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Inledning  

En populär genre bland barn och ungdom idag är den dystopiska framtidsskildringen. Genren 

tar ofta upp svåra teman såsom klassförtryck och revolution och den klassiska feminina 

skolflickan får lämna plats för den frihetskämpande actionhjältinnan. Maria Nilsson tar fasta 

på detta när hon skriver att ”[i] dystopierna räddar flickorna världen”.
1
 Samtidigt pekar hon i 

sin text ”Att flicka sig” på hur det finns likheter mellan vad hon kallar chick lit jr och teen 

noir. Där diskuterar hon Meg Cabots Airheadtrilogi (chick lit jr) och Suzanne Collins 

Hungerspelstrilogi (teen noir) och hur dessa båda skildrar en process där flickan lär sig rätt 

typ av femininitet och att vara lagom mycket flicka. Det är lätt att anta att ungdomsdystopin 

handlar om helt andra saker än övriga ungdomsböcker men mycket av det tonårsflickor – och 

pojkar – tvingas förhålla sig till i sin vardag såsom kärlek, förhållanden och utseende 

förekommer även i ungdomsdystopin, något Maria Nilsson visar i sin text.
2
 

 Den här uppsatsen kommer att fokusera på det sistnämnda: utseende. Eftersom skönhet, 

utsmyckning och kosmetika i nutidsskildringen är nära förknippat med femininitet är det 

intressant att se hur det behandlas i framtidsskildringar, inte minst ur genussynpunkt. 

Eftersom framtidsskildringen beskriver en värld på många sätt olik vår egen finns det 

möjlighet att skildra nya genusmönster kring kosmetikan. Det gör det också möjligt att skapa 

nya situationer och skäl till att klä upp sig, liksom nya skönhetsideal.  

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur skildringar av kosmetika och utsmyckning i 

ungdomsdystopier relateras till genus, klass och ålder. Möjligheterna att måla upp något olikt 

dagens genusmönster är i framtidsskildringar stora och genom att utreda hur böckerna 

förhåller sig till något som i vår kultur uppfattas som så feminint betonat som kosmetika 

hoppas jag kunna säga något om hur böckerna behandlar genus. Utöver genus kommer jag 

också undersöka kosmetikan i förhållande till klass och ålder. För att undersöka detta kommer 

jag försöka svara på frågorna: Vilken klass, vilken ålder och vilket kön har de som använder 

utsmyckning och kosmetika i dystopier för ungdomar? Hur använder de och hur beskrivs och 

värderas kosmetika, utsmyckning och annat förknippat med skönhet och/eller ytlighet? 

                                                 
1
 Maria Nilsson , Från Gossip Girl till Harry Potter: Genusperspektiv på ungdomslitteratur, Lund 2010, s.125.  

2
 Maria Nilsson, ”Att flicka sig. Hur flickor gör genus i chick lit och teen noir”, Flicktion – Perspektiv på flickan 

i fiktionen, Red. Eva Söderberg, Mia Österlund & Bodil Forsmark, Malmö 2013, passim.  



3 

 

 Med utsmyckning menar jag föremål vars ursprungliga syfte helt eller delvis är något 

estetiskt, såsom smycken, håruppsättningar eller vackra kläder.  

Material 

Då genren som konstaterats är mycket populär blir det omöjligt att ta upp alla böcker inom 

genren och den här uppsatsen kommer därför att fokusera enbart på tre trilogier: Den redan 

nämnda Hungerspelstrilogin av Suzanne Collins, Divergenttrilogin av Veronica Roth, och 

Legendtrilogin av Marie Lu. Alla tre är mycket populära och hos två, Hungerspelstrilogin och 

Divergenttrilogin, har delar redan filmatiserats och den tredje, Legendtrilogin, beräknas ha sin 

första bok färdigfilmatiserad till år 2016.
3
 Gemensamt för alla tre är att de är skrivna av 

kvinnliga författare, utspelar sig i ett framtida Nordamerika, olikt det som finns idag, och har 

en flicka i tonåren som huvudperson och berättare på minst hälften av bokens sidor. I 

Legendtrilogin turas flickan June och pojken Day om att ha vartannat kapitel ur sitt 

perspektiv, i Divergenttrilogin är perspektivet huvudsakligen flickan Tris men hon får i sista 

boken, Allegiant, turas om med pojken Tobias medan Hungerspelstrilogin konstant är skriven 

ur flickan Katniss perspektiv. 

  Hungerspelstrilogin utspelar sig i Panem, som består av en huvudstad och tolv distrikt. I 

huvudstaden bor överklassen och den onde presidenten Snow, i distrikten lever en hårt 

utnyttjad underklass. Varje år tvingas en flicka och en pojke ur varje distrikt slåss på liv och 

död tills bara en överlever i en stor arena placerad i vildmarken. Allt direktsänds och uppfattas 

av huvudstaden som underhållning. I The Hunger Games (2008) blir huvudpersonen Katniss 

och pojken Peeta, båda från distrikt tolv, skickade till arenan. I ett försök att locka sponsorer 

spelas en kärlekshistoria upp av dem båda, fiktiv för Katniss men verklig för Peeta, som hela 

huvudstaden följer. I slutet lyckas de båda överleva genom att hota att ta livet av sig – spelen 

måste ha en vinnare och spelledarna beslutar sig för att två vinnare är bättre än ingen. 

Handlingen uppfattas som en revolt mot regimen och flera distrikt hotar med uppror. I 

Catching Fire (2009) måste Katniss därför under sin vinnarturné lugna distrikten genom att 

demonstrera att självmordshotet inte var en handling mot regimen utan enbart berodde på 

hennes kärlek för Peeta. Detta misslyckas och de skickas, inofficiellt som straff och officiellt 

för att fira spelens jubileum, åter igen till arenan tillsammans med två tidigare vinnare från 

varje distrikt. Där blir en grupp av dem räddade av distrikt tretton, ett distrikt som officiellt 

                                                 
3
 Internet Movie Database, http://www.imdb.com/title/tt1834266/?ref_=fn_al_tt_3 (2014–12–17) 
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inte längre existerar. Dessa vill använda Katniss som en symbol för revolutionen som nu tar 

sin början, vilket blir handlingen för den avslutande boken: Mockingjay (2010).  

 I Divergenttrilogin är befolkningen uppdelad i falanger. Varje falang har sina egna ideal 

och värderingar som gruppmedlemmarna följer slaviskt. Böckernas huvudperson Tris växer 

upp i Abnegation som värderar osjälviskhet högst och ständigt strävar efter att tjäna andra. 

Varje år hålls ett test för samhällets sextonåringar som ska avgöra vilken falang de hör hemma 

i. Därefter förväntas sextonåringen välja vilken falang hen vill spendera resten av sitt liv i. 

När Tris gör sitt test visar det sig att hon är divergent: hon bär drag från flera olika falanger. 

Tris beslutar sig för att lämna sin familj för Dauntless, som värderar mod högst av allt. Där 

träffar hon Tobias (även kallad Four), hennes tränare och senare pojkvän. Att vara divergent 

måste hållas hemligt. Då de inte kan kontrolleras ses de av vissa ledare som ett hot och 

mördas ofta i hemlighet. Ett krig mellan falangerna påbörjas i Divergent (2011) och pågår 

under hela del två, Insurgent (2012). Kriget visar sig sedan bero på en film som Abnegations 

ledare ville offentliggöra men annan falang Erudites ledare, Jeanine, hålla hemlig. Filmen 

avslöjar en värld bortom staketet som divergentpopulationen, när den ökar, förväntas söka 

upp. I den tredje boken, Allegiant (2013), lämnar därför Tris och en grupp andra sina hem och 

söker upp människorna utanför. Det visar sig då att deras hem är ett experiment. Veronica 

Roth har även skrivit en bok om Tobias liv innan trilogin. Den kommer dock inte tas upp här. 

 I Legendtrilogin är Nordamerika uppdelat i The Colonies of America och The Republic of 

America, vilka ständigt är i krig med varandra. Day och June bor i The Republic of America, 

men under väldigt olika villkor. June är överklass och Day underklass. Båda har fått högsta 

betyg på det test landets barn genomgår, men medan detta för June innebar en topputbildning 

innebär det för Day experiment som skulle ha slutat med hans död om han inte lyckats fly. I 

Legend (2011) mördas Junes bror av två personer som står brodern nära: hans befälhavare i 

militären vid namn Jameson och hans romantiska intresse Thomas. Jameson sätter dit Day för 

mordet och ger June i uppdrag att hitta honom. June lyckas men inser att Day är oskyldig 

varpå hon hjälper honom fly sin avrättning. Day är dock skadad och i Prodigy (2013) söker de 

upp gruppen The Patriots – som arbetar för ett enat Nordamerika – som hjälper dem mot att 

de i gengäld hjälper dem med avrättningen av den nya diktatorn (Elector Primo) Anden. June 

misstänker att Anden, som ärvt rollen av sin döde far, inte är lika ond som sin föregångare. 

Detta gör att June och Day istället hjälper honom. I den avslutande boken, Champion (2013), 

består hotet istället av The Colonies of America. Dessa har blivit smittade av ett virus skapat 
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av den tidigare Elector Primo och hotar nu att invadera om de inte genast får botemedlet, 

vilket inte existerar.  

Teori och metod 

Jag kommer i den här uppsatsen göra en tematisk läsning med fokus på kosmetika och 

utsmyckning ur ett genusperspektiv. Då böckerna som diskuteras både är skrivna för och om 

flickor kommer jag utgå ifrån genus så som det definieras i En bok om flickor och 

flickforskning. I inledningen till boken skriver Eva Söderberg och Anna–Karin Frih att ”i vår 

tanke om flickforskning ingår en medvetenhet om och problematisering utifrån begreppet 

genus. Diskussionerna om kön och genus är följaktligen centrala i vår förståelse av detta 

forskningsområde.” 
4
 De förklarar sedan hur de uppfattar genus och identitetsskapande: 

Man skulle kunna säga att när vi använder begreppet genus undersöker och talar vi om vad olika 

människor ”gör” med föreställningarna om våra könade kroppar. Identiteter såsom kön och ålder, 

ska således förstås som skapelser vilka inte är en gång för alla givna utan som görs genom ständig 

upprepning. Människor blir till som exempelvis kvinnor, män, flickor, pojkar och tonåringar när 

de genom språkliga och icke-språkliga handlingar identifierar sig med, eller blir identifierade som, 

någon av dessa positioner. 

 Till de bekönade positionerna knyts också vissa egenskaper, praktiker och objekt på ett sätt 

som ofta förefaller självklart. Denna självklarhet gör positionerna och identifikationshandlingarna 

normativa – de utgör en uppsättning reglerande och ofta tvingade praktiker varigenom koppar och 

subjekt så att säga normaliseras. På detta sätt formas ett slags genusmönster i samhället – och det 

förväntas vi som kvinnor och män, flickor och pojkar, leva efter. Detta genusmönster förändras 

ständigt. Det finns utrymme för opposition och förhandlingar, och varje upprepning innebär en 

viss förskjutning. När kategorin genus samverkar med andra kategorier som klass, sexualitet och 

etnicitet görs variationen större inom de grupper som vi benämner kvinnor och män. 
5
 

Jag väljer alltså i likhet med Söderberg och Frih att uppfatta genus något skapat och 

föränderligt. Idén om vad det innebär att vara exempelvis en flicka skulle alltså kunna 

påverkas av hur detta beskrivs i böcker, liksom böckerna såklart är påverkade av de idéer som 

redan finns. Genusmönster är alltså något som både skapar och skapas av beskrivningen av 

böckernas karaktärer och genom att undersöka karaktärernas förhållande till kosmetika 

undersöker vi också genusmönster kring detta. 

