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Inledning 

Litteratur påverkar och litteratur undervisar. Litteratur undervisar, särskilt inom barn- och 

ungdomslitteratur. Där lyfts frågor om det didaktiska på ett sätt som inte sker inom litteratur 

riktad till vuxna. Ungdomar ses som påverkbara via litteratur och länge hade barn- och 

ungdomsboken ett tydligt uttalat uppfostrande syfte, något Lena Kåreland skriver om i 

Barnboken i samhället (2009).
1
  

The Fault in Our Stars (2012) är en ungdomsroman skriven av den amerikanska 

författaren John Green. Romanen har uppnått stora framgångar världen över och har fått ännu 

större spridning efter att nyligen ha filmatiserats. I kombination med att vara författare är 

Green också ett känt internetfenomen och har en omfattande krets följare på sociala medier, 

vilket innebär en bred kanal att kommunicera direkt med sina läsare.  

The Fault in Our Stars handlar om den sextonåriga Hazel och hennes möte med 

jämnåriga Augustus. I romanen får läsaren följa utvecklingen av deras relation. På flera sätt är 

det en historia om den första kärleken, även om handlingen till stor del kretsar kring det 

faktum att Hazel är diagnostiserad med obotlig lungcancer.  

På sina olika sociala medier diskuterar Green sina tankar bakom The Fault in Our 

Stars, förklarar metaforers betydelser och svarar på direkta frågor från läsare. Green ger en 

tydlig bild av vad han ville uppnå med romanen och varför han utformade den på det sättet 

han gjorde. Exempelvis förklarar han att med The Fault in Our Stars menade han att författa 

en normavvikande ungdomsroman. Genom att skriva boken ur ett kvinnligt perspektiv avsåg 

Green att undersöka könskonstruktioner och hur de formar vår förståelse för vad som utgör 

bland annat hjältemod.
2
 Green menar att han ville ignorera de traditionella könsrollerna och 

undvika definierade stereotyper.
3
  

Med bakgrund mot vad Green själv har uttalat sig om gällande könsroller, 

utmanandet av stereotyper och den medvetna tanken bakom blir det intressant att undersöka 

The Fault in Our Stars ur ett genusperspektiv. Detta för att närmre se hur beteendemönstren 

ser ut och vilka normer som förmedlas till den stora grupp läsare som verket når ut till.  

                                                        
1 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund 2009, s. 149. 
2 ”Vlogbrothers – The Fault in Our Stars” (2012), Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=g_FzrUXOZEc&list=UUGaVdbSav8xWuFWTadK6loA  (8/12 2014) 1:04 
3”Questions about The Fault in Our Stars (SPOILERS!)” http://johngreenbooks.com/questions-about-the-fault-

in-our-stars-spoilers/ (8/12 2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=g_FzrUXOZEc&list=UUGaVdbSav8xWuFWTadK6loA
http://johngreenbooks.com/questions-about-the-fault-in-our-stars-spoilers/
http://johngreenbooks.com/questions-about-the-fault-in-our-stars-spoilers/
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka framställningen av karaktärerna i The Fault in Our 

Stars genom en genusläsning, och sätta dem i relation till varandra för att på så sätt urskilja 

hur de förhåller sig till de andra karaktärerna. Utgångspunkten blir att undersöka berättarjaget 

Hazel i förhållande till de andra personerna i romanen. Karaktärernas framställning ska 

analyseras med hjälp av modeller över vanligt förekommande stereotyper inom barn- och 

ungdomslitteratur. Detta tillvägagångssätt blir särskilt intressant med orsak av att författaren 

främst har argumenterat för det motsatta, som nämndes i inledningen ovan. 

Genom att undersöka karaktärerna, dels enskilt och dels i förhållande till varandra, 

kan vi se vilka strukturer som är framhävande i The Fault in Our Stars. Med detta syftar 

uppsatsen till att undersöka huruvida karaktärerna är aktiva eller passiva och om det sker 

någon utveckling av karaktärerna och i sådana fall hur denna utveckling ser ut.  De 

frågeställningar uppsatsen ämnar besvara är: i vilken mån är karaktärerna könsstereotypa? 

