 Ibid., s. 110-113. 
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 En annan artikel som också undersöker manlighet i ungdomsromaner är Representing 

Masculinities in Norwegian and Australian Young Adult Fiction: a comparative study (2002) 

i vilken Rolf Romøren och John Stephens jämför maskulinitet utifrån fokalisering samt 

karaktärers ideologiska uppfattningar, beteende och dialog.62 Deras resultat pekar bland annat 

på skillnader i hur kvinnliga och manliga författare tematiserar manlighet i de undersökta 

romanerna. De manliga författarna tenderade att fokusera på den ångest som uppstod hos 

romanfigurerna när de utsattes för påtryckningar och förväntningar från en hegemonisk 

maskulinitet. Hos de kvinnliga författarna var det istället vanligt att koncentrera på de 

problem som uppstår när ett typiskt manligt beteende förändras, samt att använda detta för att 

utveckla karaktärernas medvetenhet och accepterande av typiskt feminint beteende.63 

Gemensamt hos de undersökta romanerna var deras benägenhet att främja en så kallad 

sensitive new man schema, vilken kan förklaras som en vårdande och känslosam 

maskulinitetsnorm.64 Samtidigt visar resultaten en rivaliserande dragningskraft hos 

hegemoniska maskuliniteter.65 

 Manlighet studeras även av Kerry Mallan i Challenging the Phallic Fantasy in Young 

Adult Fiction (2002) där hon analyserar den i skenet av falliska manlighet. Konceptet syftar 

på en uppfattning där den manliga kroppen ses som hård och ogenomtränglig, både fysiskt 

och mentalt. Begreppet är förknippat med hegemonisk maskulinitet och fungerar 

exkluderande gentemot andra maskulinitetsnormer.66 De andra bör inte ses som förluster 

menar Mallan, utan som alternativ som kan utmana en hegemonisk maskulinitet.67 Hennes 

analyser av tre ungdomsromaner visar nämligen på hur idén om fallisk manlighet dels 

används som en metod av både kvinnliga och manliga romanfigurer för att dölja en inre 

osäkerhet genom att på olika vis uppvisa en tuff och hård attityd för sin omgivning.68 Dels 

visar de på den falliska manlighetens ohållbarhet och priset som måste betalas då karaktärer 

antingen lyckas eller misslyckas med att nå upp till dess ideal.69 Begreppet ”tuff” definieras i 

                                                           
62 Rolf Romøren & John Stephens, “Representing Masculinities in Norwegian and Australian Young Adult 

Fiction: a comparative study”, i Ways of being male: representing masculinity in children’s literature and film, 

John Stephens (red), New York: Routledge, 2002, s. 216-220. 
63 Ibid., 2002, s. 222. 
64 Ibid., s. 232, 24, 44. 
65 Ibid., s. 232. 
66 Kerry Mallan, “Challenging the Phallic Fantasy in Young Adult Fiction”, i Ways of being male: representing 

masculinity in children’s literature and film, John Stephens (red), New York: Routledge, 2002, s. 151. 
67 Ibid., s. 151. 
68 Mallan, 2002, s. 159-161. 
69 Ibid., s. 152-155, 155-157. 
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Nationalencyklopedin  som att man ”(medvetet) gör intryck av att vara orädd och 

självsäker”.70 Denna definition är den som uppsatsen utgår från då ordet används. 

 Ingrid Johnston och Jyoti Magnat har undersökt hur kanadensiska gymnasieelever 

uppfattade manlighet i kanoniserad skönlitteratur de läst i på gymnasiet, samt till vilken grad 

samtida uppfattningar om maskulinitet speglades i den litteraturen.71 Resultatet visade att 

eleverna kunde identifiera stereotypa maskuliniteter samt se hur de konstruerades, dels i de 

lästa romanerna och dels i samhället. Emellertid tenderade pojkarna att vara mindre benägna 

att se problem hos maskuliniteter, vilket tolkades som att de var mindre kritiska i sitt 

perspektiv på maskulinitetsnormer. Detta stod i kontrast till flickorna vars svar visade på en 

tydlig kritisk medvetenhet.72 

Helen Asklund undersöker i Perspektiv på ungdomsbokens pojkgestalter (2017) 

skildringen av blyga och inåtvända tonårspojkar. Undersökningsmaterialet består av några 

svenska ungdomsromaner vars gemensamma nämnare är att de manliga huvudpersonerna är 

blyga och inåtvända.73 Dessa undersöks utifrån idén om hegemonisk maskulinitet och genom 

att studera hur romanfigurerna förhåller sig till denna finner hon bland annat att våld inte 

fungerar som en metod att lösa problem, samt att romanfigurerna kombinerar traditionellt 

manliga egenskaper med känslosamhet och vara inåtvänd.74  

 

                                                           
70 “Tuff”, Nationalencylopedin, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tuff-(2) (2018-

05-15). 
71 Ingrid Johnston & Jyoti Magnat, “Making the Invisible Visible: stereotypes of masculinity in canonized high 

school literature”, i Ways of being male: representing masculinity in children’s literature and film, John 

Stephens (red), New York: Routledge, 2002, s. 133. 
72 Ibid., s. 148f. 
73 Helen Asklund, ”Perspektiv på ungdomsbokens pojkgestalter”, i Samtida svensk ungdomslitteratur: analyser, 

Åsa Warnqvist (red), Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 183, 186. 
74 Ibid., s. 185–196.  