 I citatet ovan tas inte bara kön upp utan också sådant som ålder och klass. Ålder är 

uppenbart relevant i forskning kring flickan då ordet ”flicka” utöver kvinnligt kön även 

bygger på hennes ålder. Dystopierna som kommer diskuteras är riktade till och handlar om 

tonårsflickor, och i viss mån även tonårspojkar. Men också klass blir relevant i 

                                                 
4
 Eva Söderberg, Anna-Karin Frih, ”Inledning”, En bok om flickor och Flickforskning, Red. Eva Söderberg och 

Anna-Karin Frih, Lund 2010, s.19. 
5
 Söderberg, Frih, 2010, s.21. 
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ungdomsdystopin, då klasskillnader är ett huvudtema i dessa. Karaktärerna huvudpersonerna 

hamnar i konflikt med är oftast både överklass och vuxna. Att ta hänsyn till flera aspekter av 

identiteten kallas intersektionalitet. En intersektionalitetsanalys undersöker hur olika 

maktsymmetrier interagerar och konstruerar varandra. En människa är aldrig bara sitt kön, sin 

klass, etnicitet etc. utan alla dessa kategorier samverkar, vilket en analys måste ta hänsyn till. 

Analyser kommer alltid bygga på valet av vissa maktsymmetrier framför andra, detta betyder 

dock inte att den ena är överordnad den andre. 
6
 Den här analysens fokus kommer som 

konstaterat att ligga på genus då kosmetika och femininitet är tätt sammankopplat, men utan 

att ta hänsyn till klass och ålder skulle mycket gå förlorat i analysen.  

 När det kommer till kosmetika och feminin utsmyckning kommer jag utgå ifrån Ulrika 

Dahls essä ”Ytspänningar. Feminismer, femininiteter, femmefigurationer”. Dahl beskriver i 

essän hur femininitet i (vita) feministiska kretsar uppfattats som något ytligt och skadligt:  

För moderna feministiska teoretiker, liberala som radikala, är vägen till frigörelse alltså ofta mer 

eller mindre implicit avhängig frigörelse från den ytliga femininiteten. Vad som eftersträvas är en 

strip utan tease, naturlighet snarare än nakenhet. [...] För den medelklasskodade förståelse som 

dominerat denna debatt har femininitet också knutits starkt till konsumtion och passivitet.
7
 

Dahl problematiserar i essän detta och visar på hur perspektivet är den vita medelklassens. 

Samtidigt tar Dahl också upp motrörelser såsom femmerörelsen: feministiska kvinnor i 

feminina kläder, frisyrer, smycken och smink som demonstrerar och tar plats. Här blir 

kosmetika och utsmyckning, istället för något förtryckande, något att hämta kraft ifrån.
8
 I den 

här uppsatsen kommer jag undersöka i vilken mån bilden av kosmetika i böckerna anknyter 

till något av dessa förhållningssätt. Då det i framtidsdystopin finns möjlighet att skapa en helt 

ny värld finns möjligheten både att beskriva en värld som utgår från ett av de ovanstående 

förhållningssätten, överdriva det, eller skapa något helt nytt.  

Tidigare forskning 

Av de trilogier som här kommer tas upp är det huvudsakligen Hungerspelstrilogin som det 

tidigare har skrivits om. Tom Henthorne har skrivit boken Approaching the Hunger Games 

Trilogy: A Literary and Cultural Analysis där kapitlet ”The Importance of Being Katniss: 

Identity, Gender and Transgression” diskuterar genus i trilogin. Henthorne beskriver Panem 

                                                 
6
 Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, Tidskrift för genusvetenskap, 

2003, Nr 1, http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2275/2031 (2014-12-15),  s. 52f. 
7
 Ulrika Dahl, ”Ytspänningar. Feminismer, feminiteter och femmefigurationer”, Tidskrift för genusvetenskap, 

2011, Nr1, http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/988/862 (2014-12-15), s.14. 
8
 Dahl, 2011, http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/988/862 (2014-12-15), passim. 
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som ett patriarkalt och heteronormativt samhälle med tydligt uppdelade könsroller där 

männen jobbar och kvinnan stannar i hemmet. Katniss, menar han, trivs dock inte i sin 

heterosexuella roll då hon helst av allt klär sig i sin fars kläder för att gå ut och jaga och går 

med på ett feminint utseende först då hon inser att hon behöver det för att överleva. Henthorne 

menar att Katniss i slutändan utvecklas till något annat, varken man eller kvinna. Gale 

beskriver han som typexemplet på maskulinitet och Peeta som ett mellanting, inte en alfahane 

som Gale men samtidigt tydligt heterosexuellt manlig i sitt förhållande till Katniss.
9
 Katherine 

R. Broad menar i sin text ”The Dandelion in the Spring. Utopia as Romance in Suzanne 

Collins’s The Hunger Games Trilogy” att Katniss knappast är den feministiska ikon så många 

andra målat upp henne som. Detta motiverar Broad med hur Katniss ständigt i böckerna målas 

upp som passiv i ”outfits, relationships, arenas and TV shoots, trying to figure out what 

everyone wants from her while asserting little of her own needs and goals” och hur hon 

slutligen överger sin rebellroll för den klassiska heterosexuella normen med make och barn.
 10

 

 Att det framför allt forskats om Hungerspelstrilogin är inte så konstigt då trilogin dels har 

flest år på nacken och dels är den av böckerna som nått störst popularitet. Även de andra 

trilogierna har dock varit föremål för en del forskning sedan tidigare. I Balaka Basus text 

”What Faction Are You in? The Pleasure of Being Sorted in Veronica Roth’s Divergent” 

diskuteras hur Divergent trots försök till avståndstagande från grupperingar och 

kategoriserandet av personligheter ständigt bekräftar detsamma och hur divergentidentiteten 

snarare än ett frigörande från kategorierna blir ytterligare en kategori bland de andra.
11

 Anna 

Lagerqvist i sin tur menar i sin analys av legendtrilogin, ”Shouldn’t I be in your position?” 

En studie av klass och kön i Marie Lus Legendtrilogi , att karaktärernas personlighet inte 

huvudsakligen styrs av deras kön, utan av deras klasstillhörighet. Analysen diskuterar 

klassresan och mötet mellan överklass (June) och underklass (Day) och hur mötet 

huvudsakligen påverkar båda parterna positivt då de lär av varandra.
12

 

 Tyvärr är det dock sällan kosmetika och utsmyckning tas upp annat än som en parantes i 

                                                 
9
 Tom Henthorne, Approaching The Hunger Games Trilogy: A Literary and Cultrual Analysis, Jefferson 2012, 

Kap. 2. 
10

 Katherine R. Broad, ”The Dandelion in the Spring. Utopia as Romance in Suzanne Collin’s The hunger 

Games Trilogy”, Contemporary Dystopian Fiction for Young Adults: Brave New Teenagers, Red. Balaka Basu, 

Katherine R. Broad & Carrie Hintz, Routledge, New York 2013, s.125. 
11

 Balaka Basu, ”What Faction Are You In? The Pleasure of Being Sorted in Veronica Roth’s Divergent”, 

Contemporary Dystopian Fiction for Young Adults: Brave New Teenagers, Red. Balaka Basu, Katherine R. 

Broad & Carrie Hintz, Routledge, New York 2013, passim. 
12

 Anna Lagerqvist, ”Shouldn’t I be in your Position? ”: En studie av klass och kön i Marie Lus Legendtrilogi, 

C–uppsats publicerad vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet 2014, 

passim.  
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den forskning jag har gått igenom ovan. Broad tar till exempel upp att Katniss är passiv när 

det kommer till ”outfits” men diskuterar inte närmare vad det skulle innebära. Både 

Henthorne och Nilsson nämner skillnader i hur flickor och pojkar stylas i hungerspelstrilogin. 

Nilsson citerar ett avsnitt där Katniss reflekterar över hur alla flickor, men inte alla pojkar, i 

spelen tvingas vaxa bort sin kroppsbehåring och menar att episoden är en del i hur Katniss lär 

sig att flicka sig på rätt sätt med sitt utseende.
13

 Henthorne förklarar att ”the boys routine is 

minimal, being limited to their faces” men diskuterar det sedan inte närmare än så.
14

 Han 

diskuterar också hur Katniss samarbetar i förskönandet av hennes yttre då hon är beroende av 

det för att överleva, men att hon stöter på problem då femininiteten kopplas ihop med 

heterosexualitet. 
15

  

 Som konstaterat under ”Teori och metod” knyts vissa specifika egenskaper till vissa kön, 

något det ofta ges exempel på i litteraturen om barn och ungdomsböcker. Susan Lehr 

beskriver i Beauty, brains and brawn hur 

Boys are described in popular culture as active, loud, agressive, unemotional, independent, less 

mature than girls, strong, handsome, bold, curius, adventurous, tough, and  naturally smart [...] In 

contrast girls are described in popular culture as passive, quiet, sweet, nice, emotional, more 

mature than boys, dependent, hardworking, smart, shy, accommodating, beautiful, pretty, or cute.
16

 

Åsikten att pojkar målas upp som aktiva och flickor som passiva delar hon bland annat med 

Belinda Y. Louie som i samma bok beskriver pojkarna i litteraturen som ”powerful, 

independent, problemsolvers, active” och flickorna i litteraturen som ”weak, dependent, 

problem causers, passive and followers.”
17

 Även Nikolajeva tar i Barnbokens byggklossar 

upp dragen ”aktiva” och ”självständiga” om barnlitteraturens pojkar och ”passiva” och 

”vackra” om barnlitteraturens flickor. 
18

 I uppsatsen kommer jag undersöka i vilken mån 

dessa tidigare utpekade genusmönster bryts eller upprepas i beskrivningarna av flickors och 

pojkars användning av kosmetika och utsmyckning i trilogierna. 

                                                 
13

 Nilsson, 2013, s. 201 f.  
14

 Henthorne, 2012, s.52. 
15

 Henthorne, 2012, s.53. 
16

 Susan Lehr, ”The hidden Curriculum: Are We Teaching Young Girls to Wait for the Prince”, Beauty, Brains, 

and Brawn. The Construction of Gender in Children’s Literature, Red. Susan Lehr, Portsmouth 2001, s.1. 
17

 Belinda Y. Louie, ”Why Gender Sterotypes Still Persist in Contermporary Children’s Literature”, Beauty, 

Brains, and Brawn. The Construction of Gender in Children’s Literature, Red. Susan Lehr, Portsmouth 2001, 

s.143. 
18

 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (2004), Lund 2013, s.129. 
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Analys 

Jag kommer här nedan att först diskutera flickans förhållande till smink och utsmyckning. Jag 

kommer till en början att gå in på hur det kontrollerar och tvingas på henne, men också hur 

hon själv utnyttjar det som verktyg och för att skapa sin identitet. Jag kommer sedan att gå in 

på vilka fler som använder kosmetika och utsmyckning och hur förhållandet mellan 

kosmetika/utsmyckning, bärare och flickan ser ut. 

