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1. Inledning 

 

Inom ungdomslitteraturen existerar flera typer av karaktärer. Maria Nilson har analyserat olika 

genrer inom ungdomslitteraturen och tittat på vanligt förekommande gestalter bland dessa böcker. 

Angående kvinnliga figurer finns det en bred variation. De som är vanligast i Nilsons analyser är 

flickor som agerar klokt och förståndigt och hjälper den manlige hjälten på hans äventyr. Unga 

kvinnor som strävar efter framgång på det romantiska planet och lägger energi på skvaller och 

mode. Tjejer som vill gå sin egen väg och kämpar med skolans tristess och föräldrar som antingen 

har svåra problem eller helt enkelt inte finns närvarande.1
 

 Den kortfattade sammanställningen av vanliga kvinnliga karaktärer som nämns ovan kan 

exemplifieras. Den första kan vara Hermione, från Harry Potter-böckerna av J.K. Rowling. Hon är 

en av Harry Potters bästa vänner och hjälper honom igenom de faror och problem han möter. Hon 

är det ständiga intellektuella stödet, som ser till att Harry Potter tänker efter och inte endast rusar in 

i faran. 

 Den andra typen av karaktär kan till exempel vara Serena och Blair från Cecily von Ziegesars 

serie Gossip Girl.2
 Dessa flickor är ofta väldigt måna om sitt utseende och strävar efter att bli 

populära inom vissa sociala kretsar och hitta kärleken. De kan framstå som väldigt ytliga och tuffa 

men under ytan finns det oftast en osäker flicka, som försöker hitta sig själv.   

 Det tredje exemplet stämmer bland annat in på huvudkaraktären Jenna i ungdomsromanen I taket 

lyser stjärnorna av Johanna Thydell.3
 Hon är den lugna och vanliga tonårsflickan, som är osäker 

och egentligen vill att hela tonårstiden ska passera så fort som möjligt. Denna typ har ofta något 

problem hemma eller i skolan, vilket innebär att hon måste växa upp fortare än nödvändigt.  

 Den typ jag ännu inte nämnt och som Nilson kort har analyserat, är en gestalt som blir allt 

vanligare inom ungdomslitteraturen. Det är den tuffa, starka och självuppoffrande unga kvinnan, 

som inte drar sig för att använda våld och försvara dem hon älskar. Det är denna karaktär som 

kommer att diskuteras i denna uppsats och diskussionen kommer att utgå från ett genusperspektiv. 

De omnämnda gestalterna ger alla sin egen bild av hur genus skildras i ungdomsromaner men den 

som framstår som mest intressant är den nu senast nämnda. För hur är det egentligen med den 

kvinnliga hjältinnan och hur skildras hon? Vilka kvinnliga genus förmedlar hon, som ung kvinna på 

gränsen till att bli vuxen? I denna uppsats kan endast ett stickprov av ungdomslitteraturen 

undersökas för att se hur kvinnligt genus skildras och görs i ungdomsböcker med en stark, kvinnlig 

huvudkaraktär. Karaktärerna som undersöks är Ellie Linton i Tomorrow, when the war began 

                                                           
1
 Maria Nilson, Från Gossip Girl till Harry Potter – Genusperspektiv på ungdomslitteraturen, BTJ Förlag, Lund 2010. 

2
 Cecily von Ziegesar, Gossip Girl, Little, Brown, Boston 2002. 

3
 Johanna Thydell, I taket lyser stjärnorna, Alfabeta, Stockholm 2010 [2003]. 
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(1993) av John Marsden, och Katniss Everdeen i The Hunger Games (2008) av Suzanne Collins. 

Anledningarna till att dessa har valts är bland annat att de ofta bryter den kvinnliga normen. De ger 

en annan bild av kvinnlighet och därav även en annan syn på de manliga karaktärerna. Under 

inledningen av arbetet verkade romanernas protagonister, vid en ytlig analys, ha flera likheter. Men 

vid djupare granskning av deras individuella karaktärer fann jag skillnader, som vid första anblicken 

inte hade relevans för de kommande analyserna.  

 De aktuella romanerna är eller har varit väldigt lästa bland tonåringar och även bland vuxna. 

Ungdomsromanen Tomorrow, when the war began blev, enligt författarens egen hemsida, utvald i 

Sverige till den roman som skulle bäst tilltala läsovana ungdomar.4
 Romanen blev filmatiserad 

2010. Även The Hunger Games har filmatiserats och hade premiär på biograferna år 2012 efter att 

romanen hade blivit uppmärksammad och diskuterad. Den har fått flera Bestseller-priser och blivit 

utnämnd till bästa barn- och ungdomsromanen av flera amerikanska tidningar 2008.5
   

 Vad är det i dessa böcker som tilltalar och fascinerar en stor mängd människor och som 

dessutom inspirerar och ger idéer, likaväl som de skapar identifikation hos ungdomar? Frågan ger 

anledning att undersöka och analysera dem utifrån olika perspektiv. I denna uppsats kommer, som 

tidigare nämnts, kvinnligt genus och skildringen av protagonisterna att undersökas men detta 

innebär också att vissa begränsningar måste inkluderas för att analysen ska bli tillräckligt utförlig. 

Avgränsningen innebär att manligt genus inte kommer att analyseras. Om det nämns kommer det 

endast vara för att visa på stereotyper eller för att stödja en förklaring. 

 

1.1 Syfte, frågeställningar och disposition 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnligt genus i två ungdomsromaner, där 

huvudkaraktärerna är två starka och handlingskraftiga unga kvinnor. Fokus kommer att ligga på 

protagonisterna Ellie Linton och Katniss Everdeen. De kommer att jämföras med varandra men 

även med andra kvinnliga karaktärer i romanernas biroller. Anledningen till att denna jämförelse 

känns relevant är att den ger perspektiv och referenspunkter för tydliggörande av analysen.   

 Följande frågeställningar kommer i uppsatsen att besvaras: 

 

 Hur skildras huvudkaraktärerna Katniss Everdeen och Ellie Linton? 

 Överensstämmer kvinnoskildringen av karaktärerna i ungdomsromanerna med några 

stereotyper? 

 Vilka kvinnliga genus förmedlas i skildringen av Katniss Everdeen och Ellie Linton? 

                                                           
4
 http://www.johnmarsden.com.au/about.html (2012-11-11). 

5
 http://www.suzannecollinsbooks.com/the_hunger_games_69765.htm (2012-11-15). 

http://www.johnmarsden.com.au/about.html#_blank
http://www.suzannecollinsbooks.com/the_hunger_games_69765.htm#_blank
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Dispositionen för uppsatsen är utformad på följande sätt. Först beskrivs protagonisterna och sedan 

analyseras de utifrån perspektiven kärlek och vänskap. Då The Hunger Games är extra intressant att 

analysera utifrån ett genusperspektiv har ett kompletterande avsnitt skrivits om protagonisten i 

denna roman. Uppsatsen avslutas därefter med en slutdiskussion om romanerna och 

huvudkaraktärerna. När jag refererar till romanerna eller använder citat från dem kommer de att 

hänvisas till i den löpande texten som ”H.G” för The Hunger Games och ”Tomorrow” för 

Tomorrow, when the war began.  

 

1.2 Teori, metod och begrepp 

 

Under 1980-talet expanderade den feministiska forskningen och ordet genus började användas som 

en svensk översättning av engelskans gender. Det ansågs att ordet kunde användas till mycket mer 

än bara en översättning för ”kön”. Ordet kunde, som nytt begrepp, innefatta allt som hade med 

dikotomin manligt och kvinnligt att göra. Begreppet kunde bland annat inkludera de socialt och 

kulturellt konstruerade rollerna som samhället tycks skapa för dem som föds till kvinna respektive 

man.6
  

 Idag har genusbegreppet blivit väletablerat och ersätter till stor del det äldre begreppet könsroll. 

Detta begrepp var för snävt och hänvisade för starkt till den biologiska kroppen. Det gav 

begränsningar för vad forskare kunde innefatta i begreppet.7
 Genusbegreppet erbjöd bredare 

perspektiv, vilket kan sammanfattas i Maria Nilsons hänvisning till Raewyn Connells förklaring av 

vad begreppet inkluderar: 

 

 Varje gång vi talar om ”en kvinna” eller ”en man” hänvisar vi till ett jättelikt system av tolkningar, 

förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under hela vår kulturs historia.  

           ”Innebörderna” av dessa ord är enormt mycket större än de biologiska kategorierna hane och hona.
8
 

 

Genus är en del av varje persons identitet. Det påverkar, avgränsar och begränsar människor 

dagligen i en ständig process och gör oss till de individer vi är. Mycket av inlärningen sker 

omedvetet. Det är när genussystemet blir synligt och vi blir medvetna om att det finns, som vi kan 

sätta det i perspektiv till vår egen person. Det är då vi kan avgöra vad som är förväntningar och 

påtryckningar från omgivningen och vad som är vårt eget ”jag”.9
   

 Vanliga stereotyper för könen är att kvinnan antas ha ett intresse för relationer, vara känslosam, 

mjuk och omvårdande. Mannen antas i större utsträckning vara logisk och kan ta förståndiga beslut. 

                                                           
6
 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö 2003, s. 11-13. 