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tuff-(2)
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3. Metod och material 

Eftersom uppsatsen ämnar undersöka populära ungdomsdystopier har urvalet av 

undersökningsmaterial utgått från lånestatistik för år 2017. Denna har tillhandahållits av 

Stockholms stadsbibliotek och är begränsad till genren dystopier i bibliotekens avdelning för 

ungdomslitteratur. Anledningen till varför lånestatistik från Stockholms stadsbibliotek ligger 

till grund för urvalsprocessen beror på att det ligger i landets största tätort och därmed når ut 

till flest människor. Därför torde lånestatistiken ge en god fingervisning om vilka 

ungdomsdystopier som når flest läsare. De ungdomsdystopier som under år 2017 var de mest 

utlånade är; Hungerspelen (2008) av Suzanne Collins, Divergent (2011) av Veronica Roth 

och I dödens labyrint (2009) av James Dashner. Alla romanerna har rönt stora framgångar 

utomlands och även filmatiserats. Uppsatsen kommer att undersöka Roths och Dashners 

romaner och inte Collins. Detta beror på att Hungerspelen redan varit objekt för många 

genusanalyser av både manliga och kvinnliga karaktärer.  

 Undersökningen kommer att bestå i kvalitativ närläsning som fokuserar på att identifiera 

normer och hur de mest framträdande manliga romanfigurerna förhåller sig till sagda normer. 

Analysen kommer att ta stöd av de teoretiska utgångspunkterna samt ett schema för 

könsstereotyper. Maria Nikolajeva förklarar könsstereotyper som normer för män och 

kvinnors förväntade beteende och menar att dessa normer utgår från kontrasterande 

egenskaper samt att de manliga outtalat ses som överlägsna.75 Som med alla scheman och 

modeller rör det sig dock om förenklingar och Nikolajeva påpekar att könstereotyper i detta 

sammanhang syftar till att underlätta analyser av litterära karaktärer.76 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka 

Våldsamma 

Känslokalla, hårda 

Aggressiva 

Tävlande 

Rovgiriga 

Skyddande 

Vackra 

Aggressionshämmande 

Emotionella, milda 

Lydiga 

Självuppoffrande 

Omtänksamma, omsorgsfulla 

Sårbara 

                                                           
75 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 129f. 
76 Ibid., s. 130. 
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Självständiga 

Aktiva 

Analyserande 

Tänker kvantitativt 

Rationella  

Och så vidare 

Beroende 

Passiva 

Syntetiserande 

Tänker kvalitativt 

Intuitiva 

 

Fig. 1. Nikolajevas schema ”manlighet” och ”kvinnlighet”. 
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4. Analys  

För att svara på uppsatsens frågeställning kommer detta avsnitt först ge en kort redogörelse 

av varje roman, därefter analyseras de maskulinitetsnormer som förekommer i respektive 

romanvärld och slutligen analyseras de främst framträdande manliga romanfigurerna och hur 

de förhåller sig till de föreställningar om manlighet som framträder i romanen.  

 

4.1 Divergent 

Divergent utspelar sig i ett dystopiskt Chicago där samhället är uppdelat i fem falanger: De 

fridfulla, De lärda, De osjälviska, De tappra och De ärliga. Falangerna bygger på egenskaper 

som är renodlade och dragna till sin spets och styr hur människor skall leva sina liv. Alla 

sextonåringar genomgår tester som avgör vilken falang de passar bäst i innan de vid en 

valceremoni själva bestämmer vilken falang de vill tillhöra resten av sina liv. De som 

misslyckas med testerna eller respektive falangs initiering blir falanglösa och fråntas en stor 

del av sina medborgerliga rättigheter. Romanens protagonist är Beatrice ”Tris” Pryor som 

växte upp hos De osjälviska. Hon väljer emellertid att ansluta sig till De tappra och försöker 

där dölja det faktum att hon är divergent, en person vars testresultat var inkonsekventa. 

Divergenta personer visar egenskaper som passar in på alla falanger och de ses därför som ett 

hot mot den rådande samhällsordningen. 

 

4.1.1 Fallisk manlighet 

De egenskaper som värderas högts i De tappras falang är utöver tapperhet fysisk och mental 

styrka och motståndskraft. Detta framgår i initieringsprocessen där noviserna testas och 

rankas utifrån hur pass väl de uppfyller dessa ideal. De som får lägst rankning utesluts och 

blir falanglösa. En följd av detta är att initieringen uppbådar en tävlingsmentalitet eftersom 

rankningen skapar vinnare och förlorare. Ett tydligt exempel på detta är då noviserna tvingas 

att slåss mot varandra för att visa sin styrka och uthållighet.77 Den som blir besegrad får lägre 

rankning och ökar därmed risken att bli utesluten ur falangen.  Det egentliga syftet bakom 

denna del av initieringen är enligt deras instruktörer att träna dem i självförsvar för att lära 

dem vara modiga och agerande.78 Att vara aktiv, tävlingsinriktad, våldsam och stark blir 

alltså fördelar i början av den första initieringsfasen och dessa är även typiska maskulina 

                                                           
77 Veronica Roth, Divergent, övers. Katarina Falk, Stockholm: Modernista, 2012, s. 73–79. 
78 Ibid., s. 63, 67. 
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egenskaper enligt Nikolajevas schema. Noviserna måste också genomgå skräcksimuleringar 

för att lära sig bemöta sina rädslor och därmed träna sig i tapperhet.79 Det är således mental 

styrka och motståndskraft som testas, vilket relaterar till föreställningen om att män ska vara 

känslokalla och hårda.  