Kontroll, tvång och tabu 

Ungdomsdystopins flickor bär alla kosmetika och annan utsmyckning vid något tillfälle, men 

de gör det med väldigt splittrade, många gånger negativa, känslor. Ytligheten och 

utsmyckandet är något som regelbundet nedvärderas och det som har med sådant att göra 

måste till och från tvingas på. 

 Det kanske tydligaste exemplet på hur kosmetikan tvingas på finns i The Hunger Games 

där Katniss tas till huvudstaden för att mot sin vilja stylas och sedan visas upp för den ytliga 

befolkningen. Dock förekommer tvång kring karaktärernas utseenden redan innan dess. På 

slåtterdagen, den dag då de barn som ska slåss i arenan väljs ut, förväntas distriktens invånare 

fira och klä upp sig. En dag då de flesta troligen skulle vilja klä sig i sorgkläder tvingas de 

istället ta fram det finaste de äger och göra sig vackra. 

 Slåtterdagen och stylingen i huvudstaden blir verktyg för att förvägra Katniss hennes fria 

vilja då hon inte längre har något att säga till om ens när det kommer till sin egen kropp. 

Stylisterna målar hennes naglar, sminkar henne, plockar hennes kroppsbehåring och synar 

hennes nakna kropp, allt utan att hon har rätt till någon talan om saken. Vid ett tillfälle, av 

estetiska skäl, tänder de till och med en syntetisk eld på kläderna hon bär, något som 

visserligen inte skadar henne men som både skrämmer henne och illustrerar hennes maktlösa 

position. Stylingen är alltså något som kontrollerar en, sätter skräck i en och som smärtar. 

Men det är först i slutet av The Hunger Games, då hon precis kommit tillbaka från arenan, 

som det blir uppenbart hur liten hennes rätt till sin egen kropp egentligen är. 

[...] slips it [klänningen] over my head. I immediately notice the padding over my breast, adding 

curves that hunger has stolen from my body. My hands go to my chest and I frown. 

 ”I know”, says Cinna before I can object. ”But the gamemakers wanted to alter you surgically. 

Haymitch had a huge fight with them over it. This was the compromise.”
19
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Huvudstaden kan alltså både ta ifrån Katniss hennes kurvor och sedan tvinga tillbaka dem, 

utan att Katniss har någon som helst talan om saken. Att hotet om kroppsförändringar lever 

kvar i den andra boken Catching fire blir tydligt när Katniss inför vinnarturnén åter igen 

möter sina skönhetsassistenter. Skönhetsassistenterna diskuterar då hur de skulle vilja utföra 

skönhetsingrepp på henne men att Cinna har förbjudit dem.
20

 Ännu en gång handlar det inte 

om vad Katniss vill utan vad andra personer tycker, i det här fallet hennes stylist och dennes 

medhjälpare. Det är inte Katniss tillstånd som behövs för att förändra hennes kropp utan 

stylistens, Cinna, eller handledarens, Haymitch. Vid båda tillfällena förstår man att Haymitch 

och Cinna är på Katniss sida och försvarar vad de vet är hennes åsikt, men likväl får hon inte 

föra sin egen talan utan är helt i händerna på andra människor och deras intentioner. 

 Då sista boken, Mochingjay, tar sin början är det åter igen människor som utnyttjar och 

kontrollerar Katniss, men den här gången är det rebellerna i distrikt 13 som använder henne 

som en symbol i sina propagandafilmer. Att bli en symbol för revolutionen var inte självklart, 

men då Katniss genom detta får möjligheten att hjälpa både Peeta och sig själv går hon till 

slut med på det. Alltså blir Katniss ännu en gång – motvilligt men inte helt ofrivilligt – stylad. 

I slutändan slipper hon sminket, men det är liksom i tidigare böcker inte hennes eget beslut: 

”’wash her face,’ says Dalton. Everyone turns to him. ’She’s still a girl and you made her look 

thirty-five. Feels wrong. Like something the capitol would do.’”
21

 Daltons ord binder 

kosmetikan till ett vuxet utseende, något som kan få en liten flicka att framstå som en vuxen 

kvinna, och till den onda regimen. Kosmetikan nedvärderas samtidigt som det åter igen inte är 

Katniss själv utan någon annan som får föra hennes talan kring hur hon ska se ut.  

 Även i Legendtrilogin är tvånget närvarande, även om det inte alltid lika tydligt kommer 

från en specifik grupp till en annan. Tydligast i Legend blir det när June inför en fest ska klä 

sig i en klänning och beskriver det som ”That evening, I force myself into a dress to attend an 

impromptu ball”.
22

 Redan här blir det tydligt att klänningen är något hon klär sig i ofrivilligt, 

men tvånget är något abstraktare än i hungerspelstrilogin, tvånget kommer inte från någon 

specifik person – förutom möjligen henne själv – utan snarare från de sociala förväntningarna 

kring en bal. Men senare i boken binds också tvånget till specifika människor.  

[Thomas:] ”at least Day’s good for something” [...] 

 Day’s good for forcing me into this dress, I want to say, but instead I just smooth down the 
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already smooth fabric of my gown. Both Thomas and Commander Jameson had insisted I wear 

something nice. Neither would tell me why. 
23

  

Tvånget från Day är mer metaforiskt då arresterandet av Day är skälet bakom balen, men 

tvånget ifrån Thomas och Jameson är verkligt. June klär alltså upp sig mot sin vilja utan att 

egentligen förstå varför. Både Thomas och Jameson visar sig senare vara personer June inte 

kan lita på.  

 I Prodigy blir tvånget dock än mer konkret och tydligt. June tas i boken tillfånga och förs 

till den nya Elector primo, Anden. Men innan hon får träffa honom kläs hon upp i vackra 

kläder och smycken. Beskrivningen av hennes utseende upptar nästan en hel sida och avslutas 

sedan med ”The only things that seem out of place in his picture are the heavy metal shackles 

that bind my ankles and wrists, chaining me down to my chair.” 
24

 Det finns alltså på samma 

gång en fascination av och ett avståndstagande från utsmyckningen. June tillåts beundra det 

vackra men påminner oss på samma gång om att det är ofrivilligt. När hon sedan möter Anden 

tas kläderna upp igen: 

”I recived word that you requested to see me in person. I imagine you don’t mind wearing the 

clothes I’ve provided” He pauses here for a split second, just enough time for a coy smile to light 

up his features. ”I thought you might not want to spend dinner in a prison uniform” 

 There’s something patronizing about his tone that grates on my nerves. How dare he dress me 

like a doll? an indignant part of me thinks. 
25

 

Kläderna hade kunnat uppfattas som en vänlig gest, precis som Anden vill få det att låta, men 

June uppfattar det snarare som ett tecken på Andens kontroll över henne. Liksom en docka 

har hon ingen kontroll över situationen, vilket gör klädernas utseende irrelevant. Anden visar 

sig senare vara mer god än ond och June har senare ett förhållande med honom, men när 

episoden ovan tas upp vet June ännu inte var hon har honom. Liksom med Thomas och 

Jameson kan man här uppfatta Andens kontrollerande med hjälp av kläder som något hotfullt, 

ett tecken på att man inte vet var man har honom.  

 I Divergent är tvånget större delen av Tris liv något annat då gruppen hon växer upp inom, 

Abnegation, tar avstånd från all form av ytlighet. Där får Tris enbart spegla sig var tredje 

månad, samtidigt som modern klipper hennes hår, och kläderna gruppen bär är alla likadana: 

gråa och löst sittande. Av utomstående uppfattas de som stela och så lika varandra att de är 

svåra att skilja åt. I Abnegation förväntas Tris följa regler som hon själv upplever att hon 

aldrig lever upp till. Låst i en roll hon inte trivs i börjar hon längta efter något annat och 
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beundrar på avstånd medlemmarna i falangen Dauntless som slänger sig från rullande 

tågvagnar och klär sig helt annorlunda. Tris beskriver dem som ”pierced, tattooed, and black-

clothed” och konstaterar att ”They should perplex me. I should wonder what courage – which 

is the virtue they most value – has to do with a metal ring through your nostril. Instead my 

eyes cling to them wherever they go.”
26

  

 Kosmetikan blir här alltså ett led i att bryta sig fri från den gamla falangens kontroll då hon 

byter till Dauntless. Men inte heller i den nya falangen är ens utseende helt upp till en själv, 

vilket betyder att Tris snarare än att bryta sig fri byter en form av kontroll mot en annan. Som 

nykomlingar förväntas Tris och hennes vänner bevisa att deras lojalitet är hos Dauntless och 

inte hos deras tidigare falanger. Ett steg i detta blir att skaffa sig tatueringar för att mer likna 

den nya gruppen. Tris vän Christina konstaterar ”We’re half in, half out right now. If we want 

all the way in, we should look the part.”
27

 

 Men det är också Christina som framför allt tvingar på Tris nya kläder och kosmetika, även 

om tvånget döljs bakom bilden av den välmenande vännen.  

Christina announces that she and I will meet Al and Will at the tattoo parlor and drags me toward 

the clothing place. 

”What is wrog with my clothes?” I say. ”I’m not wearing gray anymore.” 

”They are ugly and gigantic.” She sighs. ”Will you just let me help you? If you don’t like what I 

put you in, you never have to wear it again, I promise.” 

 Ten minutes later I stand in front of a mirror in the clothing place wearing a knee-lenght black 

dress. The skirt isn’t full, but it isn’t stuck to my thighs, either – unlike the first one she picked out, 

which I refused. Goose bumps appear on my bare arms. She slips the tie from my hair and I shake 

it out of its braid so it hangs way over my shoulders. 

 Then she holds up a black pencil. 

 ”Eyeliner,” she says. 
28

 

Det faktum att Tris ges möjligheten att vägra en klänning ger texten en bild av att det inte 

handlar om tvång liksom Christinas försäkrande att ”you never have to wear it again”. Men 

frågan är varför hon överhuvudtaget måste bära det en första gång. Ingenstans finns det en 

antydan till att Tris vill bli uppklädd och sminkad och Christina bryr sig aldrig om att fråga 

om tillstånd då hon höjer eyelinern eller drar med sig Tris till klädstationen. Detta 

kombineras också med en förolämpning – att kläderna är fula – för att få henne att samarbeta.  

 Senare blir Tris något mer positivt inställd till Christinas makeoverförsök: 
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Christina also persuaded me to purchase a shirt that exposes my shoulders and collarbone, and  to 

line my eyes with black pencil again. I don’t bother objecting to her makeover attempts anymore. 

Especially since I find myself enjoying them.
29

 

Men fortfarande finns det ett motstånd kvar och valet är fortfarande inte hennes eget. 