7
 Ibid. s. 15. 

8
 Nilson, 2010, s. 14. 

9
 Helena Josefson, Genus – hur påverkar det dig?, Natur och Kultur, Stockholm 2005, s. 5-9. 
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Han ses också som mer självständig och målmedveten. Lena Gemzöe menar att det finns en tydlig 

uppdelning om var de olika egenskaperna hör hemma. Kvinnornas karaktärsdrag är mer anpassade 

för hemmet och männens för arbetslivet.10
 Det dualistiska tänkandet kring kön bygger på motsatspar 

dem emellan. Mannen är det kvinnan inte är och tvärtom. Gemzöe har strukturerat upp några av 

motsatsparen där det vänstra anses manligt och det högra kvinnligt: ”man/kvinna, subjekt/objekt, 

förnuft/känsla, oberoende/beroende, logik/intuition, aktiv/passiv, kultur/natur, intellekt/kropp”.11
 

Hirdman skriver att det dualistiska tänkandet, dikotomin att manligt och kvinnligt inte ska 

förväxlas, är en av två logiker och den andra att mannen är norm. Utöver detta diskuterar Hirdman 

”genuskontraktet”. Det skulle kunna beskrivas som en tyst överenskommelse mellan mannen och 

kvinnan om hur de ska vara mot varandra inom arbetet och hemmet, vem som ska göra vad. Vem 

som ska ta första steget i en relation och vem som initierar sex. Till det yttre handlar det om vilka 

kläder, frisyrer, språkliga uttryck, fysik med mera som bör tillämpas av de olika könen. Hirdman 

anser att det finns en otrolig detaljrikedom och konkreta föreställningar om vad som är manligt 

respektive kvinnligt.12
  

 Enligt Lena Kåreland skildrar inte litteraturen verkligheten men den är inte heller frikopplad från 

samhället och dess normer och värderingar.13
 Detta innebär att genussystemet är tvunget att 

någonstans återspeglas. Flickor och pojkar i åldrarna 5-7 år är medvetna om uppdelningen mellan 

könen. De vet vilka yrken och sysslor som är kvinnliga respektive manliga och flickor är medvetna 

om att de inom flera områden rangordnas under pojkarna. Pojkar vet redan i förskoleåldern att de 

anses bättre på idrott än flickor och att de manliga sysslorna klassas som bättre och viktigare än de 

kvinnliga. Könsidentiteten är mycket viktig under barns utveckling och de identifierar sig med sina 

vänner och med sina familjer.14
 Viss identifikation sker i kontakt med medier. Dessa är bland annat 

TV, film och internet.15
 Då det gäller litteratur finns det böcker som tidigt förmedlar värderingar till 

barn: 

 
   Barnböcker liksom annan litteratur uttrycker kulturella värderingar och tydliggör sociala mönster och         

   förmedlar därmed även samhällets syn på vad som är feminint och maskulint. Bilderböcker kan sålunda          

   förse flickor och pojkar med bilder och representationer av hur de kan vara och uppträda och av vad de          

   kan bli och göra som vuxna.
16

    

 

                                                           
10

 Lena Gemzöe, Feminism, Bilda Förlag, Stockholm 2002. s. 82. 
11

 Ibid. s. 83. 
12

 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – Reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig tidskrift,  

    Nr 3, 1988, s. 54. 
13

 Lena Kåreland, ”Inledning”, Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola, red.   

    Lena Kåreland, Natur och Kultur, Stockholm 2005, s. 12. 
14

 Ibid. s. 10. 
15

 Ibid. s. 11-13. 
16

 Lena Kåreland & Agneta Lindh-Munther, ”(S)könlitteraturen i förskolan”,  Modig och stark – eller ligga lågt.  

   Skönlitteratur och genus i skola och förskola, red. Lena Kåreland, Natur och Kultur, Stockholm 2005, s. 126. 
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Litteratur speciellt utformad för pojkar och flickor börjar redan vid bilderboken, vilket innebär att vi 

redan från våra första år vet vilken litteratur som är mer anpassad för flickor och vilken litteratur 

som är mer anpassad för pojkar. Denna kategorisering följer med upp genom åldrarna och bidrar till 

att flickor och pojkar väljer olika litteratur.   

 Ungdomslitteraturens många berättelser och genrer kan ge ett upphov till nya idéer och synsätt 

på genus men det finns också många kvinnliga och manliga stereotyper hos denna litteratur. Till att 

börja med finns genrer som riktar sig till antingen pojkar eller flickor. Självklart finns det de läsare 

som ignorerar denna uppdelning men det är ändå vanligare att flickor väljer ungdomsromaner med 

romantiskt tema och är störst konsumenter av denna genre. Pojkar väljer böcker främst för att hitta 

information, vilket innebär att pojkar och flickor läser med olika syften.17
 Då det gäller skönlitterär 

läsning läser pojkar helst fantasy.18
 De olika valen  innebär också att de stöter på många stereotyper, 

som är speciella och vanligt förekommande för just den valda genren. Men idag har en annan 

huvudkaraktär trätt fram inom fantasy-genren och det är den starka, modiga kvinnan, som slåss och 

besegrar det onda.19
 Det vore intressant att undersöka om fantasy-genrens böcker med en kvinnlig 

huvudkaraktär tilltalar pojkar lika mycket som böcker med en manlig huvudkaraktär. En fråga som 

dyker upp då är också om den kvinnliga huvudkaraktären i fantasy har introducerats för att få fler 

kvinnor att läsa genren. Det finns tyvärr inte utrymme att göra en sådan undersökning här, då ingen 

av de utvalda romanerna tillhör fantasy-genren. Men det gäller att vara medveten om den 

populärlitterära marknadsrelaterade delen i resonemanget. Mycket ungdomslitteratur skapas för att 

säljas i massupplagor, vilket innebär att reklamen för en viss typ av böcker blir mer framträdande 

och påverkar fler ungdomar i vad de väljer att läsa. Flickor och pojkar väljer förmodligen då ofta 

litteratur som de vet är anpassade för deras egen könstillhörighet.  

 Nilson tar upp problemet med ungdomsböckerna som hamnar inom genren chick lit jr. Chick lit 

är en genre för vuxna kvinnor och chick lit jr är ungefär samma genre men den riktar sig till 

tonårsflickor. Chick lit är böcker med en kvinnlig huvudkaraktär, skriven i jag-form och historien 

förmedlas delvis med hjälp av e-mail eller sms. Vanligt förekommande inslag i dessa böcker är 

vänskapsrelationer och kärleksrelationer, sökandet efter ”den rätte”, fester och mode.20
 Det finns en 

oro att dessa böcker ska ge unga flickor fel typ av förebilder eftersom många av de kvinnliga 

karaktärerna har sex med flera olika män och går på fester där alkohol är vanligt förekommande. 

Utseendets betydelse är också starkt betonat. Karaktärerna spenderar mycket tid framför spegeln 

och beklagar sig över sina kroppar. Men samtidigt som denna kritik finns, anser också andra att det 

                                                           
17

 Helena Schmidl, ”It takes two to tango – om Per Nilssons Hjärtans fröjd”, Modig och stark – eller ligga lågt.    

    Skönlitteratur och genus i skola och förskola, red. Lena Kåreland, Natur och Kultur, Stockholm 2005, s. 285. 
18

 Nilson, 2010, s. 24. 
19

 Ibid. s. 94-96. 
20

 Ibid. s. 31. 
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absolut inte finns någon orsak till oro. Ungdomar som läser dessa böcker är väl medvetna om att det 

endast är påhitt och den typ av värld som karaktärerna lever i är mycket långt ifrån deras egen 

vardag.21
  

 För att genomföra uppsatsen görs en textanalys och en komparativ metod kommer att användas 

för att analysera protagonisterna och några av bifigurerna.  

 I kommande analyser används begrepp som den heteronormativa genusordningen och 

homosocial gemenskap. Den heteronormativa genusordningen innebär att kvinnor förväntas ha 

relationer och sexuella begär till män. Det är det som anses önskvärt och mest naturligt.22
 Den 

homosociala gemenskapen innebär i detta sammanhang vänskapliga relationer mellan flickor.23
  

 I denna uppsats används bland annat Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig - genus, 

klass och sexualitet bland gymnasietjejer som referenslitteratur.
24

 Då den förekommer i flera 

diskussioner om protagonisterna kan den behöva en kort presentation. Ambjörnsson har under 

ungefär ett år följt ett antal flickor i åldrarna 16 till 18 år, som går i två olika gymnasieklasser. Hon 

har analyserat deras beteende och hur de upprätthåller och utmanar genus. I och med att jag 

analyserar två fiktiva karaktärer, är det intressant att ta användning av forskning som bygger på 

verkliga personer. Det kan ge en inblick i hur nära verkligheten karaktärsskildringen ligger. 

Dessutom visar den tydligt på olika föreställningar om vad som är kvinnligt och hur just 

tonårsflickor gör genus. Ambjörnssons avhandling har även använts i andra genusanalyser av 

ungdomslitteratur. Exempelvis använder Helen Schmidl den i sin analys av Ann-Katrin i Per 

Nilssons Hjärtans fröjd
25

 och Maria Nilson hänvisar till Ambjörnssons forskning frekvent i sin bok 

Från Gossip Girl till Harry Potter - Genusperspektiv på ungdomslitteratur
26

. 

 Avslutningsvis vill jag göra ett förtydligande i vad som menas med ungdomslitteratur i 

kommande diskussioner och analyser. Det finns en problematik kring att definiera de böcker som är 

tänkta för unga läsare. Maria Nikolajeva tar upp denna problematik och nämner att det inte är 

möjligt att ge en fullgod definition. Uppdelningen barnlitteratur och ungdomslitteratur hör 

biblioteken till och blir vid närmare undersökning inte ett acceptabelt sätt att klassificera böcker. I 

sin undersökning har hon valt att kalla all litteratur som är ”[...] skriven, publicerad, marknadsförd 

och behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga publik” för barnlitteratur.27 I Helen 

Schmidls genusanalys av Per Nilssons Hjärtans fröjd och i Lena Kårelands genusanalys av Mats 

Wahls Vinterviken finns inga definitioner av vare sig ungdomsroman eller vad som utmärker en 

                                                           
21

 Ibid. s. 32-34. 
22

 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront förlag, Stockholm  

    2004, s. 15-16. 
23

 Ibid. s. 106. 
24

 Ambjörnsson, 2004. 
25

 Schmidl, 2005, s. 301. 
26

 Nilson, 2010. 
27

 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund 2010, s. 15. 
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sådan. De verkar utgå från att ungdomslitteratur är böcker riktade till tonåringar och ifrågasätter inte 

denna begreppsbestämning.28
 Att se ungdomsromaner som böcker för tonåringar är kanske ett enkelt 

sätt att se på genren men det fyller sin funktion och kommer att användas i denna uppsats som 

förklaring för vad en ungdomsroman är.    

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Om ungdomslitteratur i allmänhet har det forskats länge. Däremot finns det begränsad forskning om 

de romaner som ligger i fokus för denna uppsats. Ett antal studenter runt om i Sverige har använt de 

aktuella romanerna inom olika studier på C-uppsatsnivå. The Hunger Games verkar ha fått mest 

uppmärksamhet av de två böckerna. Det finns flera böcker och uppsatser som diskuterar trilogin 

utifrån olika perspektiv. Till exempel har författarna William Irwin, Nicolas Michaud och George 

Dunn skrivit The Hunger Games and Philosophy: A Critique of Pure Treason som diskuterar 

berättelsen utifrån krig, kändisskap, autenticitet och social klass.29
 Kate Egan har sammanställt en 

volym med material från filmatiseringen av romanen30
 och samma författare har även skapat en 

illustrerad guide över romanens värld.31 Leah Wilson har redigerat ett antal uppsatser som 

sammanställts i volymen The Girl Who Was on Fire.
32

 Uppsatserna diskuterar olika aspeker av The 

Hunger Games-trilogin och är skrivna av författare som i likhet med Suzanne Collins också skriver 

ungdomslitteratur. Det mesta har skapats för fans och underhållning. För att få fram forskning om 

Tomorrow, when the war began hänvisas man främst till uppsatser, då de är mest lättillgängliga. 