Egenskaperna som De tappra värderar är alltså sådana som anknyts till föreställningar om 

manlighet och ligger även nära idén om fallisk manlighet, som enligt Mallans analys 

användes för att dölja svaghet och framstå som tuff och hård. Emellertid är inte dessa ideal 

begränsade till enbart männen i falangen utan avser även gälla kvinnorna, vilket rimligtvis 

gör dem till könsöverskridande ideal. Dock är det som sagt stereotypa egenskaper som 

förknippas med maskulinitet och det kan därför bli intressant att undersöka hur manliga 

romanfigurer förhåller sig till dessa.  

 

4.1.2 Romanfigurer: Al och Four 

Al växte upp bland De ärliga, men väljer vid valceremonin De tappras falang. Han är störst 

och kraftigast av noviserna och liknas vid en grizzlybjörn då han slåss.80 Utöver detta 

uppvisar han också stor fysiskt styrka när han med ett enda slag besegrar en annan pojke 

under initieringsfasen.81 Initieringen ämnar testa novisernas egenskaper på olika vis och i 

detta fall är det deras förmåga att slåss. Emellertid hyser Al en stor olust att skada andra 

människor, trots att det innebär att han själv blir skadad.82 Istället för att vara aggressiv eller 

våldsam är han mild och aggressionshämmande. Detta leder till att han börjar förlora 

slagsmålen under initieringsfasen med flit för att inte skada de andra noviserna.83 Orsaken 

bakom detta ligger i hans inre övertygelse och anledningen till att han valde De tappras 

falang till att börja med. När Tris frågar om detta svarar han följande:  

 

Jag tror att det var för att… för att jag tycker att det är viktigt att skydda människor. Att ställa upp 

för andra. Så som du ställde upp för mig.” Han tittar på mig och ler. ”Är det inte det som De 

tappra egentligen borde ägna sig åt? Det är det som är mod. Inte att skada andra människor utan 

anledning.84 

 

                                                           
79 Roth, 2012, s. 174, 224. 
80 Ibid., s. 60, 76. 
81 Ibid., s. 76. 
82 Ibid., s. 84. 
83 Ibid., s. 90, 131, 145. 
84 Ibid., s. 146. 
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Vad citatet alltså visar är att Al är beskyddande och att initieringsfasens slagsmål går emot 

hans övertygelse om att inte skada andra. Enligt Nikolajevas schema är skyddande en typisk 

manlig egenskap, men i detta fall är det rimligt att betrakta det som en konsekvens av en 

underliggande omtänksamhet och omsorgsfullhet. Utifrån detta perspektiv framträder Al som 

just omtänksam och självuppoffrande, då allt han egentligen vill är att hjälpa andra 

människor. Priset han betalar för detta är kroppsliga skador och förlorad prestige. Ett annat 

exempel som visar hans omtanke är då han, utan att Tris bett honom om hjälp, städar hennes 

säng efter att en annan novis sprejat glåpord på hennes sängkläder.85 Även om Tris är 

tacksam för detta tänker hon att Al för snäll för att passa in bland De tappra.86 

Omtänksamhet, eller vänlighet, som resulterar i att en framstår som svag är ingen fördel 

bland De tappra och Als medvetna förluster under initieringsfasen ökar risken för att han blir 

utesluten och falanglös. 

 Al framstår också som en mycket emotionell person, vilket av Tris ställs i kontrast med 

hans kroppsbyggnad då hon hör honom gråta för första gången: ”Av alla noviserna är han den 

störste och kraftigaste. Han är den siste som jag trott skulle bryta samman.”87 Hennes tankar 

visar på en uppfattning om att en person som är stor och stark inte förväntas visa känslor som 

sorg. Detta kan relateras till idén om fallisk manlighet där män förväntas vara fysiskt och 

mentalt starka och ogenomträngliga. Det framgår även att Tris ser Al som känslomässigt 

”skör”.88 Al erkänner också öppet rädsla. Detta sker när de tränas i att kasta kniv, och 

instruktören Eric beordrar Al att hämta knivarna vid måltavlorna samtidigt som de andra 

noviserna fortsätter att kasta mot dem. Al vägrar därför att han är rädd att bli träffad av 

knivarna.89 

Hans motvilja att bruka våld mot andra samt uppvisande av rädsla resulterar i att Al 

utmålas som svag och feg i en grupp där styrka och mod är ideal. Oförmågan att kunna 

anpassa sig till De tappras värderingar leder slutligen till att Al begår självmord hellre än att 

bli exkluderad och falanglös.90 Utifrån Nikolajevas schema uppvisar Al fler feminina 

egenskaper än maskulina vilket gör att den maskulinitet som Al uppvisar överensstämmer 

maskulinitetsnormen sensitive new man schema vilken Romøren och Stephens fann var 