Christina måste övertala henne och ordet ”bother” antyder att det inte är någon idé att 

protestera, snarare än att Tris skulle sluta säga emot enbart för att hon faktiskt vill. Tidigare på 

samma sida finns an antydan om vari motståndet ligger: 

My shoulder still burns. Christina persuaded me to join her in getting a tattoo of the Dauntless 

seal. It is a circle with a flame inside it. My mother didn’t even react to the one on my collarbone, 

so I don’t have as many reservations about getting tattoos. They are a part of life here, just as 

integral to my initiation as learning to fight.
30

 

Eftersom mamman inte hade något emot hennes tidigare tatuering upplevs det som mer okej 

att skaffa en till. Värt att notera är dock att hon inte har ”as many reservations” som tidigare, 

vilket antyder att motståndet fortfarande finns kvar och hon alltså delvis tatuerat sig mot sin 

vilja. I citatet kommer två aspekter till ytan, dels hennes familjs, och den gamla falangens, 

åsikter och dels hennes nya falangs – och vänners – förväntningar.  

 Det finns alltså en splittring i Tris åsikter kring utsmyckning då hennes nya liv och hennes 

gamla har så skilda värderingar. Kontrollen kommer alltså plötsligt från två olika håll då den 

gamla falangen hindrar henne och den nya falangen tvingar henne. Försöket att bryta sig fri 

från kontrollen leder alltså snarare till mer kontroll, och mindre chans att göra rätt. 

 Hos Tris i Divergenttrilogin finns en bild av kosmetikan som ett tecken på något 

självcentrerat och negativt. Samma tanke finns också i Hungerspelstrilogin. Katniss är i 

böckerna noga med att betona hur likgiltigt hon är kring sitt yttre. Då hon i Mockingjay ger 

sig ut i strid får hon behålla sitt långa hår – alla andra soldater får huvudet rakat – för att hon 

ska vara lätt att känna igen i propagandafilmerna. Snabbt betonar hon att: ”I shrug to 

communicate that my hair length’s a matter of complete indifference to me”
31

 På samma gång 

som hon många gånger uttryckt missnöje över påtvingade förändringar av sitt utseende hävdar 

hon då hon får förbli som innan att hon inte bryr sig. Även i slutet av Mockingjay visar hon 

upp sin påstådda likgiltighet till sitt utseende:  

The skin deemed damaged but salvageable looks red, hot, and melted in places. Patches of my 

former self gleam white and pale. I’m like a bizarre patchwork quilt of skin. Parts of my hair were 

singed off completely; the rest has been copped of at odd lengths. Katniss Everdeen, the girl who 

was on fire. I wouldn’t much care except the sight of my body brings back the memory of the pain. 
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And why I was in pain. And what happened just before the pain started. And how I watched my 

little sister become a human torch.
32

 

Det finns hos Katniss ett behov att ständigt demonstrera att hon inte är så ytlig att hon bryr sig 

om sitt utseende, till och med i situationen ovan där de flesta skulle finna sitt förändrade yttre 

traumatiskt. Samtidigt väljer hon att beskriva både hud och hår, trots påstått ointresse. 

 Passiviteten som i tidigare forskning ansets vara ett typiskt drag för flickan, och som Broad 

knyter samman med Katniss ”outfits”, verkar vara ett gemensamt drag när det kommer till 

flickorna och deras utseende. Som June beskriver det blir de som dockor som passivt, men 

missnöjt, låter sig dekoreras och smyckas. Medan Tris blandade känslor kring utsmyckning 

har sin förklaring i hennes förflutna är det hos Katniss och June inte lika tydligt varifrån deras 

avståndstagande kommer. Nedan kommer jag diskutera hur utsmyckning får ett värde då den 

är användbar, och hur funktionella kläder är att föredra. Egentligen finns det inget som 

utesluter att kläder skulle kunna vara vackra och funktionella eller att det skulle finnas ett 

värde i skönhet för skönhetens skull. Alla tre flickorna verkar dock spontant ha ett behov av 

att ta avstånd från kosmetika och utsmyckning, som om den vore något i sig självt dåligt.  

 Samtidigt finns det hos alla tre huvudpersonerna ett behov av att trots sitt avståndstagande 

beskriva vad de kläs i. Tris tvingas till exempel klä sig i klänningen Christina valde ut då hon 

växer ur sina byxor. Trots att situationen leder till obehaget att tvingas blotta sig mot sin vilja 

och klänningen är så opraktisk att hon genast byter ut den väljer hon att åter igen beskriva 

klänningen: ”The dress is plain black with a V-neck that shows the tattoos on my collarbone, 

and goes down to my knees.”
33

 På samma sätt ägnar June trots allt klänningen Anden tvingar 

på henne nästan en hel sida och Katniss beskriver ständigt kläderna hon tvingas bära och ofta 

hyllar hon deras skapare, Cinna, för vad han lyckats åstadkomma. Katniss förklarar att ”I may 

have no interest in designing clothes but I do love the ones Cinna make for me” 
34

 

Utsmyckningen som verktyg 

Ibland, som vid Tris försök att bryta sig fri från sin gamla falang, är utseendet inte längre 

något som enbart kontrollerar karaktärerna utan också ett verktyg som kan ge karaktärerna lite 

av kontrollen tillbaka. Deltagarna i The Hunger Games stylas inte bara för att visas upp utan 

också för att locka sponsorer, vilket kan innebära skillnaden mellan liv och död i arenan. Med 

hjälp av sitt utseende talar deltagarna (eller snarare deras stylister) om vad för personer de är, 
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antingen för att tilltala sponsorernas sentimentala sida eller för att visa att de är värda att satsa 

på. Detta är dock såklart tätt sammanflätat med regimens kontroll över deltagarna då 

sponsorjakten är något de tvingas till. Det finns också något vidrigt i att en tonårings rätt att 

leva ligger i hens utseende. Katniss konstaterar att ”[t]he hunger Games aren’t a beauty 

contest, but the best-looking tributes always seem to pull more sponsors.”
35

 

 Men Katniss stylas inte bara för att locka sponsorer utan också av andra skäl. Efter att ha – 

åtminstone delvis av misstag – gjort regimen till åtlöje stylas hon som en ung flicka i ett 

försök att avsäga henne allt ansvar för händelsen. Hon blir istället för en vuxen kvinna som 

medvetet gjort uppror en ung liten flicka som i sin förälskelse inte tänkt sig för.  

My hair’s loose, held back by a simple hairband. The makeup rounds and fills out the sharp angles 

of my face. A clear polish coats my nails. The sleeveless dress is gathered at my ribs, not my 

waist, largely eliminating any help the padding would have given my figure. The hem falls just to 

my knees. Without heels, you can see my true stature. I look, very simply, like a girl. A young one. 

Fourteen at the most. Innocent. Harmless. Yes, it is shocking that Cinna has pulled this off when 

you remember I’ve just won the games.
36

 

När det sedan är försent att blidka presidenten kläs hon istället i en dräkt föreställande en 

fågel kallad mockingjay. Fågeln är, förutom en symbol för Katniss distrikt, ett bevis för 

huvudstadens misslyckande och förnedring. Den har också blivit en symbol för revolutionen 

och upplopp efter att Katniss burit en brosch föreställandes fågeln inne i arenan under hennes 

och Peetas självmordshot. Att bära dräkten blir då ett tydligt ställningstagande mot regimen, 

ett ställningstagande som till slut leder till hennes stylists död.  

 Broschen leder också till Effies förslag i Catching fire att de alla ska bära något av guld för 

att visa att de är ett lag. Effie bär därför sin guldperuk, Haymitch ett guldarmband och Peeta 

ett halsband med en guldberlock. Senare blir båda smyckena användbara verktyg inne i 

arenan. Finnick, en annan deltagare, visar upp Haymitchs armband som ett bevis på att 

Haymitch vill att de ska samarbeta och Peeta öppnar upp berlocken för att visa bilder på 

Katniss nära och kära för att övertyga henne om att överleva istället för honom.  

 När Katniss sedan kommit till rebellerna i distrikt 13 blir hennes yttre som mockingjay åter 

igen ett verktyg. Även om de slutligen kommer fram till att hennes sminkning är överflödig 

finns det fortfarande annan utsmyckning kvar i form av en mockingjaydräkt designad av 

Cinna, på samma gång vacker och symbolisk. Även hennes frisyr blir ett verktyg för att 

människor ska känna igen henne.  
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 Även i Legendtrilogin finns en symbol för revolutionen förknippad med det yttre. Då 

landets invånare ser Day misshandlad med blod i sitt blonda hår börjar de själva bära röd färg 

i håret i protest. En av The Patriots, påpekar detta för Day med orden: ”Did you know that 

streaking your hair red has become a fashion statement overnight?”
37

 Mode och revolution 

blir här, liksom med hungerspelstrilogins mockingjay, tätt sammanlänkade. De som 

sympatiserar med Katniss eller Day väljer att visa det genom sitt utseende, med 

mockingjaysmycken eller rött i håret.  

 Två andra viktiga smycken och symboler i Legendtrilogin, kanske inte för revolution men 

för Day och June själva, är Days halsband och ringarna de ger varandra. Day bär i böckerna 

ett halsband han fått av sin far. På halsbandet hänger ett gammalt amerikanskt mynt: en 

symbol för hur länderna en gång var ett och samma land, men även ett minne av den döde 

fadern. Av fem gem tillverkar Day en ring till June, den beskrivs som en förlovningsring men 

behandlas inte riktigt så bindande. June beskriver ringen som vacker men dess huvudsakliga 

värde verkar ligga i att den är handgjord: ”I’m bashfull, flattered into complete silence. Can’t 

remember the last time anyone actually made something for me on his own.”
38

 Värdet ligger 

alltså inte i ringens utseende, utan i vad den symboliserar för June. Fängslad med handbojor 

använder hon mot slutet av Prodigy gemen från ringen till att lirka upp låset och befria sig 

själv, varpå ringen får ett mer praktiskt värde.
39

 Senare ger June i sin tur Day en likadan ring, 

den får dock aldrig något viktigare värde än symbolvärdet då den inte används som ett 

redskap på samma sätt som Junes. Som symbol blir den dock ett viktigt redskap då den i slutet 

av Champion fortfarande trots Days minnesförlust och att 10 år har gått sitter på hans finger.  

 I böckerna används också, liksom armbandet i hungerspelstrilogin, utsmyckning för att 

signalera. Utklädd till en prostituerad bär June en fotlänk med tretton små speglar: ”Thirteen, 

the Patriots unofficial number. This is our signal to them.”
40

 Fotlänken är ett sätt att tala om 

för Patriots att de vill ha kontakt med dem, vilket fungerar. Också utklädanden är såklart ett 

verktyg, och detta är inte det enda tillfälle June och Day klär ut sig. Den vanligaste 

utklädnaden är den till soldat, men också annat förekommer. I Champion beskriver Day sin 

favoritutklädnad som en med rött hår, gröna kontaktlinser och en tatuering i ansiktet 

föreställandes röda och svarta flammor. 
41
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 Utklädnaden är inte unik för legend utan förekommer i alla tre trilogierna vid något 

tillfälle. I Hungerspelstrilogin sker detta framför allt i den sista boken, Mockingjay, då 

karaktärerna inte vill bli igenkända i huvudstaden. För att undvika detta klär de sig i peruker 

och tjocka lager smink.
42

 I Divergenttrilogin sker det vid flera tillfällen då karaktärerna med 

ett enkelt kläd- och frisyrbyte gömmer sig i en annan falang. Att detta sker så lätt visar på en 

annan funktion utsmyckning kan ha i divergentböckerna: samhörighet. I en falang bär 

medlemmarna samma färger och dessa bär också på symbolik. Candor som värderar sanning 

högst bär till exempel svart och vitt.  