Sker det någon utveckling hos karaktärerna? Är karaktärerna aktiva eller passiva?  

Teori och metod 

Uppsatsen utgår från den definition av genus som Maria Nilsson gör i Från Gossip Girl till 

Harry Potter – Genusperspektiv på ungdomslitteratur (2010). Nilsson skriver om genus i 

betydelsen socialt konstruerat kön och att genus handlar om ”hur vi gör och görs till män och 

kvinnor”.
4
 Vidare går det inte att tala om genus utan att tala om makt, och att synliggöra 

genuskonstruktioner är likvärdigt med att synliggöra maktperspektiv.
5
 Dessutom innebär att 

arbeta med genus även att se normer och utmana dem, vilket ligger till grund för denna 

uppsats analys. 

I Barnbokens byggklossar (2004) diskuterar Maria Nikolajeva vad barn- och 

ungdomslitteratur är och ställer sig frågande till huruvida den skiljer sig från den allmänna 

litteraturen. Nikolajeva konstaterar att barnlitteratur behandlas som en marginaliserad 

litteratur liksom exempelvis kvinnolitteratur och hon anser att de barnlitterära delarna 

generaliseras och istället blir till en statisk genre.
6
 Istället föreslår Nikolajeva att barnlitteratur 

som samlingsbegrepp blir en arbetsdefinition för ”litteratur skriven, publicerad, marknadsförd 

och behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga publik.”
7
 Med barn menas 

                                                        
4 Maria Nilsson, Från Harry Potter till Gossip Girl. Genusperspektiv på ungdomslitteratur, Lund, 2010, s. 12 f. 
5 Nilsson, 2010, s. 14. 
6 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund 2004, s. 13.  
7 Nikolajeva, 2004, s. 15.  
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människor mellan noll och arton år, och således innefattas även kategorin ungdomslitteratur.
8
 

Situationer där erkända maktstrukturer ifrågasätts är något som skildras inom den moderna 

barnlitteraturen.
9
  

För att analysera karaktärer som förekommer i litteratur måste man titta på hur de 

presenteras menar Nikolajeva. Detta sker bland annat genom karaktärers sätt att bete sig på, 

hur de uttalar sig, vad de tänker och så vidare. Genom att sammanfoga den information som 

ges av författaren kan läsaren bilda sig en någorlunda fullständig bild av karaktären.
10

 

Nikolajeva presenterar en schematisk uppställning över klassiska stereotypa drag 

som tillskrivs män och pojkar samt kvinnor och flickor, och menar att detta är möjligt då det 

råder ett motsatsförhållande mellan könen.
11

 Vidare skriver Nikolajeva att man syftar till 

könsstereotyper när flickor och pojkar, män och kvinnor beter sig i böcker utifrån de 

förväntade rådande normerna. Exempelvis tar Nikolajeva upp att flickor är snälla och 

väluppfostrade samt att pojkar är äventyrliga och busiga. Det relevanta vid en litterär analys 

är inte det biologiskt konstruerade könet, utan det socialt konstruerade könet, menar 

Nikolajeva. Det intressanta är inte den potentiella bristen på flickor eller pojkar i litteraturen, 

utan istället att se på hur många karaktärers genustillhörighet avslöjas efter ett föreskrivit sätt 

att bete sig på och hur många som bryter mot det performativa genuset.
12

  

Enligt Nikolajeva är stereotypt för kvinnor/flickor egenskaper som bland annat; 

vackra, agressionshämmade, emotionella, milda, lydiga, självuppoffrande, omtänksamma, 

omsorgsfulla, sårbara, beroende, passiva, tänker kvalitativt och intuitiva. Stereotypt för 

män/pojkar enligt Nikolajeva är istället; starka, våldsamma, känslokalla, hårda, aggressiva, 

tävlande, rovgiriga, skyddande, självständiga, aktiva, analyserande, rationella och så vidare.
13

 