Det finns uppsatser skrivna om boken runt om i världen och några få är skrivna och registrerade i 

Sverige. Bland annat analyserar Christina Olofsson ledarskap och gruppdynamik i sin uppsats 

Leadership and Group Dynamics in Lord of the Flies and Tomorrow, When the War Began33
 och 

Marianne Holmqvist har gjort en narratologisk analys av alla de sju böckerna i serien.34 

 

 

 

                                                           
28

 Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola, red. Lena Kåreland, Natur och  

    Kultur, Stockholm 2005. 
29

 William Irvin, Nicolas Michaud & George Dunn,  The Hunger Games and Philosophy: A Critique of Pure Treason,  

    John Wiley & Sons, Hoboken 2012. 
30

 Kate Egan, The Hunger Games – The Official Illustrated Movie Companion, Turtleback Books, Scholastic US, 2012.  
31

 Inc. Scholastic & Kate Egan, The World of the Hunger Games, Scholastic Inc. New York 2012. 
32

 Barnes, Jennifer Lynn, ”Team Katniss”, The Girl Who Was on Fire. Your Favorite Authers on Suzanne Collins'      

    Hunger Games Trilogy, red. Leah Wilson, Benbella Books Inc. Dallas TX 2012. 
33

 Christina Olofsson, Leadership and group Dynamics in Lord of the Flies and Tomorrow, When the war began, C- 

    uppsats publicerad vid Institutionen för kultur och kommunikation, Karlstads universitet 2009. 
34

 Marianne Holmqvist, Att bli vuxen i en värld som rämnar. En narratologisk analys av John Marsdens I morgon-svit,  

    C-uppsats publicerad vid Enheten för lärarutbildning, Högskolan Kristianstad 2005. 
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1.4 Om romanerna 

 

År 1993 publicerades John Marsdens Tomorrow, when the war began. Enligt författaren själv hade 

han önskat skriva om ett invaderat Australien. Han ansåg att hans enda lösning var att skriva om en 

liten grupp individer som försöker överleva i en krigsdrabbad nation.35
 Romanen är den första delen 

i en serie av sju och enligt Marianne Holmqvist kan de läsas som en bok.36
 Den kan anses tillhöra 

genren äventyrsroman för tonåringar med huvudsakliga teman som att bli vuxen, att lära sig ta 

ansvar och att överleva (Tomorrow s. 16).  

 Kortfattat handlar romanen om åtta ungdomar som, efter att varit ute i vildmarken och campat, 

återvänder hem och upptäcker att deras land har blivit invaderat av en främmande makt. Deras 

föräldrar, vänner och bekanta har blivit tillfångatagna och de inser att de är utlämnade åt sig själva. 

De bestämmer sig för att slåss tillbaka och de bildar därmed en gerillagrupp. Gruppen består av 

flickorna Ellie, Corrie, Robyn och Fi och pojkarna Homer, Lee, Kevin och Chris. De är alla 15–16 

år gamla (Tomorrow). Under romanens gång utvecklas var och en av karaktärerna och de hjälps 

tillsammans åt att bygga upp ett hem i vildmarken. Längre fram i romanen börjar de planera en 

attack mot en av fiendens viktiga transportsträckor, som de sedan utför under farliga omständigheter 

(Tomorrow). 

 The Hunger Games gavs ut år 2008 och är den första delen i en trilogi författad av Suzanne 

Collins. Handlingen utspelar sig i landet Panem i en obestämd framtid. Panem ligger i det som en 

gång var Nordamerika och utgörs av The Capitol och 12 distrikt. Varje år anordnar The Capitol en 

direktsänd dokusåpa som kallas The Hunger Games. För att hålla isär titel och namnet på 

dokusåpan, refereras tv-programmet till som Spelen eller Hungerspelen. Hungerspelen är den 

svenska översättningen av titeln. Spelen sänds på stora TV-skärmar över hela nationen och skildrar 

24 ungdomar, en flicka och en pojke från varje distrikt, som slåss mot varandra till döds. Den sist 

överlevande deltagaren utses till vinnare. Landet styrs hårt av President Snow och Hungerspelen är 

ett sätt att hålla de 12 distrikten under kontroll och hindra dem från att göra uppror. Varje distrikt 

kontrolleras av vakter och befolkningen i de 12 distrikten bevakas ständigt. Invånarna i The Capitol 

är till stor del omedvetna om hur människorna utanför huvudstaden har det och de ser dokusåpan 

som förstklassig underhållning (H.G). 

 Läsaren får följa en av deltagarna, Katniss Everdeen, som frivilligt har tagit sin yngre systers 

plats i Spelen. Under handlingens gång skildras hennes olika förberedelser och upptakten till 

tävlingen. Därefter kommer själva beskrivningen av Katniss upplevelser på arenan där Spelen äger 

rum (H.G). 

                                                           
35

 http://www.johnmarsden.com.au/faqs.html (2012-11-11). 
36

 Holmqvist, 2005, s. 3. 

http://www.johnmarsden.com.au/about.html#_blank
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 Suzanne Collins har skapat en dystopisk framtid och en TV-värld med kritiska referenser till den 

mediasända underhållningsbranschen i USA.37
 Det manipulerade och regisserade upplägget som 

protagonisten får ta del av innebär att hon måste skapa sig en vinnande personlighet och sälja in sin 

styling och utseende. Detta för att väcka tittarnas sympatier och locka tillräckligt med sponsorer för 

att få fördelar på arenan.  

 Genremässigt är The Hunger Games en science fiction-roman med teman som överlevnad och 

samhällskritik. Den har också beskrivits som en hopslagning av Bildungsroman och dystopisk 

roman på grund av de samhällskritiska aspekterna och de varnande undertonerna som förmedlas till 

unga läsare.38
 Bildungsroman, Bildningsroman på svenska, i samband med The Hunger Games 

syftar förmodligen på det diskreta uppror som protagonisten Katniss genomför. För att förklara 

bättre hänvisar jag en av Kristin Järvstads fotnoter som säger att ”det är frågan om två lager i texten, 

ʼen handling på ytan, som bekräftar de sociala konventionerna, och en undertryckt handling, som 

kodar ett upprorʼ”.39
  

 Maria Nilsson anser att dystopier inom ungdomslitteraturen har fått ett uppsving. The Hunger 

Games och de två uppföljande delarna i trilogin är inte de enda romanerna som tilltalar unga läsare 

just nu inom dystopiska ungdomsböcker. Hon hänvisar bland annat till Scott Westerfelds serie och 

till Melissa de la Cruz De tatuerade änglarna.40 

 

2. Kvinnotypen 

 

2.1 Ellie 

 

Ellie Linton, huvudkaraktären i Tomorrow, when the war began, är romanens röst. Det är hennes 

tankar, åsikter och känslor som läsaren får följa och även hennes subjektiva syn på berättelsens 

händelser. Under inledningen av romanen har Ellie blivit utvald av gruppen att återberätta det som 

hänt i skriftlig form. Detta gör hon med visst motstånd. 

 Ellie har växt upp på en bondgård i Australien och hon är van att arbeta och hjälpa till med grova 

sysslor, som slakt och vedhuggning. Hon är, vid 16 års ålder, kapabel till att köra olika tunga fordon 

och har en viss kunskap om vapen. Ellie beskriver aldrig sitt eget utseende på detaljerad nivå men 

hon gör vissa jämförelser mellan sig själv och några av de andra karaktärerna, vilket ger slutsatsen 

att hon har ett alldagligt utseende (Tomorrow). I följande citat beskriver hon sin kroppsbyggnad och 

                                                           
37

 Sara Petersson, The Hunger Games by Suzanne Collins: Entertainment or Social Criticism?, C-uppsats vid Engelska  

    Institutionen, Lund 2012.  s. 3. 
38

 Ibid. s. 1-2.  
39

 Kristin Järvstad, Att utvecklas till kvinna. Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige. B.   

    Östlings bokförlag, Stockholm 1996, s. 247. 
40

 Nilson, 2010, s. 120-121. 
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vad man kan utläsa är att hon verkar vara kort och kraftig: ”Weʼll never get through that,ʼ Fi 

muttered. As she was the size of a rabbit and Iʼm the size of a Shetland, it was obvious who she 

meant by ʻweʼ.” (Tomorrow s. 250) 

 Ellie är romanens ofrivilliga hjältinna. Hon ser sig aldrig som modig utan känner sig ofta rädd 

och osäker i den hotfulla tillvaro som hon och hennes vänner befinner sig i. Inför sina vänner 

gömmer hon sin oro och sina känslor, vilket får henne att framstå som tuff och okänslig. Denna 

osäkerhet blir speciellt tydlig i relationen med den blivande partnern Lee. Av tvekan inför vad hon 

känner vill hon till en början inte inleda något förhållande:  

 

            [Ellie]ʻSo you do think Iʼm all head and no heart! You think Iʼll end up in this little hut, the Hermitess from 

          Hell, no friends, no one to love me. […] [Lee]ʻNo, I just think that for some things, for example liking   

          someone, for example liking me, youʼre being too careful and calculating. You should just go with the      

          feelings.ʼ (Tomorrow s. 196) 

 

Hennes reaktion på Lees krav, att hon ska inleda ett förhållande med honom, skulle kunna betraktas 

som en mer stereotypisk manlig reaktion. Hans eget resonerande däremot är intressant nog av en 

mer feminin typ. Han baserar sina beslut på känsla och intuition, vilket är egenskaper som oftare 

placeras hos kvinnor. Lee anser att Ellie är för försiktig och beräknande och att hon borde låta sig 

ryckas med av sina känslor. Tyvärr ligger inte detta i hennes natur. Likt den manliga stereotypen, 

som Gemzöe nämner, baserar hon sina beslut mer på logik och förnuft.
41

  

 Ellies stolthet ligger till grund för hennes behov att förställa sig inför sina vänner. Denna del av 

hennes personlighet innebär att hon skäms så fort hon visar sig svag och hon vill gärna framstå som 

gruppens ledare och dess starkaste individ (Tomorrow). Även om Ellie gärna vill ta ledarrollen och 

ofta träder fram för att delge sina åsikter är det osäkert om hon är den egentliga ledaren. Enligt 

Christina Olofsson är Homer, en manlig karaktär och nära vän till Ellie, den person som för gruppen 

till handling. Han motiverar och tar svåra beslut.
42

 Homer kan sägas inta en tydlig traditionell 

ledarroll i romanen men bland flickorna är Ellie starkast och mest självständig. Det är även hon som 

tar störst risker, och det bland alla, både flickor och pojkar, i gruppen. 