 Utsmyckning och kosmetika blir i exemplen ovan inte alls lika nedvärderat som exemplen 

i ”Kontroll, tvång och tabu”. Den stora skillnaden är att skönhet här inte är målet utan snarare 

medlet för att nå dit. Utsmyckning vars enda funktion än att göra bäraren vacker behandlas 

med ointresse ”clothes bore me to tears” eller kritik ”I rank music somewhere between hair 

ribbons and rainbows in terms of usefulness. At least a rainbow gives you a tip about the 

weather.”
43

 Man får intrycket, både här och under ”Kontroll, tvång och tabu” att Katniss 

påstådda likgiltighet till utsmyckning kommer från hur oanvändbar den är. 

 Samtidigt är det intressant att författarna så ofta väljer just utsmyckningen som verktyg, då 

flickorna själva verkar ha ett så komplicerat förhållande till den. Revolutionens symbol är inte 

pilbågen – Katniss vapen i arenan – eller ens bären hon och Peeta hotar att ta sitt liv med, utan 

symbolen på en brosch. Smyckningen används för att gömma sig, signalera och förhandla, 

den är ständigt närvarande. Ändå vill Katniss inte kännas vid den, Tris känner skuld inför den 

och June obehag.  

 Hos Tris däremot blir det dock aningen mer komplicerat då skönheten både är ett medel, 

och ett mål. Till skillnad mot Katniss inte bara lockas hon av det vackra, utan hon söker aktivt 

upp det. Som konstaterat under ”Kontroll, tvång och tabu” använder Tris i sin tur kosmetikan 

för att bryta sig fri. Kosmetika och utsmyckning blir ett led i att skapa sig en egen identitet, 

något som kommer diskuteras här nedan. 

Att skapa identitet med sitt utseende 

My hands fumble along the collar of my shirt and find the button that secures it shut. After a few 

tries, I undo the hooks from collar to hem, and pull it off my shoulders. 

 Beneath it, I wear a gray T-shirt. It is tighter than any other clothes I own, and no one has ever 

seen me in it before. I ball up my outer shirt and look over my shoulder, at Peter. I throw the ball 
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of fabric at him as hard as I can, my jaw clenched. It hits him in the chest. He stares at me. I hear 

catcalls and shouts behind me.
44

 

I scenen ur Divergent ovan blir handlingen symbolisk då Tris för att accepteras i sin nya 

falang tar av och kastar sin gamla falangs kläder och på samma gång blottar ett sexigare själv 

i en tajt tröja. Samtidigt är den tajta tröjan också grå, en färg typisk hennes gamla falang. Den 

tajta, men grå, tröjan blir på samma gång en länk till hennes gamla falang och en öppning in i 

den nya. Situationen är första gången Tris aktivt själv får välja hur hon ska uppfattas och blir 

alltså hennes första egna steg mot en egen identitet.  

 Även om det många gånger är Christina som övertalar Tris att förändra sitt utseende finns 

det några tillfällen då valet är helt hennes eget. Tatueringen föreställandes Abnegations 

symbol tatueras in på eget bevåg och senare motiverar hon valen av motiv för sin familj. Hon 

beskriver då hur hon behövde lära sig att bli osjälvisk: ”’Is that why you got Abnegation’s 

symbol tattooed on your shoulder?’ Caleb asks. [...]I smile faintly back and nod. ’And 

Dauntless on the other.’”
45

 Åter igen skapar hon alltså sin identitet med hjälp av båda 

falangerna. Att tatueringarna symboliserar något är inte unikt för Tris. Många karaktärer 

motiverar under Divergenttrilogins gång sina tatueringar med en specifik innebörd, och 

skapar alltså sin identitet med hjälp av dem. 

 Ett annat exempel på hur Tris frivilligt förändrar sitt utseende kommer i bok två, Insurgent, 

då hon klipper av sig håret. Frisyrbytet motiveras med att hon efter sin mammas död inte 

längre klarar av att se ut som förr, men kan samtidigt ses som en kompromiss mellan 

Abnegations strikta hårknut och Dauntless sensuella utsläppta frisyr. 
46

 

 Håret är något som ständigt nämns hos alla tre karaktärer. Katniss bär alltid sitt hår i en 

fläta. Flätan varierar då och då eftersom hennes mor vid speciella tillfällen flätar håret i en 

komplicerad frisyr, men oftast är det Katniss själv som flätar det till en enkel fläta. June i sin 

tur sätter ofta upp håret i en hästsvans och Tris varierar mellan en hårknut i sin gamla falang 

och utsläppt eller uppsatt hos Dauntless innan hon till slut klipper av håret. Gemensamt för de 

uppsatta eller kortklippta frisyrerna är att de är praktiska; det är lättare att slåss och vara aktiv 

utan hår i ansiktet. De blir alltså liksom de verktygsutsmyckningar som tagits upp ovan inte 

nedvärderade som något ointressant på samma sätt som de saker som enbart ses som 

utsmyckning för utsmycknings skull. Katniss kan alltså på samma gång bära en fläta och 

nedvärdera hårbandet. Ofta nämns frisyren i samband med att den skapas; den flätas, sätts 
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upp, släpps ut, klipps av. Det är alltså inte en beskrivning av flickans utseende utan en 

beskrivning av vad flickan gör, det blir en aktiv handling snarare än något ytligt. Håret blir en 

del av flickans utseende och på så sätt en slags utsmyckning och starkt förknippat med 

flickans identitet, men liksom de ovannämnda verktygen är inte utseendet det enda syftet.  

 Mycket av identitetsskapandet finns i avståndstagandet från det ytliga, i bytet från det 

vackra till det funktionella. Ett sådant avståndstagande finns i bytet från den påtvingade 

klänningen till de funktionella byxorna. Tris talar i Divergent om att ”I can’t fight in a dress, 

so I get myself some new clothes from the Pit before I walk to the training room for my last 

fight.”
47

 June i sin tur tar efter balen i Legend av sig ”the lopsided dress and hop in the 

shower. When I’m done, I climb into a black vest and shorts.”
48

 I The Hunger Games byter 

Katniss slåtterdagens klänning mot tröja och byxor: ”I peel off my mother’s blue dress and 

take a hot shower [...] I dress in a dark green shirt and pants.” 
49

 Speciellt hos Katniss är 

kärleken till funktionella kläder tydlig, redan i början av The Hunger Games beskrivs hur hon 

”slide in to my hunting boots. Supple leather that has molded to my feet.” och i Catching Fire 

ställs sedan dessa ”soft, worn hunting boots” mot ”expensive machine-made shoes that my 

mother thinks are more appropriate for someone of my status” och ”father’s old leather 

jacket” mot ”a fine wool coat that always seems too tight in the shoulders.”
 50

 

 Hos Katniss finns också bytet från sminkad till osminkad. Hon beskriver då hur ”the 

person in the mirror looks ragged, with her uneven skin and tired eyes, but she looks like me. 

I rip the armband off, revealing the ugly scar from the tracker. There. That looks like me, 

too.”
51

 När hon sedan möter de skadade i ett av distrikten reflekterar hon igen över sitt 

osminkade yttre: ” I send a silent thank-you to Dalton for suggesting I wash off the makeup. 

How ridiculous, how perverse I would feel presenting that painted Capitol mask to these 

people. The damage, the fatigue, the imperfections. That’s how they recognize me, why I 

belong to them.”
52

  

 Det finns i Katniss en idé om att den sminkade identiteten är något konstruerat och oäkta. 

Då hon tvingas stylas hos rebellerna beskriver hon hur ”as a rebel, I thought I’d get to look 

more like myself. ”
53

 Inför slåtterdagen får Katniss dagen till ära en av sin mors klänningar 
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och hennes hår flätas i en vacker fläta. Även om hon ser vacker ut så konstaterar hon 

samtidigt ”and nothing like myself”
54

 Det finns i citaten en idé om den osmyckade versionen 

av sig själv som ”myself”, som den verkliga versionen. Samma tanke finns här ovan då hon 

klär av sig utsmyckningen och konstaterar att hon ”looks like me ”. Samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att även ett osminkat yttre kan vara ett aktivt val någon gör. Det är tydligt i 

citatet ovan att Katniss föredrar att möta de skadade osminkad, för att det då är tydligare att 

hon hör ihop med dem och inte huvudstaden. Det aktiva valet att inte sminka sig är på ett sätt 

också att konstruera en identitet, att välja hur någon ska uppfatta en.  

 June använder i böckerna kosmetika frivilligt. Vid hennes brors begravning beskrivs hur 

hon bär vit glittrande ögonskugga och vitt puder, detta förklaras dock med det vita temat på 

begravningar. 
55

 På hennes ID-foto är sminket däremot minimalt då hon är ”barefaced but for 

a touch of gloss”
56

 Liksom med Katniss visar det upp ett aktivt val. Det är lika mycket ett 

aktivt val att sminka sig lite som mycket, skillnaden är snarare vad man vill säga med det. I 

Allegiant ser Tobias att Tris är svartmålad runt ögonen, detta tyder på att Tris fortsatt sminka 

sig efter Christinas uppmaningar i Divergent.
57

 Men också här handlar det, så vitt läsaren vet, 

inte om några stora mängder kosmetika. Just eyeliner behöver inte heller nödvändigtvis 

förknippas med femininitet i lika hög utsträckning som annat smink, utan kan också ses som 

ett tecken på den alternativa, hårdare, stil som förekommer hos Dauntless. Det står ingenting 

om rouge, färg på läpparna eller liknande. 

Den groteska fienden 

Många av dem böckernas huvudpersoner inte kan lita på har en slags överdrivenhet när det 

kommer till kosmetika och utsmyckning. Tydligast är detta kanske hos Snow i 

hungerspelstrilogin. På konstgjord väg har han liksom så många andra i huvudstaden lyckas 

behålla sitt unga utseende, men det konstgjorda lyser tydligt igenom. Trilogin betonar ständigt 

vissa aspekter av hans utseende såsom hans förstorade läppar, hans ormlika ögon och 

obehagliga doft av blod och rosor. I mockingjay beskrivs till exempel ”the fresh white rose 

gleaming in his lapel. I think he might have recently had more work done, because his lips are 

puffier than usual. And his prep team really needs to use a lighter hand with his blush.”
58
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Rosen han bär är en specialdesignad ros vars starka doft är menad att dölja doften av blod som 

alltid omger honom. Både hans ansikte och hans doft beskrivs som något groteskt och 

motbjudande och effekten på Katniss är ofta någon form av illamående eller obehag. Det blir 

ett slags tecken på att han inte är att lita på, där det kanske tydligaste är doften som senare 

förklaras bero på de kallblodiga mord Snow begått. Man skulle kunna se detta antingen som 

att det onda lyser igenom masken eller som att masken i sig, det vill säga det konstgjorda, är 

av ondo då han tagit det för långt.  

 Thomas i Legendtrilogin beskrivs som mån om sitt utseende, om än inte på samma nivå 

som Snow. Då June i den sista boken Champion är negativt inställd till Thomas beskrivs 

ytligheten med hyperboler: ”I can tell that he must’ve emptied an entire can of shoe polish 

onto each of his boots.”, ”if his hands were completely free, he’d go about ironing his 

rumpled uniform and combing his unruly hair right away.”
 59

 Då Thomas är fängslad känns 

båda påståendena föga troliga. 