Nikolajeva menar att dessa egenskaper inte alltid efterföljs men att det är ett 

grundläggande tillvägagångssätt att titta på litterära karaktärer, något som blir givande för 

denna uppsats då den ämnar undersöka huruvida karaktärerna är stereotypa eller ej. I vårt 

samhälle är det de manliga egenskaperna som är normen och därmed anses vara överlägsna de 

kvinnliga egenskaperna. Nikolajeva skriver vidare att kvinnliga roller i litteratur som faktiskt 

tillskrivs maskulina drag och blir normbrytande ofta tvingas att återgå till kvinnliga 

                                                        
8 Ibid.  
9 Nikolajeva, 2004, s. 17.  
10 Nikolajeva, 2004, s. 106. 
11 Nikolajeva, 2004, s. 129. 
12 Nikolajeva, 2004, s. 130. 
13 Nikolajeva, 2004, s.129. 
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beteendenormer som en effekt av det patriarkala systemet, medan manliga gestalter tenderar 

att utvecklas mot styrka och blir oberoende.
14

  

För att utföra denna uppsats ämnar jag att göra en tematisk analys av det valda 

verket, där jag studerar personbeskrivningar, relationer och huvudpersonens utveckling ur ett 

genusperspektiv. Eftersom jag vill undersöka utvecklingen av karaktärerna blir det av värde 

att titta på hur de först presenteras och sedan hur de förändras genom relationer med varandra. 

Mitt val av verk motiveras av dess stora popularitet och den breda publik verket når ut till, 

dels för att det är samtida och intressant och dels för att det på så sätt indirekt utgör stor 

påverkan när dess främsta publik är ungdomar. Genom att fokusera på vissa litterära 

karaktärer i romanen och undersöka hur de framställs kan jag komma fram till ett resultat.  

 

Tidigare forskning 

The Fault in Our Stars är ett relativt nyutgivet verk och således finns det inte mycket tidigare 

forskat kring det. Verket omnämns främst i litteraturrecensioner, diskuteras i forum på 

internet och dylikt. Däremot finns tidigare analyser med liknande utgångspunkter och 

perspektiv kring modern ungdomslitteratur som är av värde att nämna i denna uppsats.  

I Contemporary Dystopian Fiction for Young Adults (2013) skriver Katherine R. 

Broad i kapitlet ”The Dandelion in the spring – Utopia as Romance in Suzanne Collins’s The 

Hunger Games Trilogy” om den populära moderna ungdomstrilogin The Hunger Games. 

Broad skriver att författaren Suzanne Collins med trilogin har utmanat stereotyper och låtit en 

flicka ta den plats som annars tillskrivs pojkar, men Broad ser också en problematik och 

menar att huvudkaraktären Katniss inte är den feministikon många anser. Broad menar att vid 

en närmare läsning av trilogin framgår ett annat budskap: ”[…] a closer reading suggest that 

her character also imparts a very different message, one that tells girls the importance of 

growing up to find satisfaction in heterosexual love and the nuclear family.”
15

  

Broad påstår att utöver vad trilogin egentligen handlar om är det i grund och botten 

en kärlekshistoria. Det blir en fråga om vilken av killarna Katniss ska välja, istället för att 

handla om den egentliga historien. Den kärlekstriangel som uppstår är den som driver 

handlingen framåt. Broad menar att Katniss förlorar sin trovärdighet eftersom hon anser att 

hennes inre viljor motsäger hennes påstådda viljor, då Katniss motsätter sig det romantiska 

men samtidigt är den fortgående kärlekshistorien trilogins centrala del. Broad menar att 

                                                        
14 Nikolajeva, 2004, s. 130. 
15 Katerine R. Broad, ”The Dandelion in the spring – Utopia as romance in Suzanne Collin’s The Hunger Games 

Trilogy”, Contemporary dystopian fiction for young adults, New York, 2013, s. 117 f. 
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Katniss hjältinneroll och hjältemod blir högt begränsat av romanserna.
16

 Broads analys blir 

inte ett verktyg att applicera på denna uppsats utan fungerar snarare som ett uppslag inför hur 

en analys av stereotypa könsroller kan utföras.  