                                                           
85 Roth, 2012., s. 84. 
86 Ibid., s. 84. 
87 Ibid., s. 60. 
88 Ibid., s. 90. 
89 Ibid., s. 124. 
90 Ibid., s. 228. 
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framträdande i sin undersökning. Hans oförmåga att leva upp till De tappras ideal 

överensstämmer även med Connells mening att få personer kan leva upp till en idealisk norm. 

Four är en av novisernas instruktörer och kommer ursprungligen från De osjälviska. Enligt 

Tris framstår han som en exemplarisk medlem av De tappra, dels för att han var rankad etta i 

sin novisgrupp och dels för att han endast har fyra rädslor.91 Utifrån det faktum att han blev 

högst rankad under sin initiering är det rimligt att anta att han uppfyller falangens ideal. Four 

tvivlar dock själv på detta då han likt Triss är divergent och egentligen vill besitta alla de fem 

falangernas egenskaper.92 Han lever alltså upp till falangens ideal, men tvivlar samtidigt på 

dem. Han antyder att falangens ideal har förändrats, bland annat då den gått från att främja 

lagarbete till att bli mer tävlingsinriktad och brutal.93 Vidare skiljer sig Fours syn på mod. Ett 

exempel på detta är då han anser att det är modigt att erkänna sig besegrad, medan en av 

falangens ledare hävdar att mod är att aldrig ge upp.94  Likt Al anser han att mod utgår från 

att hjälpa andra människor, vilket överensstämmer med De tappras manifest.95 Detta pekar på 

att Four är en omtänksam person, något som också styrks då han hjälper Tris när hon utsätts 

för ett överfall. Han besegrar hennes angripare och ger henne sedan råd om hur hon ska 

hantera situationen och den avundsjuka de andra noviserna känner inför hennes rankning. 96 

Vidare försöker han hjälpa Tris att dölja hennes divergens.97 Sambandet mellan beskyddande 

och omtänksam framkommer således även hos Four. Han visar även en sårbar sida då han 

låter Tris delta i hans egen skräcksimulering. Efter att ha konfronterat tre av sina rädslor blir 

han vid den fjärde handlingsförlamad innan han slutligen överkommer den.98 

Four framstår alltså i romanen kunna uppfylla de falliska ideal som De tappras falang 

vördar, men visar samtidigt attribut som utifrån Nikolajevas schema klassificeras som 

kvinnliga. Till skillnad från Al lyckas han anpassa sig till den rådande normen samtidigt som 

han hyser egenskaper som inte överensstämmer med den. 

 

                                                           
91 Roth, 2012, s. 181, 252. 
92 Ibid., s. 303. 
93 Ibid., s. 111, 181. 
94 Ibid., s. 76. 
95 Ibid., s. 157, 252. 
96 Ibid., s. 212 – 216. 
97 Ibid., s. 233f. 
98 Ibid., s. 248. 
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4.2 I dödens labyrint 

Romanen handlar om Thomas och den grupp av tonårspojkar som lever i ett område som 

kallas för Gläntan, vilket är omgivet av en stor labyrint. Pojkarna har endast fragmentariska 

minnen av livet utanför Gläntan och labyrinten, men de förstår att de alla är där som deltagare 

i ett experiment vars syfte de inte förstår. Om dagarna försöker de kartlägga labyrinten för att 

hitta en väg ut, samtidigt som de undviker de monster som finns i den. Snart förändras 

emellertid tillvaron i Gläntan då flickan Teresa anländer. Hennes ankomst och Thomas 

mystiska band till henne är början på en rad underliga händelser och försöken att lämna 

labyrinten vid liv blir en kamp mot tiden.  

 

4.2.1 Förolämpningar och liknelser 

Delar av den rådande maskulinitetsnormen i gruppen synliggörs av de förolämpningar och 

nedsättande beskrivningar pojkarna ger varandra. Likt normer som enligt Wedin endast blir 

synliga när de bryts visar förolämpningarna vad som anses oönskat och avvikande i syfte att 

kränka. De definierar det avvikande genom att sätta ord på det och definierar således även 

indirekt vad som tillhör den önskade normen. För att illustrera detta analyseras följande citat 

från pojken Gally om Thomas: ’”Det här moset klonkade antagligen i brallorna när han hörde 

gulle-Benny tjuta som en liten flicka. Behöver du en ny blöja, ditt fula mos?”’99 Vad Gally 

syftar på är att Thomas blivit så pass rädd för skriken från den svårt sjuke pojken Ben att han 

bajsat på sig. Thomas rädsla förstärks också då den påstås stamma från tjut från ”en liten 

flicka”. Eftersom genusteorier menar att kvinnor betraktas som underordnande män och 