 Thomas står från början June nära, men visar sig sedan vara den som mördade hennes bror. 

När detta kommit fram märker hon en tydlig förändring i hans utseende: ”He seems gaunter 

than the last time I saw him too – even his hair, combed neatly in a side part, is dull and 

limp.”
60

 Att han ser sliten ut skulle såklart kunna bero på Thomas ånger. Men det kan också 

förklaras med att June inte ser på honom som hon gjorde tidigare, att Junes nya syn på 

Thomas påverkar också hur hon ser på hans yttre. Detta kan också ses i Legend då Junes bild 

av honom börjar förändras i samband med att han avrättat Days mamma: ”Thomas runs a 

hand through his slicked hair. A bit of gel comes off on his glove[...] I see a mysterious 

emotion in his eyes – anger? Jealousy? It clouds and gives him an ugly look.”
61

 

 De onda karaktärerna i Divergenttrilogin beskrivs ofta utifrån sina falanger. Jeanine bär till 

exempel det tecken på ytlighet som förekommer i hennes falang: glasögon för att se smart 

ut.
62

 Men också hennes kläder nämns: ”She wears a blue dress that hugs her body from 

shoulder to knee, revealing a layer of pudge in the middle”
63

 Eric, Tris sadistiske tränare hos 

Dauntless, bär i sin tur ett flertal piercingar. Piercingar är i falangen inget ovanligt och Tris 

förklarar då hon ser honom att det inte är piercingarna som gör honom hotfull utan ”the 
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coldness of his eyes”.
64

 Men likväl betonas piercingarna ständigt när han beter sig illa eller 

hotfullt. 
65

 Vid ett tillfälle beskrivs hur ”He is so close I can see the holes his metal piercings 

fit into” och vid ett annat hur ”his smile – how the piercings pull wide when his lips spread – 

is almost too awful to take.” 
66

 Det finns något groteskt över Erics piercade ansikte. Kanske 

har han tagit det för långt, även med Dauntless mått.  

 Jameson ges i Legendtrilogin ett starkt negativt laddat yttre: ”I can see the hard lines of her 

face and the thin scarlet slash of her lips. Behind her expression is an icy nothingness – a 

complete lack of emotion that injects both fear and hate into my blood.”
67

 Hennes målade 

läppar blir i citatet en grotesk och vidrig skåra och liksom de andra antagonisterna väcker 

hennes kosmetika och utseende obehag hos huvudpersonerna. 

 Oavsett mängden smink är den onda karaktären aldrig enbart vacker. Ofta är det något som 

är avvikande och obehagligt med karaktärernas utseende. Om den onda Elector Primo 

beskrivs i Legend hur ”His skin looks wan and sickly.”
68

 Då Anden blir den nya Elector 

primo betonas ibland att hans utseende påminner om faderns då han riskerar att handla illa. 

Boken betonar att ”Without his father’s shadow in the way, he’s beautiful.”
69

 Med både 

Thomas och Anden verkar deras utseende vara bundet till deras godhet eller ondska. Anden 

handlar inte som sin far och blir vacker, Thomas ilska ger honom en ”ugly look”. I 

Divergenttrilogin beskrivs Jeanine som attraktiv, men med vattniga ögon. Det blir tydligt att 

böckerna, även om kosmetika kritiseras, värderar ett vackert utseende positivt. Tydligt blir 

också att utseendet bara kan vara vackert hos goda personer. Vackra människor går att lita på, 

den groteska, och det översminkade, är farlig.  

 De översminkade och groteska karaktärerna här ovan står i skarp kontrast till böckernas 

hjältinnor och goda flickor. Snow målas upp, både till utseende liksom personlighet, som 

falsk och oäkta; I kontrast till honom står Katniss, allra helst osminkad och värdelös på att 

skådespela. June sminkar sig visserligen, men hon är noga med att betona att hon gör det med 

måtta. Till skillnad mot Thomas och hans hårgelé är det aldrig något som kladdar. Men den 

tydligaste kontrasten i Legendtrilogin är kanske den mellan Jameson och Days vän Tess: 

medan Jamesons läppar beskrivs som ”the thin scarlet slash” och ”painted an angry stroke of 
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red” beskrivs Tess läppar som ”pink and smiling”.
70

 Skillnaden ligger inte bara i humöret utan 

också i färgen. Medan rött ofta kopplas ihop med kvinnlighet och sexualitet är det rosa 

mycket oskyldigare, flickigare. Också Snows sminkning med stora läppar och rouge kan ses 

som kvinnlig, liksom Jeanines tajta korta klänning. Tris kläs också i knälånga klänningar, men 

vägrar bära den som smiter åt om låren, hon föredrar alltså en flickigare modell. Piercingar 

och glasögonen i Divergenttrilogin är däremot mer könsneutrala, något som gäller för det 

mesta i Divergenttrilogin , liksom Thomas hårgelé i Legendtrilogin.  

 Divergenttrilogin är den som i minst utsträckning binder ihop utsmyckning med de onda 

karaktärerna. David som i Allegiant utan empati styr experimentet där Tris kommer ifrån bär 

inte uttalat någon utsmyckning alls. I Hungerspelstrilogin finns i distrikt 13 ledaren Alma 

Coin. I distrikt 13 finns varken kosmetika eller vackra utsmyckningar, vilket såklart speglar 

Coins utseende. Men till och med hos Coin finns tecken på att hon är mån om sitt utseende: 

”I’m somewhat fascinated by her hair, since it’s so uniform, so without flaw, a wisp, even a 

split end.” 
71

  

 På samma sätt som det finns onda karaktärer som inte bär utsmyckning och kosmetika 

finns också karaktärer med stora mängder kosmetika som inte är helt av ondo. Tigris i 

Mockingjay är med sitt utseende grotesk till och med för huvudstaden:  

She’s an extreme example of surgical enhancement gone wrong, for surely not even in the Capitol 

could they find this face attractive. The skin has been pulled back tightly and tattooed with black 

and gold stripes. The nose has been flattened until it barely exists. I’ve seen cat whiskers on people 

in the Capitol before but none so long. The result is a grotesque, semi-feline mask 
72

 

Först känner sig Katniss otrygg med att lita på Tigris då hon inser att Tigris är en före detta 

stylist i spelen, och inte den goda sorten som Cinna. Sedan inser hon att Tigris, i sin 

groteskhet, uteslutits ur huvudstadens samhörighet och nu går att lita på då hon drivs av ett 

hämndbegär. I Legendtrilogin finns Kaede, hon är sminkad men hör varken till fienden eller 

till överklassen. Första gången Day möter henne beskriver han henne som attraktiv med 

”glittering green powder over her smooth-lidded eyes and a short, black, bobbed haircut. A 

vine tattoo snakes down her neck and disapears into her corseted shirt”
73

 Kaede tillhör The 

Patriots och hjälper därför till och från Day och June, men inte utan att ta betalt. I Prodigy dör 

hon dock en hjältes död då hon försöker hjälpa Day och June. Innan dess förklarar hon att hon 
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anslöt sig till The Patriots för att tjäna pengar, men också för att hon lockades av möjligheten 

till ”a nobler goal”.
74

 I Legend försöker hon tvinga Tess till att slåss mot henne i en ”skiz 

fight”, men går med på att låta June ta Tess plats. June vinner slagsmålet men blir först 

knivhuggen av Kaede, något som är emot reglerna. Det finns alltså, trots att hon då och då 

hjälper dem, något hotfullt över Kaede. Gemensamt för Kaede och Tigris är alltså att de utgör 

både något hotfullt och välvilligt. Till skillnad mot den goda huvudpersonen drivs de av andra 

motiv än enbart de ädla, men likväl är de till hjälp. Kosmetikan blir här en slags varning som 

åtminstone inte helt infrias.  

Den utsmyckade klassen 
I hungerspelstrilogin är det tydligt att de som framför allt använder kosmetika och 

utsmyckning är huvudstadens invånare, det vill säga överklassen. När Katniss 

skönhetsassistenter fantiserar om att förändra hennes utseende spekulerar hon i vad det kan 

innebära. 

Do What? Blow my lips up like President Snow’s? Tattoo my breasts? Dye my skin magenta and 

inplant gems in it? Cut decorative patterns in my face? Give me curved talons? Or cat’s whiskers? 

I saw all these things and more on the people in the capitol. Do they really have no idea how 

freakish they look to the rest of us?
75

 

Bilden som målas upp är till och med mer överdriven än den av Snow. Huvudstaden lever i ett 

överflöd, det gäller inte bara mat och teknik utan också kosmetika och utsmyckning. Medan 

distrikten svälter klär sig huvudstaden i föremål värda en förmögenhet. Kontrasten finns också 

i Legendtrilogin, även om överklassens utseende inte målas upp som så extremt att det blir 

oattraktivt. Där handlar det snarare om dyra stenar på kläder och smycken som ställs mot 

slummens fattigdom. Både Katniss och June reflekterar över detta i böckerna då de funderar 

över vad kläder och smycken är värda. June som kommer ifrån överklassen konstaterar i 

Legend då hon spenderat tid med underklassen att hennes balklänning ”could’ve bought a kid 

in the slum sectors several months’ worth of food.” och i Prodigy smyckas hon med vackra 

pärlor och beskriver hur ”At first I admire them with ginger touches – but then I recall the 

poor people gathered at the train station in their threadbare clothes, and I pull my fingers away 

from my hair, disgusted with myself.” 
76

 Katniss i sin tur är underklass, varpå medvetenheten 

finns där redan från första början. När hon första gången ser mockingjaybroschen tillhör den 
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fortfarande en av de rikare flickorna i distriktet och hon beskriver den som ”Real gold. 