 Genom romanen utvecklas Ellie och blir mer ansvarstagande och vuxen. Hon är en tänkare och 

försöker genomgående i berättelsen rationalisera sin handlingar och känslor. Delar av romanen 

skildrar hennes filosofier om gott, ont, rätt och fel vilket kan vara ett resultat av det krig som hon 

befinner sig i men också ett sätt att bearbeta sina upplevelser (Tomorrow). 

 

 

 
                                                           
41

 Gemzöe, 2002, s. 83. 
42

 Olofsson, 2009. s. 6. 
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2.2 Katniss  

 

I The Hunger Games är protagonisten Katniss Everdeen. Romanen skildras uteslutande från hennes 

synvinkel och är i likhet med Tomorrow, when the war began skriven ur ett första person-

perspektiv. Katniss har växt upp i den fattiga delen Seam i Distrikt 12 och är sin familjs 

huvudsakliga försörjare. Hennes familj består av hennes mor och den yngre systern Primrose. 

Hennes far är död sedan ett antal år tillbaka. Modern blev förlamad av sorg efter hans bortgång och 

slutade ta hand om flickorna. Katniss beskriver det som att hon även förlorade modern då hennes 

far dog: ”I was terrified. I suppose now that my mother was locked in some dark world of sadness, 

but at the time, all I knew was that I had lost not only a father, but a mother as well. At eleven years 

old, with Prim just seven, I took over as head of the family.” (H.G s. 32)  Modern tar sig så 

småningom samman och återgår till det normala men Katniss fortsätter att behålla det huvudsakliga 

ansvaret för familjens överlevnad. Detta innebär att 16 år gammal visar Katniss mognad och 

självständighet som denna skyldighet har krävt av henne. Hon kan jaga, hantera byten och överleva 

i vildmark. 

 Malin Ramberg skriver att det finns en generell osäkerhet kring hur det är tänkt att Katniss ska 

förstås. Hon är å ena sidan en stark och hård, till synes hänsynslös, karaktär men å andra sidan 

defensiv och komplex. Ramberg menar att hon må vara en komplicerad karaktär men det innebär 

inte att hon är särskilt svår att förstå. Hon uppfattas som självmedveten och förvirrad angående vad 

hon vill eller önskar och Ramberg anser att hon genomgående i romanen använder 

försvarsmekanismer.
43

  

 Det yttre har en viktig roll i berättelsen men för protagonisten har det ingen stor betydelse. Det 

finns många ledtrådar som syftar till att Katniss är attraktiv men hon själv är omedveten om det. Då 

hon beskriver sig själv gör hon det endast utifrån attribut som är av vikt för att överleva. 

Exempelvis anser hon sig vara liten och smal men stark, då i jämförelse med andra gestalter (H.G s. 

115). Det finns inget intresse för kläder eller att försköna sig själv. De enda förskönande attributen 

Katniss självmant tar till är att fläta håret i en lång fläta ner på ryggen och att hålla sig hel och ren.  

  

2.3 Likheter och skillnader  

 

Likheterna mellan romanernas protagonister är, som tidigare nämnts, flera. Katniss och Ellie är 

ofrivilliga hjältinnor och stolta, tuffa karaktärer. Under handlingens gång utvecklas de till starka, 

unga kvinnor med mål att skydda dem de älskar. Att visa sig svag och hjälplös inför andra är för 

båda flickorna uteslutet. Katniss flyr hellre än att låta någon se henne vek, vilket hon anser att gråta 

                                                           
43

 Malin Ramberg, What makes her tick? Katniss Everdeens Use of Defense Mechanisms in The Hunger Games, C- 

    uppsats publicerad vid Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstad Universitet 2012, s.1. 
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inför andra innebär: ”I can hear the others calling me from the sitting room, but I fly down the hall 

into my room, bolt the door, and fling myself on to my bed. Then I really begin to sob.” (H.G s. 

125) Ellie skäms, då hon måste ta hjälp av sina kamrater: ”Finally Homer said kindly, ʻCome on 

Ellie,ʼ and I was ashamed of my weakness [...]” (Tomorrow s. 92).  Katniss och Ellies reaktioner är 

stereotypiskt manliga och de förstärks i samband med de andra kvinnliga karaktärerna i romanerna  

som har en mer feminin stereotyp och visar rädsla, svaghet och oro med större lätthet. Karaktärerna 

Fi och Robyn, Ellies vänner, skapar en typisk sådan kontrast. Då gruppen upplever en mycket 

pressad och farlig situation är Fi den som öppet gråter av rädsla (Tomorrow s. 113). Robyn börjar 

inte gråta men hon har en tendens att svimma då situationen blir för mycket för henne att hantera 

(Tomorrow s. 124). Ellie förblir i dessa situationer till synes oberörd. 

 Att visa sig hårdför och orädd har betydelse för handlingen i The Hunger Games, men verkar  

inte ha samma relevans i Tomorrow, when the war began. Ellies vänner accepterar henne för den 

hon är och tycker inte att hon är mindre stark eller modig då hon visar sig bräcklig. För Katniss 

däremot är det komplicerat. Hennes situation innebär större konsekvenser om hon visar svaghet 

eller rädsla. Hon måste förställa sig för kameror och oroar sig över att om hon visar sig vek riskerar 

hon att förlora sponsorer. På grund av dokusåpan och för dem i hennes familj som följer den måste 

hon spela rollen som den orädda och tuffa flickan från distrikt 12.  

 Berättelserna är skildrade subjektivt genom huvudkaraktärernas ögon. Men där Ellie analyserar 

och försöker rationalisera sina ageranden är Katniss mer distanserad till sina handlingar och ägnar 

inte mycket tid till att analysera dem. Hennes inre monologer är mer ägnade åt överlevnad, oro för 

sin yngre syster och det komplicerade förhållandet hon har med sin motspelare Peeta. Ellies tankar 

går in på djupare ämnen där moral och etik diskuteras men hon har även funderingar kring kärlek, 

vänskap och framtiden.  

 Nilson diskuterar ungdomsromaner med en arg, kvinnlig karaktär och placerar The Hunger 

Games bland dem. Hon anser att det är Katniss ilska mot The Capitol och offrandet av ungdomar i 

Hungerspelen, som driver henne och ger henne styrkan att överleva och slutligen stå som segrare.
44

 

Men det är endast en aspekt av flera som motiverar Katniss. En annan del är ansvaret som hon 

känner för sin 12-åriga syster Primrose. Hon ska inte behöva se sin storasyster dö och dessutom 

behöver Prim och hennes mor henne för att överleva hemma i distrikt 12. Ellie har en liknande 

ansvarskänsla. Hon vet att hennes vänners överlevnad delvis hänger på att hon fortsätter kämpa och 

håller modet uppe.  

 Katniss och Ellie är inga fysiska superkvinnor och även om de ser sig själva som starka flickor 

har de ett underläge gentemot en jämnårig pojke. Deras största styrkor är deras intelligens och list. I 

likhet med Harry Potter-böckernas Hermione, skildras flickorna som smartare och listigare än de 
                                                           
44

 Maria Nilson, 2010, s. 154. 
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flesta av de manliga karaktärerna.
45

 Deras överlevnad är beroende av att de kan tänka ut en lösning 

snabbt men också att de kan se de positiva och negativa effekterna av sina handlingar. Det 

intressanta är dock att oavsett hur mycket de planerar sina attentat, inträffar det ett problem som 

innebär att de instinktivt måste handla. Exempelvis skapar Ellie en bomb med hjälp av en 

gräsklippare då hon och två av hennes vänner försöker fly från ett antal fiender (Tomorrow s. 85-

87). Katniss visar samma förmåga då hon ska förstöra sina motståndares förråd. Hennes 

genomtänkta plan visar sig vara värdelös och snabbt måste hon hitta en annan lösning (H.G s. 262-

267). 

 

3. Kärleksrelationer 

 

Både Tomorrow, when to war began och The Hunger Games skildrar den normativa heterosexuella 

kärleken. Den har betydelse för protagonisterna men på olika sätt. För Ellie är det en del av hennes 

mognadsprocess, men också en tröst i den okända verklighet som hon befinner sig i. Hon slits 

mellan barndomsvännen Homer och den nya bekantskapen Lee. Katniss har ett liknande dilemma. 

Hon försöker lista ut vad hon känner för sin äldsta och bästa vän Gale och pojken Peeta, som tävlar 

för samma distrikt. Men kärleken i sig och att bestämma vem av de unga männen hon vill vara med 

har inte samma tyngd i berättelsen som det har för handlingen i Tomorrow, when the war began. 

  

3.1 Ellie 

 

Ellie är, till skillnad från Katniss, van vid pojkars uppmärksamhet och har en del erfarenhet av 

intimare möten men inte av sex. Att ha en pojkvän verkar i romanen ha en betydande roll för den 

homosociala gemenskapen. Ambjörnsson har upptäckt liknande i sin studie av flickor som går i 

gymnasiet. Pojkvännen är en symbol för lyckad kvinnlighet och ger status bland vännerna.
46

 I 

början berättar Ellie om Steve, en pojke hon tidigare haft ett förhållande med. Genom att hon 

refererar till tidigare relationer kan läsaren förstå att hon har en viss erfarenhet av pojkar och att det 

är känt bland hennes vänner (Tomorrow s.6). Detta bekräftas ytterligare då Fi, en av Ellies vänner, 

vänder sig till henne om råd angående sin relation med Homer (Tomorrow s. 207-208).  

 Den attraktion som Ellie känner för Homer blir mer tydlig då han börjar visa intresse för Fi och 

som läsare ska man tvivla på vem Ellie kommer att kämpa för. Men hennes passivitet och osäkerhet 

innebär att hon själv aldrig väljer vem hon vill ha en intim relation med av de två unga männen utan 

det bestäms åt henne. Lee tar första steget då han kysser henne, Ellie accepterar det och valet är 

gjort. Det förekommer vissa tvivel hos protagonisten men hon agerar aldrig på dem. Detta passiva 
                                                           
45

 Ibid. s. 97. 
46

 Ambjörnsson, 2004, s. 110. 
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uppträdande hos kvinnan vid heterosexuella relationer är enligt Nikolajeva en typisk kvinnlig 

stereotyp.
47

 Ambjörnsson diskuterar passiviteten hos gymnasieflickor men också förtjusningen de 

upplever när de ”hånglar” med olika pojkar på fester. De ser det som en typ av tidsfördriv och 

skyller på ”att det bara blev så”.
48

 Vid eftertanke påminner gymnasieflickornas ”tidsfördriv” om 

Ellies relation med Steve. Hon talar om den som en obetydlig relation som mest var uppbyggd kring 

intima stunder på teaterrepetitionerna (Tomorrow s. 6). Det skulle kunna innebära att hennes 

förhållande med Steve var en sätt att framstå som populär bland pojkar för att få homosocial status. 