I Från Gossip Girl till Harry Potter skriver Maria Nilsson om genusperspektiv inom 

ungdomslitteratur. Hon skriver bland annat om innebörden med en genusläsning och ser två 

viktiga steg i det. Att först identifiera olika föreställningar om manligt och kvinnligt och 

sedan reflektera över vad dessa föreställningar fyller för funktioner och varför det ser ut på 

det sättet det gör.
17

 Genom att göra en genusläsning synliggörs förhållandet mellan olika 

perspektiv och maktstrukturer och även hur samhällsstrukturerna påverkas och präglas av 

våra föreställningar. Vidare diskuterar Nilsson om hur mycket ungdomslitteratur handlar om 

behovet av att mogna och ta ansvar för sina handlingar vilket är ett återkommande tema även i 

olika genrer av ungdomslitteratur. Nilsson menar att det är av stort värde att arbeta med den 

litteratur som ungdomar själva läser, och att det är viktigt att främja ungas läsintresse och 

väcka det istället för att göra läsningen högtravande och svår.
18

  

En av de genrer som har flera likheter med The Fault in Our Stars är en undergenre 

till chick lit, nämligen chick lit jr. Där är det alltid en ung kvinna som är huvudperson och 

vanligt förekommande är att de är skrivna i jagform. Innehållet är humoristiskt och ironiskt 

och kretsar kring hjältinnor som drömmer om att bli förälskade och få en pojkvän, ofta den 

absolut populäraste killen. Vanliga teman är mognad och vänskap samt att finna sin plats i 

tillvaron.
19

 Visserligen överensstämmer inte The Fault in Our Stars på samtliga punkter men 

de likheter som finns gör det intressant att använda Nilssons analyser av chick lit jr som 

perspektiv och stöd i denna uppsats. Bland annat diskuterar Nilsson vänskapsrelationer, 

familjeförhållanden och kärleksförhållanden som vanligt förekommande teman. Alla dessa är 

viktiga och närvarande relationer men som också ofta är komplicerade. 

I Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen (2013) presenteras flickforskning och 

författarna förklarar att de med begreppet flicktion vill ”ringa in flickskildringar som 

innehållet ett moment av förändring, förnyelse, en rörelse mot eller en antydan om en mer 

komplex gestaltning”.
20

 De menar att författare och konstnärer har möjlighet till en 

användning av tankefiguren flicka i skildringar av flickor, för att utforska bland annat genus.
21

 

                                                        
16 Broad, 2013, s. 120 ff 
17 Nilsson, 2010, s. 22.  
18 Nilsson, 2010, s. 31.  
19 Ibid.  
20 Bodil Formark, Eva Söderberg, Mia Österlund, Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen, Malmö, 2013, s. 14 

f.  
21 Formark, Söderberg, Österlund, 2013, s. 15.  
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Genom att skapa begreppet flicktion problematiseras betydelsen av flickan i fiktionen och 

”med andra ord kan tankefiguren flicka utgöra en position i fiktionen som innehas av flickor 

som gärna utmanar genuskodade förväntningar genom exempelvis överdrifter eller 

underdrifter av dessa förväntningar”.
22

 Begreppet flicktion får relevans för denna uppsats då 

en traditionell typ av flickskildringar återfinns just i ungdomslitteratur.
23

 

 

Analys 

I The Fault in Our Stars möter läsaren ett flertal mer eller mindre betydande karaktärer, och i 

följande analys tas de som funnits mest relevanta upp. Analysen börjar med att kort presentera 

huvudkaraktärerna. Tyngdpunkten ligger vid det första etablerandet av huvudpersonerna 

Hazel och Augustus relation i första delen för att sedan gå över till ett avsnitt om deras 

relation i förändring och utveckling. Slutligen följer ett avsnitt av analysen där Hazels 

familjeförhållanden och relationen med vännen Kaitlyn analyseras. Uppdelningen är gjord 

med tanke att strukturera upp analysen och på så sätt belysa de viktigaste aspekterna i 

romanen för den här uppsatsen.  