kvinnlighet som en motsats till manlighet blir det nedsättande för pojkar att liknas vid 

kvinnor och kvinnlighet. Adjektivet ”liten” associerar i detta fall rimligtvis till omognad eller 

svaghet vilket förstärker den nedsättande innebörden i citatet. Att bli rädd för en liten flicka 

blir alltså mer nedsättande än att bara bli rädd för en flicka. Vidare förminskas Thomas med 

påståendet om att han bär blöja. Då blöjor vanligtvis associeras till småbarn blir syftet vara att 

utmåla honom som liten och omogen. Ett rimligt antagande är att förolämpande liknelser som 

hänvisar till små barn syftar på omognad och svaghet eftersom barn ännu inte uppnått en 

vuxens fysiska och mentala mognad. I en grupp av pojkar som tvingas kämpa mot monster 

för att överleva kan det då knappast ses som en komplimang att liknas vid ett litet barn.  

                                                           
99 James Dashner,  I dödens labyrint, [Ny utg.], övers. Ylva Spångberg, Stockholm: Månpocket, 2017, s. 21. 
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När en nu ser vad citatet syftar på blir motsatsen, det som värderas, även synligt. Om det i 

en grupp av tonårspojkar anses förnedrande att bli rädd för ”en liten flicka” visar det att 

feghet är oönskat och att mod är önskvärt. Att utmålas som omogen och blöjbärare visar att 

mognad och självständighet är positiva egenskaper. Gallys hån synliggör alltså implicita 

normer där mod, manlighet och mognad är förväntade och önskvärda egenskaper bland 

pojkarna i Gläntan.   

Liknelser som refererar till småbarn återkommer i romanen och dess innebörd om 

omognad blir tydligt då pojken Newt under ett rådslag läxar upp rådsmedlemmarna: ’”Jag har 

aldrig sett så många mos bära sig åt som småungar. Vi kanske inte ser sådana ut, men här är 

det vi som är vuxna. Bär er åt som så också, annars upplöser vi rådet och börjar om från 

början.”’100 Sambandet mellan kontrasterna ”småungar” och ”vuxna” visar att mognad är det 

förväntade beteendet i situationen och gruppen, samt att avvikelser från det resulterar i en 

nedvärderande reprimand. Citatet för tankarna till en förälder som läxar upp barn.   

Småbarnsliknelser är inte alltid riktade till någon annan än talaren. Detta framkommer då 

Minho rekommenderar Thomas till att bli förman efter att de två överlevt en natt utanför 

Gläntan: ’”Jag var där ute, jag såg vad den killen gjorde – han höll huvudet kallt när jag bröt 

ihop som en liten unge.”’101 Minho använder liknelsen för att framhäva Thomas egenskaper 

genom att utmåla sig själv som ”en liten unge” vilket således visar vad som är önskvärda 

respektive oönskade egenskaper. 

Som nämnts tidigare kan också kvinnlighet användas nedsättande för att förlöjliga någon, 

så som Gally gjorde mot Thomas. Ett annat exempel på detta ges av Newt till pojken som 

vaktade Teresa, men från vilken hon flydde: ”’Grattis, Jeff’, sa Newt. ’Du är officiellt den 

första här som fått stryk av en tjej.’”102 Till att börja med bör det påpekas att det är en 

sarkastisk kommentar och som sådan är den omvänd mot vad den egentligen säger. Newt 

gratulerar alltså inte Jeff utan beklagar eller snarare förlöjligar honom för att ha besegrats av 

en flicka, något som i sin tur visar att det han råkat ut för är dåligt. Genom att betrakta detta 

utifrån teorierna om kvinnors underordning och kontrasterande natur i relation till män 

utmålas Jeff enligt min mening som normavvikande eftersom att han som pojke inte 

förväntas att bli slagen av en flicka. Enligt Nikolajevas schema är styrka en typisk manlig 

egenskap medan sårbarhet är en typisk kvinnlig. I detta fall råder dock omvända 

                                                           
100 Dashner, 2017, s. 158. 
101 Ibid., s. 156. 
102 Ibid., s. 231. 
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omständigheter. Denna tolkning visar således på att pojkar i Gläntan inte förväntas få ”stryk 

av en tjej.”  

 

4.2.2 Tuffhet 

Våld och aggressivitet är enligt Nikolajeva typiskt manliga egenskaper och i I dödens 

labyrint framträder dessa i pojkarnas beteende. En rimlig intention bakom dessa är att de vill 

framstå som tuffa vilket således skapar en uppfattning om den rådande normen bland 

Gläntans invånare. Ett exempel som illustrerar detta är efter att Minho inför rådet kallat Gally 

för en mes, varpå han reagerar som följande: ”Gally reste sig ursinnigt upp igen. ’Säger du 

något sådant igen bryter jag nacken av dig, här där alla kan se det.’”103 Vad som går att utläsa 

är att Gally hotar att lösa konflikten med våld. En rimlig förklaring till att han vill göra det 

inför de andra rådsmedlemmarna är att han kan visa sig stark och självsäker inför andra. 