 Nyfikenheten kring sex och att känna sig mogen inför det, finns närvarande i Ellies monologer. 

Samtidigt finns det en försiktighet kring ämnet. Nilson säger i sin diskussion om chick lit, att en 

flicka bör ha vissa sexuella erfarenheter men samtidigt inte för många. Då anses man som en 

”dålig” flicka.
49

 Ellie verkar stå inför ett liknande dilemma: ”I was kissing him back, but then I 

stopped. I didnʼt have any plans to become the local slut...” (Tomorrow s. 157). Men skillnaden 

mellan Nilsons åsikt och Ellies problem är att Ellie ännu inte har haft sex och kan därmed inte bli en 

”dålig” flicka genom sin första gång, eftersom det är mängden sexuella erfarenheter som räknas. 

Trots detta drar Ellie sig undan vilket leder till slutsatsen att det är hennes känsla av att vara 

intresserad av två pojkar samtidigt som gör henne obekväm. Dessutom har hon svårt att tro att Lees 

intresse för henne är genuint. Ellie påstår att ”Guys will say anything” (Tomorrow s. 197) och 

menar med det att pojkar kan säga vad som helst för att få ha sexuellt umgänge med en flicka. Vid 

ett senare tillfälle då relationen med Lee har blivit mer stabil drar de sig undan och har några 

passionerade möten tillsammans. Ellie nämner då att om de hade haft ett mer privat ställe att gå till 

hade hon haft sex för första gången (Tomorrow s. 231). Ett kärleksfullt förhållande måste alltså 

ligga i grunden för att sex ska bli aktuellt för Ellie. Denna uppenbart traditionella aspekt, krockar 

med hennes uppförande mot och umgänge med Steve, vilket tyder på att Ellie är en mer 

komplicerad karaktär än vad som kunde upptäckas i början.  

 Till skillnad från Ellie och hennes skämtsamma beskyllningar om att Lee endast är ute efter sex, 

erfar Fi en allvarligare belägenhet med Homer. Hon upplever att situationen är utanför hennes 

kontroll: ”I feel like I have to keep him at armʼs length or heʼll just take over.” (Tomorrow s. 188) 

Idén att pojkar och män inte kan kontrollera sina begär till en kvinna och att det är kvinnans ansvar 

att hejda mannen mycket bestämt om hon inte vill, har Nilson hittat i flera ungdomsböcker. ”I en 

hel del av böckerna finns en föreställning om att vissa killar alltid vill ha sex […] och att man som 

tjej inte kan lita på killar.”
50

 Det som Fi säger om Homer kan tolkas på detta vis men påståendet kan 

också förklaras annorlunda. Homer älskar Fi mycket högt, vilket läsaren får tyda genom Ellies 
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observationer. Fi kan i detta fall uppleva Homers passion för henne som överväldigande och hon vet 

inte hur hon ska reagera eller hantera det. Om man tar till sig denna tolkning påminner Fis 

emotionella problem om Ellies och att de kämpar båda med att försöka förstå vad de känner för sina 

respektive män.   

 Ambjörnsson tar upp gymnasieflickors krav på hur pojkar bör uppträda för att de ska kunna ses 

som potentiella pojkvänner.
51

 Ellies vän Fi har problem att se Homer som en blivande partner. Då 

Ellie frågar henne om hon tycker om Homer, svarar hon: ”Yes I do. I didnʼt at school, but honestly, 

he was such a moron there. If anyone had said to me then that Iʼd end up liking him, well, Iʼd have 

paid their taxi fare to the psychiatrist. He was so immature.” (Tomorrow s. 187) Gymnasieflickorna 

i Ambjörnssons undersökning nämner vikten av mognad hos pojkar för att de ska känna sig 

attraherade av dem.
52

 Detsamma verkar även gälla Fi. Homer blir inte attraktiv och önskvärd förrän 

han visar mognad och intar rollen som gruppens officiella ledare. Ellie diskuterar själv de olika 

attraktioner hon känner för Lee respektive Homer. Den sexuella attraktionen som hon känner för 

Homer överstiger inte de känslor hon har för Lee. Han har en djupare inverkan på henne, säger hon 

och refererar till hans intelligens, känsliga ansikte och lugna yttre (Tomorrow s. 230-231). Hon 

motiverar även valet att inte göra något åt sina känslor för Homer med följande resonemang: ”[...] 

the real reason I felt attracted to Homer lately, attracted in powerful and puzzling ways, was that I 

was jealous of losing him. He was my brother. As I didnʼt have a brother and he didnʼt have a sister, 

weʼd sort of adopted each other.” (Tomorrow s. 260). En närmare analys av Homers och Ellies 

vänskap kommer under rubrik 4.1. 

 

3.2 Katniss 

 

Fokus för The Hunger Games kärleksintrig ligger på Katniss påhittade romans med Peeta. Katniss 

mentor skapar tillsammans med Peeta en påhittad kärleksrelation för att kunna attrahera sponsorer 

och tittare. Katniss, som ogärna tar kontakt och skapar relationer med andra människor, dras 

motvilligt in i detta och tvingas agera förälskad. Det visar sig dock i slutet av romanen att Peetas 

känslor för Katniss var äkta från början, vilket skapar förvirring och osäkerhet hos protagonisten. 

Hon själv utvecklar någon form av känslor för honom (osäkert om det är känslor av vänskapligt 

eller romantiskt slag) men då hon kommer hem till distrikt 12 igen, finner hon relationen med Peeta 

svår att förstå (H.G). I bakgrunden finns relationen med Gale, den några år äldre barndomsvännen 

och jaktkamraten. Under romanens inledning finns det indikationer på att Gale har känslor för 

Katniss. Men det sägs aldrig utan det är upp till läsaren att avgöra (H.G s. 10-12). 
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 Ramberg diskuterar Katniss ovilja att umgås och ta kontakt med andra människor. Hon menar att 

Katniss frivilliga ensamhet beror på hennes rädsla för att förlora någon hon bryr sig om.
53

 Gale är 

den enda karaktären hon verkar öppna sig för och hon refererar till honom uttryckligen som den 

individ hon kan vara sig själv med: ”In the woods waits the only person with whom I can be myself. 

Gale.” (H.G s.7) Då det gäller förälskelser och fascination för pojkar verkar Katniss ointresserad. 

Hon beskriver till exempel Gale som attraktiv och hon vet att många flickor är intresserade av 

honom. Vetskapen gör henne avundsjuk men hon påpekar snabbt att det beror på att det är svårt att 

hitta bra jaktpartners. Katniss fruktar också att en dag bli gravid eftersom hon kan förlora sina barn i 

Hungerspelen. Det kan förklara hennes avstånd och bristande intresse för pojkar (H.G s. 11-12). 

Samtidigt finns det något djupare bakom Katniss beteende att inte vilja ta kontakt och skapa 

relationer. Ramberg hänvisar till hennes fars död och menar att Katniss är rädd att åter uppleva 

sorgen av att förlora någon kär och känna den smärta som förlusten av hennes far innebar.
54

 Men 

trots denna motvilja för kontakt och närhet tvingas Katniss in i en komplicerad relation med 

konkurrenten Peeta och börjar bry sig om honom. Deras relation skapas under väldigt annorlunda 

omständigheter och de måste inför en publik verka övertygande förälskade. Katniss har speciellt 

problem med detta då hon aldrig har varit kär eller kysst en pojke (H.G s. 115-116). Hennes 

romantiska erfarenheter är närmast obefintliga och undviker, som tidigare nämnt, dessa förbindelser 

helt och hållet. Sammandraget är hon inte någon romantisk flicka som drömmer om att hitta den 

rätte mannen att leva med. Hon snarare skyr den idén helt. Katha Pollitt skriver i sin artikel om 

romanens avsaknad av en lidelsefull kärlekshistoria och Katniss misstro inför sina egna känslor och 

romantik över huvudtaget:  

 

       The whole plot turns on Katniss being so romantically uninterested in Peeta, her fellow District 12 Games  

  contestant, she doesnʼt realize heʼs in love with her. When sheʼs not convinced heʼs trying to kill her, she   

  believes heʼs pretending to be smitten with her to gain sympathy […] Mostly she is just trying to survive without 

  becoming a horrible person.
55  

 

Det Pollitt säger om att Katniss inte ser kärleken som finns precis framför henne på grund av att hon 

ständigt försöker överleva, diskuteras också av Jennifer Lynn Barnes. Barnes kopplar Katniss ovilja 

för att skaffa vänner och bli förälskad till förlusten av fadern men också till att hennes mor blev ”an 

emotional invalid”, som hon uttrycker det.
56

 Moderns sammanbrott ledde till att Katniss blev 

tvungen att axla rollen som familjeförsörjare redan vid 11 års ålder. Detta innebar att hennes liv 

alltid har handlat om överlevnad. Barnes skriver att: ”[...] in Katnissʼ mind romance was something 
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she ʼnever had the time or use forʼ and that when circumstances forced her to start thinking of love, 

it was always, always tied in her mind to survival.”
57

 Katniss är ständigt praktisk och vad Barnes 

menar är bland annat att om inte förhållandet kan gynna hennes överlevnad är det inte värt att ägna 

tid åt. Romansen med Peeta skapas till en början för att locka sponsorer och sympati hos tittarna och 

därmed öka deras chans att överleva i Spelen. Förhållandet med Gale existerar på grund av deras 

beroende av att samarbeta för att kunna skaffa mat till sina familjer. De båda männen finns i hennes 

liv därför att de på olika sätt kan förenkla hennes tillvaro. 

 Sexuellt umgänge eller sexuell attraktion förekommer mycket lite i romanen och inte alls hos 

Katniss. Då hon ska hjälpa Peeta att klä av sig, då han har blivit skadad, gör idén att se honom 

naken henne obekväm och hon vägrar hjälpa honom (H.G s. 310). Den prydhet som verkar finnas 

hos Katniss är en intressant aspekt av hennes personlighet och kontrasterar mot andra delar av 

hennes karaktär som exempelvis att hon inte tvekar än sekund då det gäller att döda någon i 

självförsvar. Det är tvetydigt om Katniss är attraherad av Peeta och finner hans nakenhet pinsam 

eller om nakenhet i allmänhet gör henne obekväm.  

 The Hunger Games är inte en himlastormande kärlekshistoria mellan Katniss och Peeta eller 

Katniss och Gale, eftersom den heterosexuella kärlek som skildras mestadels är skapad för TV. 

Istället är den syskonkärlek som Katniss har för sin 12-åriga syster Prim mer aktuell för diskussion. 