Hazel och Augustus 

Hazel är bokens protagonist och berättarjag. Hon är sexton år gammal och hennes liv färgas 

framförallt av den obotliga lungcancer hon blev diagnostiserad med i yngre tonåren. Cancern 

hindrar henne från att leva ett typiskt tonårsliv med skolgång och hennes umgängeskrets är 

begränsad till föräldrarna. Hazel är inte blyg eller asocial, utan väljer snarare att distansera sig 

från omvärlden som följd av sjukdomen. Hon är rädd för att skada sina närstående vid sin 

bortgång, då hon är det enda barnet i sin familj, och färgas starkt av en oro att hon ska göra 

sina föräldrar barnlösa vid en framtida bortgång.  

Augustus Waters skiljer sig på många sätt från Hazel. Han är självsäker och 

karismatisk och fängslar alla i sin närvaro. Innan han amputerade sitt ena ben som följd till 

cancern han sedan tillfriskande ifrån var han en duktig basketspelare som vann många priser 

och han är på flera sätt den populära killen. Augustus största önskan med livet är att göra 

något hjältemodigt stort och lämna ett spår efter sig i historien, att bli ihågkommen.  

 

                                                        
22 Ibid.  
23 Formark, Söderberg, Österlund, 2013, s. 19.  
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Inledande möten 

I den allra första sekvensen av The Fault in Our Stars beskriver Hazel hur hennes mamma är 

orolig över att hon är deprimerad som bieffekt av hennes obotliga lungcancer. Hazels mamma 

vill därför att Hazel ska gå till en stödgrupp för ungdomar med liknande sjukdomsbild. Det är 

sedan vid denna stödgrupp som den första kontakten mellan de två protagonisterna etableras. 

Eftersom det är Hazel själv som reflekterar blir hon inte beskriven av någon annan, däremot 

går det att utläsa hennes attityd som sarkastisk och rättfram. Hon uttrycker en stark ovilja att 

närvara vid stödgruppens möten, men väl där möter hon Augustus: ”A boy was staring at me. 

I was quite sure I’d never seen him before. Long and leanly and muscular, he dwarfed the 

molded plastic elementary school chair he was sitting in. Mahogany hair, straight and 

short.”
24

  

Augustus presenteras från sina yttre element, men samtidigt med ord associerade till 

styrka och ståtlighet. Nästintill direkt efter att Hazel uppmärksammat Augustus blir hon 

plötsligt medveten om sig själv och om sitt yttre: 

 

I looked away, suddenly conscious of my myriad insufficiencies. I was wearing old jeans, which had 

once been tight but now sagged in weird places, and a yellow T-shirt advertising a band I didn’t even 

like anymore. Also my hair: I had this pageboy haircut, and I hadn’t even bothered to, like, brush it. 

Furthermore, I had ridiculously fat chipmunked cheeks, a side effect of treatment. 25 

 
 

Hon beskriver sig själv som oattraktiv och blir förvånad när hon noterar att Augustus 

fortsätter att titta på henne trots det. Hazel tycker att Augustus är attraktiv: ”Look, let me just 

say it: He was hot. A nonhot boy stares at you relentlessly and it is, at best, awkward and, at 

worst, a form of assault. But a hot boy… well.”
26

 På grund av att han är attraktiv besväras hon 

inte av hans blickar.  

Redan efter några få sidor har både Hazel och Augustus tillskrivits vissa stereotypa 

egenskaper. Även om Augustus ännu inte har fått någon röst i romanen upplevs han som 

stark, snygg och självsäker. Hazel förminskas genom hans blick och hamnar i underläge till 

honom. Däremot ändrar Hazel inställning då hon istället bestämmer sig för att titta tillbaka på 

honom, med kommentaren att pojkar faktiskt inte har ensamrätt på det. ”Finally, I decided 

that the proper strategy was to stare back. Boys do not have a monopoly on the Staring 

Business, after all.”
27

 Vidare beskriver Hazel sig som blyg och utan några direkta vänner 

                                                        
24 John Green, The Fault in Our Stars, New York 2012, s. 8. 
25 Green, 2012, s. 9. 
26 Ibid.  
27 Green, 2012, s. 10.  
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förutom sina föräldrar och det hör till det ovanliga att hon tar för sig i grupper: ”I hadn’t been 

in proper school in three years. My parents were my two best friends. My third best friend 

was an author who did not know I existed. I was a fairly shy person–not the hand-raising 

type.”
28

 