Genom att bli kallad mes, ett nedvärderande ord som står i kontrast mot gruppens 

övergripande föreställningar om hur en skall vara, försvarar han sin heder genom att uppträda 

utifrån normen i överdriven grad. Minho svarar med att gå steget längre då han slår ner Gally 

och i sin tur hotar honom: ”’Hör på nu, Gally’, sa Minho med ett hånflin, ’hota mig aldrig 

mer. Prata aldrig mer med mig. Någonsin. Om du gör det kommer jag att knäcka nacken på 

dig, när jag är klar med att bryta armarna och benen.’”104 Precis som Gally, försvarar sig 

Minho genom att uppträda aggressivt och hota med våld, samt även tillämpa det. De två 

pojkarnas beteende visar att aggressivitet, hot om våld och faktiskt våld är metoder för dem 

att framstå som tuffa.  

 

4.2.3 Från mesig till tuff – visandet av känslor 

Trots att tuffhet framträder som en av de dominerande normerna bland pojkarna framkommer 

det att ingen uppträtt som så under sin första tid där. Minho påpekar detta under ett rådslag: 

”’Tänk på hurdana vi allihop var i början. Hopkrupna i något hörn, vilsna, grät hela tiden, 

litade inte på någon, vägrade göra något. Sådana var vi allihop, i veckor eller månader, tills vi 

inte hade något val än att lägga av med det och överleva.’”105 Detta framkommer också då 

Chuck berättar att det tog lång tid för honom att sluta gråta varje kväll efter sin ankomst till 
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Gläntan.106 Vad detta visar är att pojkarna förväntas att växa från denna fas allt eftersom de 

blir mer bekanta med sin omgivning och accepterar sin situation. Det blir därför rimligt att se 

denna utveckling som en mognadsprocess där pojkarna går från svag till stark, från mesig till 

tuff. Detta överensstämmer med Nikolajevas schema som visar att typiska egenskaper för 

män och pojkar är att vara hårda, känslokalla och självständiga. Denna föreställning 

utmanas/nyanseras emellertid av Thomas och Teresa. När Chuck berättat om hur han brukade 

gråta berättar i sin tur Thomas om hur han grät efter att ha överlevt ett anfall från klagare sin 

första natt i labyrinten. Han avslutar med att säga: ”’Och det fick mig att må bättre – skäms 

inte för att du gråter. Någonsin.’”107 Chuck delar åsikten om att en mår bättre efter att ha 

gråtit och i de två pojkarnas samtal framträder således en uppfattning om att gråt är nyttigt 

och inte bör betraktas som något dåligt.108 Att de diskuterar detta visar på ett bejakande av 

deras känslor vilket kontrasterar mot den känslokalla och tuffa attityden som vanligtvis råder 

i gruppen. Synen på rädsla nyanseras också. Under den sista kvällen i Gläntan erkänner 

Thomas sin rädsla inför gruppens försök att lämna labyrinten för gott: ”’Skit också, jag är 

livrädd.’”109 I och med svordomen i hans konstaterande framställs rädslan som något negativt 

och det har tidigare konstaterats att rädsla och feghet ses som nedvärderande egenskaper. 

Teresas sarkastiska svar vittnar om en annan uppfattning: ”’Skit också, du är mänsklig. Du 

ska vara rädd.’”110 Rädsla framträder som något mänskligt och normalt varför avsaknaden av 

den snarare skulle vara underlig. Att det är en just flicka som förmedlar denna åsikt är värt att 

notera eftersom det överensstämmer med Nikolajevas schema om att kvinnor betraktas som 

mer emotionella än män. 

Hos pojkarna i Gläntan framkommer det att mod, mognad och självständighet är 

önskvärda egenskaper. Vidare framträder en uppfattning om att man ska framstå som tuff och 

hård, vanligtvis genom att uppträda aggressivt. Dessa egenskaper ställs i relation till 

femininitet, småbarn och omognad, vilka betraktas som negativa då de används som 

förolämpningar.  

 

                                                           
106Dashner, 2017, s. 189. 
107 Ibid., s. 189. 
108 Ibid., s. 189. 
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4.2.4 Romanfigur: Thomas 

Att agera rationellt och inte låta känslor styra är en egenskap som Nikolajeva tillskriver som 

typisk manlig. I romanen framträder detta bland annat i det rådslag som sammankallas efter 

att Thomas brutit mot reglerna då begett sig ut i labyrinten utan tillåtelse. Problemet som 

uppstått betraktas ur olika perspektiv och för- och motargument diskuteras av 

rådsmedlemmarna. Å ena sidan bör Thomas bestraffas för att han brutit mot den viktigaste 

regeln, å andra sidan gjorde han det för att rädda livet på Alby och Minho och visade 

samtidigt prov på mod och värdefull kunskap.111 Trots de hårda tongångarna och starka 

känslorna som uppstår under rådslaget blir inte beslutet påverkat av dessa vilket visar att de 

vid viktiga beslut inte agerar irrationellt.  