Katniss offrar sig och tar Prims plats i Spelen och systern finns därefter ofta närvarande i Katniss 

monologer. Tankarna på Prim motiverar Katniss till att fortsätta engagera sig i Spelen och det är 

tydligt i följande avsnitt: ”For several hours, I remain motionless. As usual, it's the thought of 

Primʼs anxious face as she watches me on the screens back home that breaks me from my lethargy. 

” (H.G s. 290) Pollitt anser att Katniss har typiskt kvinnliga personlighetsdrag och beskriver henne 

som ”tenderhearted och protective of the defenseless”
58

, och drar därav slutsatsen att det är 

anledningen bakom varför Katniss tar Prims plats i Spelen och riskerar livet för att rädda Peeta.  

 

3.3 Likheter och skillnader  

 

Då det är enkelt att hitta flera likheter mellan Ellie och Katniss, finns det fler skillnader än likheter 

när det kommer till hur de ser på kärleksrelationer. Ellie är mer en typisk tonårsflicka där pojkar och 

sex är av intresse. Att fundera över vilken pojke som är mest intressant och analysera vem som är 

mest attraktiv ligger i Ellies natur. Hos Katniss däremot verkar det inte ha någon större betydelse. 

Hennes första reaktion på Peetas kärleksförklaring i den tv-sända intervjun är att han har fått henne 

att uppfattas som svag. Rädslan för att ses som en svag deltagare i spelen är nära förknippad med 
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oron att ses som en kärlekskrank flicka. Idén om status, som Ambjörnsson nämner att en pojkvän 

ger, finns ingenstans att finna hos Katniss förrän det påpekas för henne av hennes mentor.
59

 ”ʼYou 

are a fool,ʼ Haymitch says in disgust. ʼDo you think he hurt you? That boy just gave you something 

you could never achieve on your ownʼ ʼHe made me look weak!ʼ I say. ʼHe made you look 

desirable! [...]ʼ” (H.G s. 163-164) Katniss uppenbara frustration över kärleksförklaringen, blir sedan 

ett sätt för henne att vinna spelen och hon använder det till sin fördel. Men att fundera över om 

Peetas känslor är äkta och vad det skulle kunna innebära för en fortsatt relation lägger Katniss ingen 

energi på.  

 Gemensamt däremot för både Katniss och Ellie är rädslan för att blotta sina känslor och därmed 

bli tvungna att binda sig. Katniss må låtsas vara förälskad men hon visar ändå på osäkerhet kring 

vad hon bör känna och hur hon ska agera i närheten av Peeta (H.G s. 362-367). Ellie upplever 

liknande osäkerhet då Lee förklarar sin kärlek (Tomorrow s. 177). Istället för att bli lycklig drar hon 

sig undan och sårar hans känslor. 

 

4.Vänskapsrelationer 

 

4.1 Ellie 

 

Vem är viktigast, pojkvännen eller väninnan? Ambjörnsson har funnit bland gymnasieflickor i sin 

undersökning att vänskap mellan flickor anses viktigare och ska gå före pojkvännen. Om en flicka 

inleder ett förhållande bör hon se till att hennes vänner inte känner sig åsidosatta för att undvika 

homosocial splittring.
60

 Nilson diskuterar vänskapsskildring i chick lit jr och har upptäckt att denna 

genre inom amerikansk och engelsk ungdomslitteratur lägger vikt vid att vänskapsförhållanden ska 

bevaras oavsett kärleksrelation.
61

 Det är intressanta iakttagelser och till viss del återkommande i 

Tomorrow, when the war began. Ellies homosociala gemenskap består av Corrie, Robyn och Fi. 

Corrie har ett förhållande med Kevin, Robyn är singel och Fi inleder ett förhållande med Homer 

under handlingens gång. Det förekommer vissa klagomål från Ellie om att Corrie och Kevin har 

svårt att vara ifrån varandra och att Ellie aldrig får ha Corrie för sig själv men samtidigt verkar hon 

glad för sin väns skull. Kevin har gjort henne mer utåtriktad och Ellie anser att förhållandet är det 

bästa som har hänt Corrie och förklarar även varför: ”[...] but I still thought he was the best thing 

that ever happened in Corries life because before she started going round with him she was too 

quiet and unnoticed.” (Tomorrow s. 14) Vänskapen mellan Corrie och Ellie tar inte skada av att 

flickorna inleder relationer däremot har Ellie och Fi en mer komplicerad vänskap. När Ellie får veta 
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att Fi är intresserad av Homer blir hon också mer attraherad av honom, men hon agerar aldrig på 

sina känslor eftersom hon inte vill bli osams med Fi. Vänskapen med henne är viktigare än att 

inleda ett förhållande med Homer.  

 Att kunna anförtro sig åt sina vänner är en viktig del i den homosociala gemenskapen mellan 

flickor. Ellie agerar ofta rådgivare åt sina vänner och hjälper dem i att fatta beslut angående kärlek 

och relationer. När Fi kommer för att diskutera Homer, skapar förtroendet som Fi ger Ellie ett 

starkare band dem emellan (Tomorrow s. 187).  Diskussioner om heterosexuella förhållanden är för 

tonårsflickor grundläggande och många gånger ett krav för att vänskapen ska kunna utvecklas. Att 

bland annat dela med sig av sexuella erfarenheter och problem i relationer ger status i 

flickgruppen.
62

 Förtroendet som Fi ger Ellie stärker deras vänskap och Ellie börjar se Fi i ett nytt 

ljus. Detta blir speciellt tydligt när Ellie och Fi ensamma ska samarbeta för att påbörja ett attentat: 

”But here she was, elegant, Vogue, designer label, big house on the hill Fi, completely in love with 

rough as guts, King Gee, one of the boys, graffiti king Homer. […] Fi seemed delicate and timid, 

and she even claimed herself that she was, but she had a determination I hadnʼt recognised before.” 

(Tomorrow s. 259) Den utveckling som Fi genomgår i romanen är en av de mer intressanta. I 

romanens början skildras hon som den stereotypiska flickan med intresse för utseende och kläder. 

Hon har rollen som den oroliga och rädda stadsflickan med ett attraktivt yttre som av Ellie ses som 

oskyldig och rätt hjälplös. Flickornas uppväxter skiljer sig åt och deras personligheter och intressen 

likaså. Trots detta är de ändå vänner och Ellie fascineras, vilket kan tydas i citatet ovan, över hur Fi 

har förändrats. Valet att förälska sig i en bråkig, rebellisk pojke skulle innan krigets utbrott aldrig 

fallit henne in. Vid romanens slut vill hon överge sina gamla livsstil och flytta ut till en bondgård 

med Homer: ”ʻI want to learn all I can about farming,ʼ Fi said, ʻso when weʼre married I can help 

him heaps and heaps.ʼ” (Tomorrow s. 260) Då detta är en förändring hos henne skiljer det sig ändå 

från Ellies mentala utveckling. Ellie mognar och blir vuxnare i sina resonemang och handlingar 

men att ändra sig för en pojkes skull, likt Fi, skulle hon förmodligen aldrig göra.  

  Corrie är Ellies bästa vän och de ser varandra som systrar. Tyvärr förblir Corrie en figur i 

bakgrunden. Hon porträtteras mest som den väninna som Ellie vänder sig till för social trygghet. 

Hon är en vän som alltid har funnits närvarande i Ellies liv och som Ellie först väljer av sina vänner 

att umgås med. Det närmaste läsaren kommer till att förstå deras vardagliga vänskapsförhållande är 

när de umgås innan krigets utbrott. 

 

            We took a few walks […] so we could have long private conversations. We talked about boys and friends and   

             school and parents, all the usual stuff. We decided that when we left school weʼd earn some money for six   

             months and then go overseas together. We got really excited about it. (Tomorrow s. 44) 
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Det kan utläsas ur ovanstående citat att flickorna verkar ha en stabil relation. De utbyter ofta 

förtroenden och planerar en gemensam framtid med drömmar och mål. Att deras vänskap dessutom, 

som tidigare nämnts, inte påverkas eller hamnar i kläm av hänsyn till kärleken stärker slutsatsen att 

Corrie och Ellie är trygga i sin relation till varandra. 

 Den tredje väninnan till Ellie är Robyn. Till skillnad från Fi och Corrie är Robyn den karaktär 

som är mest lik Ellie. Hon säger vad hon tycker och prioriterar sina vänner före sig själv. Hon 

räddar exempelvis Lee från att bli ihjälskjuten, vilket gör att hon hyllas som en hjältinna av sina 

vänner.  

 
  Robyn skipped over the next bit pretty quickly but itʼs one of the reasons for writing all this down, because I        

       want people to know about stuff like this, how brave Robyn was that night. I donʼt want medals for her, and        

  neither would she – well I donʼt know, I havenʼt asked her, sheʼd probably love it – but I think she was a           

  bloody hero. She picked up the photocopier that sits on a stand near the lottery desk and chucked the whole          

  thing through the door. Then she ran to Lee, heaved him onto her back, across her shoulders, and carried him          

  through the shattered door, kicking out bits of glass as she went. Now I know Robynʼs fit, and strong, but sheʼs 

       not that strong. Donʼt ask me to explain it. I reckon itʼs like those stories of mothers lifting cars to get trapped 

       babies out from underneath, then you ask them the next day to do it again and they canʼt even move it,                

  because the urgencyʼs gone. […] Well, carrying Lee, she staggered along the five buildings to get to the             

  restaurant. The old door at the back, facing the carpark, had been broken open, so she got in there OK. She        

  dropped Lee onto the loading dock and pulled up the roller door and dragged him into the darkness. (Tomorrow   

       s. 128-129) 

 

Det anmärkningsvärda i Robyn räddningsaktion är den styrka hon uppbådar och det mod som 

verkar komma från ingenstans. För även om det finns likheter mellan flickorna har Robyn fler 

rädslor än Ellie och svimmar i svåra situationer, vilket har nämnts tidigare under rubrik 2.3. Här 

övervinner hon sina rädslor och fattar stort mod för att kunna rädda sin vän. Hon intar i denna 

situation vad som skulle kunna betraktas som en manlig hjälteroll. Hon är den starka hjälten som 

räddar en hjälplös karaktär. Dessutom är den hjälplösa karaktären en man och inte en kvinna, vilket 

är mer vanligt förekommande i de mer traditionella hjälteberättelserna, som Robin Hood, 

Stålmannen och Ivanhoe.     