Beautifully crafted. It could keep a family in bread for months.”
77

 

 Till en början har Katniss svårt för de människor hon möter i huvudstaden. Då hon möter 

sina skönhetsassistenter beskrivs de som ”unlike people” och ”a trio of oddly colored birds”
78

 

Men efter ett tag mildras hennes känslor och en viss ömhet växer fram. Hon ser en skillnad 

mellan den aktivt onda Snow och den passiva befolkningen som lever i en oförstående 

bubbla: ”I feel bad about how I go around feeling so superior to them. Who knows who I 

would be or what I would talk about if I’d been raised in the Capitol?”
79

 

 Dock är hennes värderingar av karaktärerna – trots ömhet – fortfarande dömande. Istället 

för att beskriva dem som de vuxna människor de är beskriver hon dem som små barn eller 

husdjur. Redan i The Hunger Games sker detta då hon återser dem efter arenan: ” I’m happy 

to see them, too[...] in the way one might be glad to see an affectionate trio of pets at the end 

of a particularly difficult day.”
80

 Samma syn på skönhetsassistenterna visar hon fortfarande i 

Mockingjay då Gale undrar varför Katniss försvarar dem och hon försöker förklara det just 

med deras barnslighet: ”It’s more complicated than that. I know them. They’re not evil or 

cruel. They’re not even smart. Hurting them, it’s like hurting children. They don’t see... I 

mean, they don’t know...” 
81

 Också när hon beskriver deras utseende finns det något barnsligt 

och oskyldigt över dem. Vid ett tillfälle minns hon hur Octavia en gång bar en ljusslinga med 

upplysta musfigurer, vilket hon finner bisarrt men samtidigt konstaterar hon att ”but perhaps 

Octavia liked them because they were small, soft, and squeaky. Like her.” 
82

 Hon fortsätter 

beskriva Octavia, som vid tillfället tagits ifrån sin utsmyckning av distrikt 13: ”her face is 

ordinary but has an undeniable sweetness. She’s younger than I thought. Maybe early 

twenties [...] they [fingrarna] can’t stop trembling. I want to tell her it’s okay, that I’ll see that 

Coin never hurts her again” 
83

 

 Det mesta skönhetsassistenterna bär är, precis som mössen, varken sexuellt eller kvinnligt 

konnoterat. Octavia är grön och knubbig, Venia bär blått hår och Flavius, orangea 

korkskruvar och lila läppstift. Inte heller framstår de som äckliga och groteska på samma sätt 

som Snow, men samtidigt beskrivs huvudstadens invånare fortfarande som ”freakish”. 
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 Även i Divergenttrilogin syns klasskillnader på kläderna, men inte lika extremt. Då 

kläderna är ett tecken på samhörighet inom falangerna bär de falangslösa kläder från flera 

olika falanger på samma gång. Hos de falangslösa är alltså kläder enbart kläder och fyller 

ingen annan funktion (om man inte ser de blandade färgerna som ett slags 

”avståndstagande”). Samtidigt får vi i Insurgent se hur den falangslösa Edward bär olika 

ögonlappar från dag till dag. Att dekorera sig är alltså inte något enbart de i falangerna gör, 

och i Abnegations fall görs det inte ens där. Kontraster i smyckandet ligger snarare mellan 

Abnegation och de andra falangerna, och då framför allt Dautnless och Erudite.  

 I Legendtrilogin binds som konstaterat överklassen ofta till dyra smycken etc. Det är 

tydligt att det är stora skillnader på underklassens och överklassens utseende då de fattiga 

istället går klädda i trasor. Då Day ger June gemringen förklaras att underklassen snarare ger 

varandra något handgjort än dyra köpesmycken. Detta skapar en spricka mellan Day och June 

då Day missuppfattar Junes tysta reaktion som att ringen inte är fin nog. Ett annat exempel på 

överklassens dyrare utsmyckning tas upp då Day utklädd bär färgade kontaktlinser och 

beskriver hur ”These contacts are a luxury in themselves – rich trots use them to change their 

eye color – for fun”
84

  

 Det kan tyckas logiskt att kosmetikan och utsmyckningen blir en del av den högre klassen. 

Smink, plastikoperationer och smycken är dyrt även i vår tid, något framförallt en kvinnlig 

författare med största säkerhet är medveten om. Den övre klassen kan, då deras primära behov 

blivit uppfyllda, uppfylla också andra behov som vackra smycken och kläder kan 

tillfredsställa. Det är dessutom ett enkelt sätt att skapa kontraster mellan klasserna.  

 Oavsett om kopplingen mellan överklass och kosmetika är naturlig eller ej gör författarna 

ett medvetet val då den väljer att använda just detta som en symbol för klasskillnader, liksom 

det är ett val hur det används. Måste kosmetikan vara klassbunden? Är det inte fullt möjligt 

med en underklass som smyckar sig? Måste kosmetika kosta en förmögenhet? Dystopin bär 

på möjligheten att måla upp ett samhälle olikt vårt eget. Att Lu och Collins trots detta väljer 

att koppla ihop kosmetika och överklass är ett aktivt val som illustrerar en negativ syn på både 

överklassen och på kosmetikan själv.  
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Den smyckade mannen  

Det är lätt att få intrycket när man läser Hungerspelstrilogin att Panem är en värld där det är 

okej för män att liksom kvinnor sminka och smycka sig. Dock är det inte riktigt så enkelt. 

Visserligen är andelen män och kvinnor som sminkar sig relativt jämn, men detta betyder inte 

att det i boken värderas som något positivt. Majoriteten av dem som sminkar sig kommer från 

huvudstaden och värderas kritiskt för sitt användande av kosmetika. Av de män som 

förekommer regelbundet i boken är det framför allt Flavius som beskrivs som utsmyckad. 

Som konstaterat under ”Den smyckade klassen” ses han av Katniss som ett barn eller husdjur 

och ställer alltså knappast den smyckade mannen i någon bättre dager. Av det lilla vi får veta 

om honom finns det inget annat än hans manliga pronomen som avslöjar att han är en man. 

Hans skvaller och ytlighet får honom snarare att uppfattas som en stereotyp av en flicka.  

 Att de män som bär kosmetika enbart kommer från huvudstaden, det vill säga hör till 

förtryckarna, eller liksom Katniss tvingas på det, ger en intrycket att böckerna snarare än att 

uppmuntra till sminkade, smyckade män faktiskt fördömer det. Män som sminkar sig är, 

liksom kvinnorna i huvudstaden, ytliga självupptagna varelser, i bästa fall ett vuxet barn 

liksom Flavius och i värsta fall hjärtlös och grym som Snow. Intressant nog är Snows 

utseende, med rouge och stora läppar, mer vuxet, kvinnligt, än Flavius ljusa korkskruvar. Det 

faktum att Flavius beskrivs som ett barn stärker kontrasten.  

 Den enda huvudstadsinvånaren Katniss litar fullt ut på och beundrar är hennes stylist, 

Cinna. Hans utseende avviker dock mycket från normen i huvudstaden: 

I’m taken aback by how normal he looks. Most of the stylists they interview on television are so 

dyed, stenciled, and surgically altered they’re grotesque. But Cinna’s close-cropped hair appears to 

be its natural shade of brown. He’s in a simple black shirt and pants. The only concession to self-

alteration seems to be metallic gold eyeliner that has been applied with a light hand. It brings out 

the flecks of gold in his green eyes. And, despite my disgust with the capitol and their hideous 

fashions, I can’t help thinking how attractive it looks.
85

 

Cinnas utseende är mycket mindre smyckat än andra mäns i huvudstaden. Han bär enkla 

kläder och ofärgat kortklippt hår. Hans enda sminkning är guldeyeliner men samtidigt betonar 

Katniss att den är tunn och klär honom, vilket får honom att framstå som kompetent. Det är 

alltså stora skillnader på Flavius och Cinna. Till skillnad mot det översminkade djurbarnet 

Flavius är Cinna naturlig, vuxen och kompetent.   

 Även i huvudstaden finns det, trots att alla sminkar och smyckar sig, fortfarande skillnader 

mellan män och kvinnor. Som Nilsson och Henthorne påpekar blir Katniss i Catching fire 
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medveten om att de manliga spelarna inte alltid behöver utstå samma skönhetsbehandlingar 

som flickorna, som att till exempel vaxa bort all kroppsbehåring. Även om Peeta, liksom 

Katniss, blir påtvingad kläder, kosmetika och smycken mot sin vilja är det tydligt att detta inte 

är i samma utsträckning som Katniss och vi får, då bokens perspektiv är Katniss, aldrig 

egentligen reda på vad han tänker om detta. Inte heller bär män någonsin explicit klänning 

eller klackskor i böckerna. I mockingjay beskriver Katniss dessutom garderoberna i en 

huvudstadslägenhet: ”In one bedroom we find hundreds of the woman’s outfits, coats, pairs of 

shoes, a rainbow of wigs, enough makeup to paint a house. In a bedroom across the hall, 

there’s a similar selection for men.”
86

 Det finns alltså, trots att de kanske är mindre än i vår 

tid, fortfarande skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att förändra sitt utseende även i 

huvudstaden. Intressant nog väljer Collins att betona överflödet i den kvinnliga garderoben 

snarare än den manliga, vilket stärker bilden av detta som något typiskt kvinnligt. 

 Liksom Katniss och Peeta tvingas kläs och smyckas mot sin vilja blir också Day tvungen 

till detta: ”’It was for a quick photo,’ he says, pointing at his outfit, ’of me shaking hands with 

the Elector. Not my choice. Obviously. I better not regret throwing my support behind this 

guy.’”
87

 Dock finns det i Days kommentar en skämtsam ton och en antydan av kontroll. Day 

kommer visserligen från underklassen men har viss makt över Anden då han styr huruvida 

folket ska stödja Anden eller ej. Utöver detta tillfälle är det påtvingade smyckandet ofta ett 

försök att hålla sig gömd, alltså ett verktyg. När han klär ut sig beskriver han ofta detta som 

en positiv upplevelse. Då han i Legend klär ut sig beskriver han det som ”I look pretty 

awesome tonight.” och utklädnaden i Champion beskriver han som en favorit.
88

 Dessutom har 

Day stor kontroll över hur han går klädd vid dessa tillfällen. Det är också fallet i Champion då 

han vid ett tillfälle tvingas klä upp sig. Även om han tvingas köpa finare kläder får han själv 

välja vilka under en shoppingrunda.  

 Då falangernas smyckning i Divergenttrilogin ofta är könsneutral bärs den i lika stor 

utsträckning av män och kvinnor. Hos Tobias finns inget uttalat tvång kring kosmetika och 

utsmyckning. Å andra sidan bär han heller inte mycket sådant utan i princip bara tatueringar, 

vilket varken i vår värld eller i bokens förknippas med femininitet. Tris bror Caleb bär i 

Divergent trots perfekt syn glasögon då han byter till Erudite. Denna ytlighet målas upp som 

något han skäms över då Tris konfronterar honom, och han slutar därefter bära glasögon. 
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Återigen är detta inte specifikt feminint. Det mer feminina så som smink och trånga 

klänningar är fortfarande reserverat för flickorna.   

Avslutande diskussion  

Det är tydligt att kosmetikan har en viktig roll i ungdomsdystopierna. Bland de som sminkar 

och smyckar sig frivilligt i trilogierna hör de flesta till överklassen, eller i Divergenttrilogin 

till en viss falang, så som Dauntless. I Hungerspelstrilogin är många i överklassen så 

sminkade och smyckade att de av Katniss beskrivs som ”freakish”. Om det är någon Katniss 

bryr sig om beskrivs den istället som ett barn eller ett djur. I Legendtrilogin är överklassen 

inte lika färgglad och bisarr i sin utsmyckning, utan överflödet ligger istället i sådant som dyra 

stenar och pärlor. Då June själv hör till överklassen är smyckena en källa till skuldkänslor. 

Många gånger är den frivilligt dekorerade också ond, varpå flickan är noga att betona det 

groteska och vidriga, speciellt då det sitter på en man såsom Thomas, Snow eller Eric. I 

Divergenttrilogin är de onda dock inte lika smyckade, och när det händer är det ofta 

könsneutral utsmyckning som piercingar eller glasögon.  

 Ingen av de pojkar som står trilogiernas flickor nära romantiskt bär i någon större 

utsträckning feminin utsmyckning. Day och Peeta bär båda vid något tillfälle halsband, men 

dessa är fyllda med symboliskt värde och fyller andra syften än att smycka. Day och Peeta 

tvingas båda använda utsmyckning och kosmetika, men det sker aldrig i samma utsträckning 

som böckernas flickor. Tobias smyckar sig däremot frivilligt, men enbart med könsneutrala 

tatueringar, och Gale dekorerar sig inte alls. De män som frivilligt smyckar och sminkar sig i 

Hungerspelstrilogin är överklass och föraktas för det. När det sker i Legendtrilogin och 

Divergenttrilogin, vilket är sällan, är det ofta mer könsneutralt och döms inte lika hårt.  