 Thomas framställs också som rationell och analyserande då han under berättelsens gång 

löser problem genom att dra logiska slutsatser och testa olika tillvägagångssätt. Ett exempel 

på detta är när han och Minho upptäcker klagarnas ingång till labyrinten och Thomas drar 

slutsatsen att om monstren kan försvinna den vägen borde även han och de andra kunna göra 

det.112 Vidare är det Thomas som kommer på att de kartor pojkarna gjort av labyrinten 

undersökts fel. Han formulerar en teori om att kartorna inte ska analyseras var för sig utan 

tillsammans för att hitta en ledtråd om hur de alla kan ta sig ut ur labyrinten.113 Efter att 

Thomas teori visat sig stämma saknas ändå viktig information om hur de kan ta sig ut ur 

labyrinten och han förstår att de behöver tillgång till minnen från hans tid innan Gläntan. Han 

drar således slutsatsen att han frivilligt måste bli stucken av en klagare eftersom alla som 

överlevt deras gift återfår minnen.114  

 Utöver att vara rationell framträder det också hos Thomas en omtänksamhet för hans 

vänner. Vid ett tillfälle når omtänksamheten sin kulmen då han erbjuder sig att offra sig själv 

för de andras överlevnad.115 Ett tydligt exempel på hans omtanke illustreras i ett samtal 

mellan Thomas och Chuck om den delen av deras liv de inte längre kan minnas, varpå 

Thomas upplever följande:  

 

För första gången kände han något för Chuck som gjorde honom så arg att han ville döda någon. 

Killen borde vara i skolan, vara hemma, leka med ungarna i grannskapet. Han förtjänade att få 

                                                           
111 Dashner, 2017, s. 151 – 166.  
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114 Ibid., s. 279. 
115 Ibid., s. 303. 
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komma hem till en familj som älskade honom och oroade sig för honom på kvällarna. [– – –] Han 

ville att Chuck skulle vara lycklig.116  

 

Thomas visar en empatisk sida som utmynnar i en önskan om Chucks välmående och han 

svär att hjälpa Chuck att komma hem.117 Vänskapen mellan de två pojkarna djupnar efter 

detta och Thomas liknar Chuck vid en bror.118 Omtanken för Chuck ändrar emellertid 

karaktär under berättelsens gång och Thomas blir alltmer beskyddande. Exempelvis låter han 

inte Chuck delta längre än nödvändigt i gruppens strid mot klagarna samt försvarar honom 

mot ett av monstren.119  

Enligt Nikolajeva är omtänksamhet en egenskap som förknippas med femininitet medan 

beskyddande förknippas med maskulinitet, men enligt denna analys är de två egenskaperna 

sammanbundna då Thomas beskydd och självuppoffrande stammar från hans omtanke för 

andra. Vidare framstår han som rationell och analyserande. Kombinationen av typisk manliga 

och kvinnliga egenskaper hos Thomas visar på en alternativ/nyanserad manlighet till den som 

framträder i pojkarna som grupp. 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Uppsatsens syfte var att undersöka maskulinitet i de två ungdomsdystopierna Divergent av 

Veronica Roth och I dödens labyrint av James Dashner. Analysen ämnade undersöka vilka 

föreställningar och normer om manlighet som framträder i romanerna och hur manliga 

romanfigurer skildras i relation till dessa föreställningar. I Roths roman betraktas mental och 

fysisk styrka och uthållighet som positiva egenskaper för både män och kvinnor. Människor 

förväntas inte visa svaghet i form av rädsla eller gråt, vilket överensstämmer med Nikolajevas 

schema om att män är känslokalla och hårda. Romanfigurer tränas även i att bli aktiva och 

tävlingsinriktade och aggression och fysisk styrka framträder som fördelar i processen. 

Idealen i De tappras falang påminner mycket om fallisk manlighet. Romanfigurerna Al och 

Four bryter dock mot dessa föreställningar. Al lyckas inte uppnå falangens typiskt manliga 

ideal och framstår istället som känslosam, omtänksam, självuppoffrande och 

aggressionshämmande.  Han visar sig emellertid vara beskyddande på grund av sin 

omtänksamma natur. Four lever upp till falangens ideal, men är i hemlighet kritisk till dem 
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och vill besitta alla andra falangers egenskaper. Till skillnad från Al kombinerar han 

falangens ideal med att vara omtänksam, beskyddande och sårbar. 

 I dödens labyrint framträder implicita normer. Feghet och omognad uppfattas som 

negativa egenskaper, vilket således visar på att mod och mognad är positiva. Detta styrks av 

att femininitet och att småbarnsliknelser används som förolämpningar. Vidare används 

aggressivitet i form av våld eller hot om våld för att framstå som tuff, modig och självsäker. 