Det framgår även att Hazels självförtroende är lågt gällande sitt utseende och att hon 

är ovan i en situation där hon överhuvudtaget bryr sig om det. Därför vet hon inte hur hon ska 

reagera när Augustus uppvaktar hennes utseende, att bli betraktad som åtråvärd är inte något 

Hazel brukar bli och av denna oväntade uppvaktning uppstår det känslor i henne hon tidigare 

inte känt.  Augustus däremot framstår som självsäker och inte rädd för att uttrycka vad han 

känner: ”’Why are you looking at me like that?’ Augustus half smiled. ’Because you’re 

beautiful. I enjoy looking at beautiful people, and I decided a while ago not to deny myself 

the simpler pleasures of existence.’”
29

 Hazel börjar svara och bekräftar känslan kring sitt 

utseende: ”I’m – not beau–”
30

. Hon hinner inte göra meningen fullständig innan Augustus 

avbryter och menar att ”’You’re like a millennial Natalie Portman […]’” som han sedan 

beskriver som ”’Pixie-haired gorgeous girl […]’”
31

Hazel blir smickrad av hans kommentarer 

och blir förvånad över att han lyckas med det: ”His every syllable flirted. Honestly, he kind of 

turned me on. I didn’t even know that guys could turn me on–not, like, in real life.”
32

  

Hazel känner sig inte vacker utan det är Augustus som påpekar detta. När hon får 

hans uppskattning känner hon en slags uppskattning gentemot honom, och hans intensiva 

komplimanger får henne att fatta tycke för honom. Det är genom Augustus hon blir till något 

värdefullt. 

Det är även intressant att se på vem som tar initiativen, vem det är som är aktiv och 

drivande, och vem det är som är passiv. Typiskt enligt Nikolajevas modell över stereotyper är 

det män och pojkar som är aktiva.
33

 I bokens tidiga skede går det klart se Augustus som en 

initiativtagare medan Hazel är passiv och väntar på kommande drag. Han insisterar 

exempelvis på att de ska åka hem till honom efter att ha träffats i stödgruppen för att titta på 

en film han tidigare pratat om: 

 
”You should see it, ” he said. ”V for Vendetta, I mean.”  

”Okay,”I said. ”I’ll look it up.”  

”No. With me. At my house,”he said. ”Now.”  

                                                        
28 Green, 2012, s. 12. 
29 Green, 2012, s. 16. 
30 Ibid. 
31 Green, 2012, s. 17. 
32 Ibid. 
33 Nikolajeva, 2010, s. 129.  
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I stopped walking. ”I hardly know you Augustus Waters. You could be an ax murderer.”34 

 

Augustus vill träffa Hazel vidare och detta uttrycker han relativt bestämt – det är han som tar 

initiativen och inte hon. Detta gör han även utan att ge något slags utrymme för henne att säga 

emot hans erbjudande, och även om hon själv först säger att hon inte vill insisterar han.  

När Hazel besöker Augustus hem för första gången tycker hon att hans föräldrar inte 

verkar särskilt överraskade över att hon är där: ”The fact that Augustus made me feel special 

did not necessarly indicate that I was special. Maybe he brought home a different girl every 

night to show her movies and feel her up.”
35

 Hazel känner sig fortfarande osäker på sig själv, 

och känner att hon inte är speciell trots att Augustus får henne att känna så.  