 Som konstaterat under ”Kontroll, tvång och tabu” är flickornas förhållande till 

utsmyckning och kosmetika mycket splittrat. Å ena sidan är det något de inte gärna frivilligt 

klär sig i. Det är något som tvingas på dem och de gör tydligt att det inte är något de vill bära. 

Å andra sidan finns där en ständig fascination inför allt det vackra. Katniss, Tris och June 

beskriver gärna vad de kläs i, de pillar på pärlor och betraktar sig själva i speglar och tv-

skärmar. Katniss bästa vän i huvudstaden är dessutom en designer vars kläder hon gärna och 

länge hyllar. Tris är uppfostrad till att ta avstånd från kosmetika, men verkar innerst inne vilja 

dekorera sig. När Christina tvingar på henne smink erkänner hon tillslut att hon gillar det.  

 Tris och Junes avståndstagande är inte lika tydligt som Katniss, även om det finns där. 
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Kanske beror det på att tvånget mot dem inte heller är lika tydligt. Hos Tris är det hennes 

familj och vänner som pressar henne. Hon tvingas dessutom både till det osmyckade och till 

det väldigt smyckade varpå det blir svårare att tydligt gå emot tvånget. June i sin tur tvingas 

av folk som står över henne, så som hennes befälhavare, den äldre pojken Thomas (som hon 

nästan ser som familj) och landets ledare Anden. Dessa personer står över henne i rang eller 

ålder, men de tillhör samtidigt samma klass. Katniss är i egenskap av underklass som utsätts 

för överklassens förtryck mest utsatt, kanske är det därför hennes motstånd är tydligast. De 

som tvingar henne att dekorera sig är inte vänner eller familj utan främlingar med makt över 

henne. Det gäller såklart även Peeta, men i viss mån även Day som kläs upp då han hamnar i 

sociala sammanhang med överklassen.  

 Idén om patriarkatet som tvingar flickan att sminka sig verkar nästan ha ersatts av 

överklassens förtryck, eller i Tris fall den sociala gruppens. Kosmetikan verkar vara bunden 

till klass/social grupp snarare än genus. För att underklassen ska erkännas av överklassen 

måste den sminkas och göras vacker. Spelarnas rätt att överleva i hungerspelstrilogin hänger 

trots allt på om de är vackra nog för att få sponsorer. Samtidigt finns det fortfarande andra 

förväntningar på flickor och kvinnor än pojkar och män. Män och kvinnor bär, till och med i 

Hungerspelstrilogins huvudstad, olika kläder och det finns fler krav på kvinnor. Kvinnorna 

måste, till skillnad från männen, vaxa bort sin kroppsbehåring och bära högklackade skor och 

klänningar för att uppfattas som vackra och därmed accepteras.  

 Man kan fråga sig varför dekorationen måste nedvärderas. Kosmetikan som förtryck, 

oavsett om det kommer från en överklass eller ett patriarkat, är trots allt bara ett medel, eller 

ett symptom på förtrycket. Man kan också fråga sig varför kosmetikan måste kopplas samman 

med förtryck. Att använda smyckande som symbol för förtrycket är ett val författarna till 

dystopierna gör. När June äter middag med Anden är det hennes pärlor som påminner henne 

om klasskillnaderna, inte måltiden hon sedan äter. Utsmyckning behöver dessutom inte bestå 

av dyra pärlor och stenar, och ingenting säger heller att sådant i en avlägsen framtid måste 

vara något dyrt. Det är fullt möjligt att skapa en underklass med sina egna billigare smycken 

eller med alternativ kosmetika som upplevs som något frigörande. Med några få undantag, 

såsom Days gemring, verkar dock billigare utsmyckning sällan existera i dystopierna. Men 

kosmetikan som underklassens frigörelse existerar i Legendtrilogins röda hår. I 

Hungerspelstrilogin verkar det dock som att framförallt överklassens rebeller smyckar sig 

med mockingjaysymbolen medan underklassen snarare har symbolen på något mindre 
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bestående såsom ett kex, åter igen är alltså utsmyckningen reserverad för överklassen. I 

Divergent finns också en tendens till kosmetikan som något frigörande för flickan då Tris 

byter till Dauntless, men som konstaterat är detta något som delvis misslyckas då kosmetikan 

lika mycket blir ett medel till kontroll som till frigörelse. 

 Det är också ett aktivt val att ständigt markera kosmetikan hos de onda. Saker som Snows 

plastikopererande och Jamesons röda läppar betonas ständigt. Deras sminkade yttre framstår 

som groteskt, som en varning om att de är farliga och inte går att lita på. Det kan också tolkas 

som att det onda inte går att dölja, att det lyser igenom masken. Människorna i 

Hungerspelstrilogins huvudstad föraktas lika mycket för sitt färgglada yttre som sin 

empatilösa livsstil. Det skapas en bild av det feminina som något negativt och farligt, något 

som bör föraktas.  

 Dock verkar det flickiga utseendet mer godkänt än det kvinnliga. Det finns något hotfullt 

över kvinnlig utsmyckning såsom röda läppar, rouge, korsetter och tajta klänningar. 

Människorna som bär dessa föremål utgör ofta ett hot mot huvudpersonen. Christina bär 

visserligen rött läppstift i Allegiant, men Tobias är snabb att tala om att ”It reminds me of the 

way candy stains childrens skin if they eat it too sloppy.”
89

 Hennes kosmetika är alltså inte 

hotfullt kvinnlig utan barnsligt flickig, något alla trilogierna verkar föredra.  

 Det verkar som målet är, som Nilsson beskriver i texten ”Att flicka sig”, att vara lagom 

mycket flicka, flicka på rätt sätt.
90

 Den ideala tonårsflickan ska inte vilja sminka sig och hon 

ska fördöma det ytliga och det överdrivet feminina. Samtidigt ska de dock vara vackra och 

dekorerade. Undantaget är Tris, som flera gånger får bekräftat av andra att hon inte är vacker 

– men även hon blir i Allegiant kallad vacker av Tobias. Oavsett om hon beskrivs som vacker 

eller icke-vacker visar påpekandena om detta att skönheten är relevant, att det är något läsaren 

behöver veta. Det stämmer alltså att flickan, som tidigare forskning har nämnt, målas upp som 

både vacker och passiv. Samtidigt finns det tillfällen då kosmetikan används som ett verktyg, 

i dessa lägen förekommer det att flickan aktivt och frivilligt tar sig an kosmetikan. Det är 

också i dessa situationer, då kosmetikan och utsmyckningen är ett aktivt verktyg, som 

trilogiernas pojkar framför allt dekorerar sig. 

 Kanske är avståndstagandet ett sätt att göra flickan unik, betona att hon inte är som alla 

andra flickor. Tendenser till detta finns också utanför boken. Flickan ska vara naturligt 

vacker, inte för att hon vill vara det utan som av en slump. Liksom Dahl beskriver finns idén 
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om sminket som ett förtryck kvinnan eller flickan måste förkasta, liksom idén om den 

naturligt vackra, verkliga, kvinnan som kastar av sig förtrycket.
91

 Det kan synas harmlöst, 

men med avståndstagandet till kosmetika kommer också avståndstagandet till vissa flickor. 

Det skapar en bild av den skönhetsintresserade flickan som empatilös, självcentrerad och 

mindre värd. Effekten av detta blir att man vänder flickor mot flickor, kvinnor mot kvinnor. 

Genom att kritisera kraven på kosmetika och utsmyckning flickan möter skapar man en ännu 

smalare mall för flickan att passa in i. Det skapas ett genusmönster där flickan både ska bära 

kosmetikan, och förakta den. Att måla upp något specifikt feminint som negativt vänder inte 

bara kvinnor mot andra kvinnor utan dessutom kvinnor mot sig själva.  

 Kanske är det detta som demonstreras i Divergenttrilogin, där just den smalare mallen blir 

tydlig. Tris har fått lära sig att det är fel att smycka sig, samtidigt växer hon plötsligt upp och 

förväntas göra det. Tris verkar, till skillnad från Katniss och June, försöka bryta sig fri från 

synen på kosmetika som något negativt, det finns en tendens att närma sig de motrörelser 

Dahl beskriver. Men samtidigt når hon inte hela vägen. Hon förklarar att hon utan mammans 

förväntningar inte längre har ”as many reservations”, motståndet beror alltså inte enbart på 

föräldrarna. Snarare verkar det nästan som att Tris bekräftar den smalare mallen av idealet. 

Hon sminkar och smyckar sig, men hon gör det motvilligt.  

 I framtidsskildringen är alltså den goda pojkens utsmyckning fortfarande sparsam och 

könsneutral medan flickan i sin tur måste fortfarande finna en balans där hon smyckar sig 

lagom mycket och på rätt sätt, varken för mycket eller för sexuellt konnoterat. Det enda som 

egentligen förändrats är huruvida hon får göra det till synes frivilligt. Kosmetika och 

utsmyckning blir samtidigt som flickan bär det något hon måste ta avstånd ifrån. 

Könsmönstren i framtidsskildringen är följaktligen ungefär densamma som i annan litteratur. 

Flickan är fortfarande vacker, smyckad och passiv, den osminkade pojken blir i än högre grad 

en norm och ett ideal flickan i egenskap av flicka aldrig kan nå upp till.  

Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag gjort en tematisk läsning av de dystopiska ungdomstrilogierna 

Hungerspelstrilogin, Divergenttrilogin och Legendtrilogin, vilket jag har gjort med fokus på 

temat kosmetika och utsmyckning. Syftet var att undersöka de genusmönster som existerar 

kring kosmetikan och utsmyckningen, liksom dess förhållande till klass och ålder. 
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 Jag kommer i uppsatsen fram till att kosmetika och utsmyckning bärs frivilligt av överklass 

och onda karaktärer och att det tvingas på de flickor, och i viss mån även de pojkar, som är 

böckernas huvudpersoner. Böckerna tycks bekräfta åsikten att kosmetikan är något förkastligt, 

påtvingat av patriarkatet, som det beskrivs i Ulrika Dahls text. Tvånget kommer dock i 

böckerna inte enbart ifrån patriarkatet utan också från överklassen. Uppdelningen mellan vad 

som är okej för flickor och pojkar att bära ser i stort sett likadan ut som i dagens samhälle, 

trots framtidsskildringens möjligheter att måla upp något nytt. De som frivilligt bär kosmetika 

och utsmyckning är oftast farliga, såsom onda ledare eller förtryckande överklass. Det 

feminina nedvärderas i böckerna mer än det könsneutrala (även om kritik kring det neutrala 

också förekommer) och det kvinnliga nedvärderas starkare än det flickiga. Även om flickorna 

finner att dekorationen kan vara användbar har den litet eller inget värde då den inte fyller en 

annan funktion än skönhet. Resultatet blir destruktivt då flickor och kvinnor vänds mot 

varandra och sig själva. Dessutom blir ramen för vad som är okej snävare då de både ska vara 

vackra, men inte bry sig om det. Det bekräftar också de genusmönster och förväntningar som 

säger att flickan ska vara passiv och vacker.
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