Manlighet bland pojkarna i romanen definieras tydligt i deras interaktioner och relationer 

med varandra. Det synliggörs även en mognadsprocess, där pojkar förväntas gå från mesiga 

till tuffa och omogna till mogna. I denna betraktas det inte som avvikande att gråta och eller 

vara feg som nyanländ till Gläntan, men efter en tid förväntas detta avta. Det är också rimligt 

att se mognad som självständighet, vilket är en manlig egenskap. Uppvisandet av känslor är 

således accepterat under en viss tid. Emellertid visar protagonisten Thomas på en uppfattning 

om att det är nyttigt att visa känslor så som sorg. Dessa passager förekommer dock endast i 

privata samtal mellan romanfigurer och inte i grupp. Rädsla utmålas som något negativt bland 

pojkarna, medan det framställs som något naturligt av romanens kvinnliga rollfigur. Pojkarna 

framställs även som rationella och analyserande, vilket betraktas som typiska manliga 

attribut. Detta framgår tydligast hos Thomas. Han framstår även som omtänksam, 

beskyddande och självuppoffrande. 
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5. Diskussion 

I båda romanerna framträder en hegemonisk maskulinitet som grundar sig på egenskaper 

vilka betraktas som stereotypiskt manliga. De har alltså möjligheten att reproducera denna 

maskulinitet till läsare och påverka deras genusuppfattning. Om detta sker kan inte denna 

uppsats svara på, därför vore en undersökning som syftar till att granska läsares faktiska 

respons på verken av intresse. Emellertid kan den hegemoniska maskulinitet som framträder i 

de två romanernas världar diskuteras i och med att de nu synliggjorts och som nämnts hyser 

romanerna inte bara en traditionell manlighetsnorm. Als, Fours och Thomas kombination av 

manliga och kvinnliga egenskaper visar alternativ till romanvärldarnas traditionella 

hegemoniska maskulinitet. Idén om new sensitive man schema, det vill säga den 

känslosamma och omtänksamma manligheten, som Romøren och Stephens pekat på återfinns 

även i ungdomsdystopierna.120 Divergent visar, liksom Mallans studie, på baksidorna med 

manlighetsideal som den hårda och känslokalla falliska mannen.121 Fours skepticism mot den 

egna falangens värderingar och Als självmord som följd av hans misslyckande att gå emot sin 

egen natur för att uppfylla sagda värderingar, kan rimligtvis ses som kritik romanens 

övergripande ideal. I dödens labyrint visar inga tendenser på kritik mot de manlighetsidealen 

i Gläntan. Anledningen till detta kan ligga i det resonemang Basu med flera för om 

ungdomsdystopiers förmåga att kritisera samtida fenomen eller verka som nöjesläsning i 

form av verklighetsflykt.122 Betraktat utifrån detta tolkar jag det som att Dashners roman lutar 

mer åt det senare än det förra. Det är dock intressant att blicka tillbaka till Romøren och 

Stephens som fann skillnader i hur manliga och kvinnliga författare förhöll sig till manlighet. 

Vidare studier som undersöker hur manlighet skildras av kvinnliga respektive manliga 

författare vore intressant i detta fall. Fastän Dashners roman inte explicit visar tendenser till 

att ifrågasätta normerna skildrar den ändå ett new sensitive man schema i Thomas. Detta kan 

i sig betraktas som att en sådan maskulinitet utmanar och därigenom söker förändra en 

hegemonisk maskulinitet, så som Connell menar kan ske.123 De två romanernas benägenhet 

att framhålla ett new sensitive man schema i de manliga romanfigurer som har störst plats 

och inflytande i respektive verk, pekar rimligtvis på att denna uppfattning av manlighet är 

etablerad eller befinner sig i en process att etableras inom ungdomslitteraturen. Den är 

                                                           
120 Romøren & Stephens, 2002, s. 232, 24, 44. 
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123 Connell, 2008, s. 115. 
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åtminstone inte ovanlig, sedd mot bakgrund av tidigare forskning. Betraktat ur Stephens samt 

Connells och Pearses perspektiv skulle dessa skildringar i förlängningen ingå i samhällets 

genusstrukturer, eftersom allt vi människor gör ingår i och påverkar dem.124  

Denna uppsats önskade vara ett bidrag till förståelsen om hur manlighet skildras i populära 

ungdomsdystopier och följaktligen forskning om manlighet i skönlitteratur i sin helhet. 

Därutöver avsåg den att göra detta med gymnasieskolans värdegrund i åtanke. Utifrån 

Alkestrands artikel visar min analys att en didaktisk potential i de två undersökta romanerna 

är verkens skildring av en hegemonisk maskulinitet i sina fiktiva världar mot vilken de mest 

framträdande manliga romanfigurerna förhåller sig, problematiserar och nyanserar. Både 

explicita och implicita exempel på detta förekommer och för att utläsa det har en objektiv och 

analyserande läsning varit nödvändig. Utifrån Nordbergs undersökning ser jag därför att en 

subjektiv läsning präglad mer av inlevelse än reflekterande, vilken han menar är typisk för 

ungdomars fritidsläsning, skulle förbise verkens skildringar av manlighet. Som Wedin 

påpekat behöver normer synliggöras för att förändras och en medvetenhet om dem är därför 

nödvändig.125 Enligt Nordberg besitter gymnasieelever den nödvändiga litterära kompetensen 

för att bli medvetna om dem och reflektera över vad de faktiskt läser, men det kräver som 

sagt att det sker i skolundervisningen.126 Om lärare har en viss kännedom om 

genusföreställningar i populär ungdomslitteratur kan detta förhoppningsvis bidra till att elever 

kan utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Denna 

uppsats önskar vara en knuff i den riktningen. 
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