 De tre vännerna betyder mycket för Ellie och även om romanen skildrar den åtta ungdomarnas 

överlevnad, lägger den ett stort fokus på vänskap. Vänskapen skulle kunna anses vara det 

huvudsakliga temat därför att de skulle inte överleva utan varandra. Att tillsammans är vi starka, är 

ett tema som Nilson har funnit bland annat i chick lit jr.
63

 Även om Tomorrow when the war began 

inte tillhör chick lit jr-genren, kan likheten inte ignoreras. Att gruppen av vänner inte endast består 

av flickor, som chick lit jr oftast skildrar, gör likheten ännu mer intressant. Ellie räknar också 

pojkarna till sina nära vänner och vänskapen till de olika karaktärerna, inklusive flickorna, stärks 

under handlingens gång. De stödjer och tar hand om varandra ungefär lika mycket och om vännen 

är pojke eller flicka verkar inte spela någon roll.  
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 Homer är Ellies närmaste manliga vän och hon ser honom som en bror. Hennes förvirrade 

känslor för honom beror på rädslan att förlora honom till Fi och att han, på grund av kärleken till 

henne, ska sluta bry sig om deras vänskap. Ellies diskuterar ofta Homer i sina inre monologer och i 

följande avsnitt beskriver hon vänskapen och vad hon känner för honom:  

 

            Weʼd grown up together. I could say things to Homer that no one else could get away with. There had                

       been times, when he was acting really crazily, that Iʼd been the only person he would listen to. I didnʼt want to 

       lose that relationship, especially now, when weʼd temporarily or permanently lost so many other relationships in 

      our lives. (Tomorrow s. 260-261) 

 

Det finns inte mycket som skiljer Ellies vänskapsrelation till Homer från hennes gemenskap med 

flickorna. Ellie diskuterar kanske inte kärlek med Homer men hon verkar kunna anförtro sig till 

honom om nästan allt annat. En av gymnasieflickorna i Ambjörnssons undersökning säger att hon 

hellre umgås med pojkar än med flickor och att det är lättare att anförtro sig åt dem, därför att de 

inte sprider någon information vidare. Det diskuteras också att det finns föreställningar om hur 

flickor bör vara i vänskapsrelationer. Flickor förväntas vara mjukare till sinnes, solidariska 

gentemot varandra och mer romantiskt lagda även i homosociala relationer.
64

 Synen på vänskap 

mellan pojkar och flickor verkar anses vara av en ärligare sort än endast mellan flickor, enligt 

Ambjörnssons resonemang. Om detta är anledningen till att Ellie känner att hon kan anförtro sig till 

Homer, om vad som helst, framgår inte. Men av citatet att döma ”I could say things to Homer that 

no one else could get away with.”, finns det en antydning som skulle kunna tolkas på detta sätt. 

Emellertid kan denna förtrolighet bero på att de har varit vänner under en sådan lång tid att de har 

accepterat varandra för dem de är och då är Ambjörnssons reflektioner irrelevanta. Att sedan 

vänskapen till en pojke kan leda till attraktion och kärlek är kanske det mer problematiska i  

heteronormativa förhållanden. Ellies känslor för Homer genomgår denna typ av konflikt och i och 

med denna förvirring kring vad hon känner, tas också problematiken om vänskap mellan könen upp.  

Hur mycket kan man, som heterosexuell, vara vän med det motsatta könet innan det förekommer 

någon attraktion? Kanske förstärks känslorna för kamraten i fråga därför att risken finns att man blir 

mindre viktig i hans eller hennes liv. Att inte betyda lika mycket längre för någon, kan bero på att 

en annan person blir betydelsefull i dennes tillvaro, som i Ellies fall där Homer börjar visa allt mer 

intresse för Fi.   

   

4.2 Katniss 

 

Att analysera Katniss vänskapsrelationer är ingen enkel uppgift. I romanens inledning säger Katniss 

uttryckligen att hon inte har några vänner och hänvisar i samma stycke till klasskamraten Madge: 
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”She just keeps to herself. Like me. Since neither of us really has a group of friends, we seem to end 

up together a lot at school […] We rarely talk, which suits us both just fine.” (H.G s. 14) 

 Katniss är en ensamvarg, vilket redan har konstaterats. Familjen är det viktigaste för henne och 

speciellt lillasystern Prim. Några starka vänskapsförhållanden finns inte att hitta, om inte Gale 

räknas förstås. Men då han är mer av en potentiell kärlekspartner, är det svårt att placera honom 

som endast en nära vän.  

 Problematiken med vänskap mellan flickor och pojkar, som nämns i ovanstående avsnitt om 

Ellie, förekommer också i The Hunger Games. Under handlingens gång har Katniss i Spelen försökt 

övertyga publiken att hon älskar Peeta men efter vinsten, på vägen hem, funderar hon på sina 

ambivalenta känslor för de båda unga männen.  

 

       Gale. The idea of seeing Gale in a matter of hours makes my stomach churn. But why? I canʼt quite frame it in 

       my mind. I only know that I feel like Iʼve been lying to someone who trusts me. Or more accurately, to two    

  people. Iʼve been getting away with it up to this point because of the Games. (H.G s. 451) 

 

Gale är det närmaste Katniss kommer till en bästa vän. Hon kan anförtro sig åt honom och som 

tidigare nämnts under rubrik 3.2, är han den karaktär som hon känner att hon kan vara sig själv 

med. Att hon sedan upplever att hon börjar känna något mer för honom, baserar sig förmodligen på 

rädslan att förlora honom, vilket bekräftas i läsningen av de två uppföljande böckerna i trilogin. 

Återigen är risken av en förlust grunden till attraktion och förstärkta känslor för en vän av motsatt 

kön. Varför just denna rädsla fungerar som en startsignal för mer lidelsefulla känslor i de både The 

Hunger Games och Tomorrow, when the war began kan man fråga sig. Att det dessutom 

förekommer hos protagonisterna, som också på flera andra sätt liknar varandra, är ett intressant 

sammanträffande.  

 Katniss har inte den homosociala gemenskap som Ellie har. Hon har ingen kvinnlig vän att 

diskutera och anförtro sig åt, i alla fall inte till en början. Under Spelen träffar Katniss Rue. Hon är 

tolv år gammal, lika gammal som Katniss yngre syster Prim, och är en av deltagarna. De bildar en 

allians och samarbetar för att försöka eliminera några av de starkare deltagarna i Spelen. Under 

denna allians tar Katniss Rue under sitt beskydd. Katniss väljer instinktivt att ta hand om dem som 

hon anser är svagare än henne, vilket är en anledningarna till att Katniss väljer just Rue. Att Rue 

sedan påminner Katniss om Prim och att Rue är duktig på överlevnad, förstärker endast hennes 

beslut, vilket är tydligt i följande avsnitt: ”I can almost hear Haymitch groaning as I team up with 

this wispy child. But I want her. Because sheʼs a survivor, and I trust her, and why not admit it? She 

reminds me of Prim.” (H.G s. 244) I och med att Rue är så pass mycket yngre än Katniss och att 

hon dessutom påminner om Prim, gör att deras vänskap aldrig blir riktigt på lika villkor. Katniss 

känner ständigt ett ansvar för Rues överlevnad och intar mer av en modersroll. Hon beskyddar och 
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tar hand om Rue och ser till att hon mår bra. Just dessa handlingar utmärker de mest kvinnliga 

dragen hos Katniss. Att ta hand om de yngre och vårda de skadade, är speciellt viktigt då det gäller 

någon hon bryr sig om. Nikolajeva anser också att omtänksamhet och omsorgsfullhet är kvinnliga 

egenskaper. Men Katniss instinkt att skydda de svagare är däremot mer av en manlig egenskap, om 

man granskar Nikolajevas uppdelning av manliga och kvinnliga drag.
65

  

 

5. Kompletterande tankar om Katniss och The Hunger Games 

 

Nilson konstaterar att: ”I dystopierna räddar flickorna världen.”
66

 Katniss gör det med list, kärlek 

och stort mod men sällan med våld. Ändå finns det gott om våldsamma scener i The Hunger 

Games. I berättelsens början blir alla de 24 deltagarna i Spelen bedömda efter hur pass stort hot de 

utgör. De blir sedan graderade efter en skala där siffran 1 innebär att deltagaren utgör ett mycket 

litet hot och siffran 12, ett mycket stort. Katniss får den högsta siffran av dem alla, siffran 11. Det är 

hennes skicklighet med pilbågen och hennes orädda, men dumma val, att skjuta mot domarna som 

ger henne den höga poängen.  

 I The Hunger Games är flickorna lika dödliga som pojkarna men trots det presenteras deltagarna 

inför Spelen på stereotypiskt manliga och kvinnliga sätt. Detta är något som Katniss har svårt att 

acceptera då hon inte kan gå i högklackade skor och speciellt inte tillsammans med långklänning. 

Dessutom gäller vissa etikettregler, som Katniss också måste lära sig för att vara presentabel i de 

TV-sända intervjuerna. 

 

  We go to my room and she puts me in a full-length gown and high-heeled shoes […] The shoes are the worst  

  part. Iʼve never worn high heels and canʼt get used to essentially wobbling around on the balls of my feet. […] 

       The dress poses another problem. It keeps tangling around my shoes so, of course, I hitch it up, and then Effie 

       swoops down on me like a hawk, smacking my hands and yelling, ”not above the ankle!” When I finally      

  conquer walking, thereʼs still sitting, posture – apparently I have a tendency to duck my head – eye contact,          

  hand gestures and smiling. (H.G s. 139) 

 

Katniss är inte den enda flickan som framställs på detta traditionella kvinnliga sätt i intervjuerna. 

Alla flickor verkar inta någon form av kvinnlig stereotyp. Rue är klädd i tunn klänning med vingar 

för att likna en liten älva eller ängel och en annan kvinnlig deltagare har en genomskinlig 

guldklänning och agerar sexig och provocerande (H.G s. 151-152). De manliga deltagarna 

framträder i kostym. I intervjuerna försöker varje deltagare spela på delar av sina personligheter för 

att skapa en bild av sig själva och en roll, som publiken sedan kan använda för att känna igen dem 

och relatera till. Här är flickorna fnittriga, flörtiga eller provocerande och sexiga medan pojkarna är 

tystlåtna, humoristiska eller aggressiva (H.G s. 152-153). När Spelen sedan är i gång har flickorna 
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och pojkarna likadana kläder, vilket också skulle kunna symbolisera att det inte längre spelar någon 

roll om deltagaren är flicka eller pojke. Risken att dö är i stort sätt lika stor för alla och det är endast 

förmågor och tur som avgör hur långt en deltagare klarar sig. 

 I och med att Katniss får den högsta poängen och utgör det största hotet, börjar flera deltagare 

sikta in sig på att döda henne så tidigt som möjligt i Spelen. Katniss är väl medveten om detta men 

istället för att planera attacker och vara den anfallande parten, väljer hon i nästan alla situationer att 

fly: ”My instinct has been to flee, not fight.” (H.G s. 192) Hon går aldrig till attack och när hon 

skadar eller dödar en deltagare gör hon det i självförsvar. Bland annat dödar hon en pojke för att 

försvara Rue, vilket beskrivs detaljerat: ”The boy from District 1 dies before he can pull out the 

spear. My arrow drives deeply into the centre of his neck.” (H.G s. 282) Rue dör av skadan som 

pojken har åsamkat med spjutet. Barnes diskuterar Rues död och den motivering det ger Katniss för 

att verkligen vinna Spelen. ”Katniss takes her in, casts her in Primʼs role, tries to protect her and 

fails. Rueʼs death, more even than the promise Katniss made to Prim, is what drives our heroine to 

devote herself to winning the Games [...]”
67

 Hon blir tuffare och hårdare. Hon börjar känna ett hat 

mot sitt lands diktatur och mot flera av de andra deltagarna, som hon tidigare aldrig känt. Men trots 

det får hon aldrig ge utlopp för sina känslor. Hon måste istället spela förälskad och ta hand om 

Peeta.  

 Även om The Hunger Games är en bok med en stark kvinnlig protagonist, utgör inte hon det 

största hotet. Den farligaste karaktären är en man, Cato. Han är den attackerande, dödligaste och 

mest aggressiva deltagaren och det är mot honom som Katniss sedan slåss mot tillsammans med 

Peeta. Hon är till och med glad att hon inte behöver möta Cato ensam, att hon har den starka Peeta 

med sig (H.G s. 393). Katniss vet att Cato har varit ute efter henne under hela Spelen. ”He probably 

has had a special hatred for me ever since I outscored him in training. A boy like Peeta would 

simply shrug that off. But I have a feeling it drove Cato to distraction.” (H.G s. 393-394) Att det är 

Catos sårade manliga stolthet, som gör att han är extra fokuserad på Katniss är inte svårt att förstå. 

Att bli slagen och anses som svagare än en flicka är kanske inte så lätt att hantera av den tuffaste 

pojken på arenan. Frågan är om han hade varit lika inriktad på att döda Katniss, om hon hade varit 

en pojke. Det verkar som att han måste bevisa att han är den starkaste deltagaren och att en flicka 

inte kan inneha denna roll. I slutändan är det Katniss som besegrar Cato men inte med fysisk styrka 

utan med sin pilbåge. Hon skulle aldrig klara av att besegra honom i ett slagsmål. Det är Katniss 

intellekt och list, som räddar både henne och Peeta från arenan och inte hennes fysiska styrka. 

Varför Suzanne Collins har valt att göra henne skicklig på bågskytte istället för att slåss med svärd, 

kan man också fråga sig. Detsamma gäller en annan kvinnlig deltagare som är mycket skicklig på 

att kasta kniv. De kvinnliga deltagarna blir duktiga på skjut- eller kastvapen och inte på vapen, som 
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kräver fysisk styrka. För att citera Nilson: ”Pojkar slåss. Flickor slåss inte. Vi bär med oss en rad 

föreställningar om våld kopplade till genus och även om de flesta av oss är medvetna om att flickor 

också kan ta till knytnävarna, är våldsamma flickor rätt osynliga i vårt samhälle.”
68

 

 

6. Slutdiskussion 

 

Under det inledande arbetet av uppsatsen verkade de två protagonisterna ha många likheter. Trots 

de vitt skilda intrigerna och romanernas olika genrer tycktes huvudkaraktärerna inneha tecken på 

likartad gestaltning. Dock visade det sig att det dök upp fler och fler skillnader ju djupare jag 

granskade dem och de genus de förmedlade.  

 Katniss och Ellie är till ytan lika som romanfigurer. De är viljestarka, tuffa 16-åriga flickor, fullt 

kapabla att ta vara på sig själva. De offrar sig gärna för dem de älskar men har svårt hänge sig åt 

sina känslor och dessutom slits de mellan två unga män. Utseende har heller ingen större betydelse 

för någon av dem. Men där emot på djupet skildrar de mer olika genus. Ellie är mer av en vanlig 

traditionell tonåring som umgås med sina vänner och fantiserar om killar medan Katniss gör varken 

eller. Katniss ägnar större delen av sin tid till att planera hur hon ska överleva från en dag till nästa. 

Det har naturligtvis att göra med deras olika levnadsförhållanden men samtidigt bör det bara ha en 

viss effekt på deras personligheter. Oavsett vad som ligger bakom förmedlar de en blandning av 

kvinnliga och manliga genus.  

 Hos både Katniss och Ellie spelar utseende en väldigt liten roll. De oroar sig nästan aldrig för hur 

de ser ut eller vad någon annan ska tycka om deras yttre, vilket enligt Ambjörnssons undersökning 

sägs vara tecken på okvinnlighet. Men Katniss har i alla fall tagit till sig ett av de mer traditionella 

feminina uttrycken och det är hennes hår som är flätat i en lång fläta ner på ryggen. Enligt flickorna 

i Ambjörnsson undersökning innebär kort hår förlust av kvinnlighet.
69

  

  Då det kommer till de emotionella aspekterna agerar oftast Katniss och Ellie på ett mer manligt 

sätt men av olika skäl. Katniss är mer känslokall, mer beaktande om sina känslor och är mer 

rationell i sitt tänkande kring relationer. Detta kan vara förklaringen till att hon har svårt att tro på 

att Peetas känslor för henne är äkta. För henne vore det mer logiskt att han spelade en roll precis 

som hon. Ellie är i likhet med Katniss rationell och förnuftig men hon har inte svårt att tro på Lee 

när han säger att han tycker om henne. Istället funderar hon över om det verkligen vore smart att 

inleda ett förhållande mitt i ett krig. Hon analyserar dess för- och nackdelar men låter slutligen 

känslorna ta överhanden och lägger delvis över beslutet att inleda relationen på Lee, vilket återigen 

speglar hennes kvinnliga sida.  
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 Flickorna är båda omtänksamma, vårdande unga kvinnor som sköter om sina respektive sårade 

män. Ellie tar hand om Lee då han har blivit skottskadad och sköter om hans sår och Katniss gör 

samma sak för Peeta. De ger exempel på den traditionella vårdande kvinnan i dessa fall men bryter 

sedan stereotypen genom att orsaka andra karaktärers död och intar där mer våldsamma roller. Dock 

förmildras deras våldsamma drag. Både Ellie och Katniss skapar eller hamnar i situationer som 

innebär att de blir tvungna att försvara sig mot de som i romanerna klassificeras som fienden. Dock 

går ingen av dem till direkt attack. I och med att de bara försvarar sig skulle det kunna betraktas 

som att de tvingas tillbaka in i kvinnorollen. Enligt Nikolajeva är det manliga egenskaper att vara 

aggressiv och aktiv, men Katniss och Ellie visar dock mer på kvinnlig passivitet.
70

 Det bekräftar 

också denna kvinnlighet genom att de besegrar sina fiender med att framför allt vara smarta och ta 

till eventuella hjälpmedel. 

 Vänskapen visade sig ha olika betydelse i romanerna. I Tomorrow, when the war began är det en 

av de centralare delarna medan The Hunger Games inte lägger särskilt stor vikt vid det. Den 

placerar mer fokus på familj och kärlek. Att Katniss föredrar att vara ensam tror jag inte har med att 

hon är flicka eller att hon är en flicka med maskulina egenskaper. Hon är den människa hon är. 

Familjen är det enda hon verkar lägga tid och energi på eftersom ju färre hon bryr sig om desto färre 

personer riskerar hon att sakna om något skulle hända dem. Ellie däremot är mer social. Hon är 

beroende av sina vänner att de finns där och håller henne sällskap. Hon vill även lära känna nya 

människor, vilket Katniss undviker i den mån hon kan. I inledningen av Tomorrow, when the war 

began säger Ellie:  

 

        I suddenly realised that we didnʼt have that much time left at school, and  I didnʼt want to leave without getting 

  to know people like Lee. There were people in our year who still didnʼt know the names of everyone else in the 

       form! And we were such a small school. I had this intense curiosity about some kids, and the more different        

  they were to the people I normally hung around with, the more curious I was. (Tomorrow s. 10) 

 

Citatet bekräftar Ellies intresse för att skapa nya vänskapsrelationer och lära känna människor och 

detta är kanske den mest framträdande skillnaden mellan Katniss Everdeen och Ellie Linton.  

 

7. Sammanfattning 

 

I denna uppsats har jag undersökt protagonisterna i ungdomsromanerna Tomorrow, when the war 

began skriven av John Marsden och The Hunger Games författad av Suzanne Collins. Fokus har 

legat på hur de skildras och vilka genus de förmedlar.  
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 Undersökningen har visat på två komplexa karaktärer som till en början verkade vara mer lika än 

de egentligen var. Ellie förmedlar en mer stereotyp tonårsflicka dock utan intresse för smink eller 

kläder. För henne är kärlek och vänskap viktigt. Hon ägnar stora delar av sin tid till att fundera över 

hur hennes vänner utvecklas och förändras under handlingens gång och om hon ska engagera sig i 

en kärleksrelation eller inte. Med tanke på att jag ofta har funnit referenser i Ambjörnssons 

forskning om tonårsflickor på gymnasiet, då jag har granskat Ellies karaktär, anser jag att hon ger 

intryck av att vara en mer vanlig tonåring. Trots att hon är en fiktiv gestalt påminner hon inom flera 

aspekter om den verkliga tonårsflickan. Katniss å andra sidan har varit svårare att få grepp om och 

det har även varit knepigare att hitta referenser för henne från Ambjörnsson. Hon är en  tonårsflicka 

men ändå inte och där Ellie bekräftar stereotypen, bryter Katniss den. Hon har ett vagt intresse för 

kärlek och vänskap och intar i flera fall en manlig roll där hon beskyddar de svaga, tar det 

huvudsakliga ansvaret för sin familj och agerar självständigt. Katniss fantiserar sällan om någonting 

och reagerar mer än funderar.  

 De två romanerna försöker tillintetgöra flera av de kvinnliga stereotyperna men det görs inte 

riktigt fullt ut. Ellie och Katniss får aldrig helt bryta sig fria från normer och stereotyper och de 

skildras med ett flertal traditionella kvinnliga egenskaper. Nilson har kommit fram till liknande 

slutsatser i sin undersökning av ungdomslitteratur. Hon hänvisar därefter till Lena Kåreland och 

sammanfattar hennes tankar, vilka får avrunda denna uppsats: ”De genusmönster som finns runt 

omkring oss i vårt dagliga liv finner vi också exempel på i litteraturen. Det är viktigt att komma 

ihåg att litteratur är både normgivande och normbevarande. Och dessutom kan litteratur vara 

normöverskridande.”
71
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