 

I nodded. I liked Augustus Waters. I really, really, really liked him. I liked the way his story ended 

with someone else. I liked his voice. I liked that he took existentially fraught free throws. I liked that 

he was a tenured professor in the Department of Slightly Crooked Smiles with a dual appointment in 

the Department of Having a Voice That Made My Skin Feel More Like Skin.
36

  

 

Hazel har fattat ordentligt tycke för Augustus men proklamerar att hon själv inte är någon 

speciell och ser sig som ointressant: ”I am pretty unextraordinary.”
37

 Även om Hazel tycker 

om Augustus väntar hon på att han ska de ta första initiativen, och det fortsätter även när de 

tittar på filmen: 

 

We watched the movie with several inches of couch between us. I did the toatally middle-schooly 

thing wearin I put my hand on the couch about halfway between us to let him know that it was okay to 

hold it, put he didn’t try.
38

 –  

 

Det fortsätter även innan de ska skiljas åt för kvällen, men återigen blir Hazel passiv i väntan 

på att han ska agera: ”The air thickened. He was probably thinking of kissing me, and I was 

definitely thinking about kissing him.”
39

 

Ett annat exempel på hur Hazel är passiv i relation till Augustus är när hon väntar på 

att han ska ringa henne. Det går en vecka utan att han hör av sig och Hazel avvaktar eftersom 

hon menar att det är hans tur: ”I did not speek with Augustus again for about a week. I had 

called him on the Night of the Broken Trophies, so per tradition it was his turn to call. But he 

                                                        
34 Green, 2012, s. 17. 
35 Green, 2012, s. 27. 
36 Green, 2012, s. 31. 
37 Green, 2012, s. 33.  
38 Green, 2012, s. 35.  
39 Green, 2012, s. 36.   
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didn’t.”
40

 Augustus är även den som verbalt uttrycker sin förälskelse först: ”’Oh, my 

God,’Augustus said. ’I can’t believe I have a crush on a girl with such cliché wishes’ ’I was 

thirteen, ‘I said again, altough of course I was only thinking crush crush crush crush crush. I 

was flattered but changed the subject immediately.”
41

  

Hazel blir smickrad av Augustus ord och tänker mycket på det samtidigt som hon 

inte känner sig bekväm att prata om sina egna känslor. Genomgående i delen med de 

inledande mötena påvisas Hazels osäkerhet vilket avspeglar sig i hennes agerande. Likaså blir 

bilden av Augustus som självsäker befäst och han agerar även därefter. Hazels känslor 

kretsande kring deras möte är också reflekterande och till viss mån avvaktande medan 

Augustus agerar utan en tillbakahållenhet.  

I jämförelse med vad Nilsson skriver om kärleksrelationer i genren chick lit jr skiljer 

sig detta skeende från det klassiska. I chick lit jr är det vanligt förekommande att hjältinnan 

drömmer om förälskelse och att få en pojkvän, och då allra helst den mest populära killen.
42

 

Den populära killen blir en statussymbol som en bekräftelse på att man duger, skriver Nilsson, 

och ofta avvecklas hjältinnans känslor för pojkvännen när drömmen är uppfylld.
43

 Den här 

utvecklingen går inte att urskilja i The Fault in Our Stars, men däremot går det att tolka att 

Hazel på ett plan har velat ha en pojkvän, men framför allt att det är först när hon träffar 

någon hon får ett bevis på att hon duger.  

 

 

Förhållandet till An Imperial Affliction 

En central del av The Fault in Our Stars utgörs av Hazels stora kärlek till den fiktiva boken 

An Imperial Affliction skriven av författaren Peter Van Houten. Hazel läser den otaliga gånger 

och ser boken som en viktig del av sig själv. An Imperial Afflictions handling liknar Hazels 

situation och kretsar kring en ung kvinna som liksom Hazel lider av cancer. Det som 

framförallt blir så betydande för Hazel är att se hur huvudkaraktären Annas relationer 

påverkas av sjukdomen och igenkänningsfaktorn är ett faktum: ”Also, Anna is honest about 

all of it in a way no one else really is: Throughout the book, she refers to herself as the side 

                                                        
40 Green, 2012, s. 64. 
41 Green, 2012, s. 80. 
42 Nilsson, 2010, s. 51 f.  
43 Nilsson, 2010, s. 52. 
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effect, which is just totally correct.”
44

 Hon ser författaren till romanen som sin tredje bästa vän 

eftersom hon upplever att han är den enda som faktiskt förstår henne:  

 
I’d learned this from my aforementioned third best friend, Peter Van Houten, the reclusive author of An 

Imperial Affliction, the book that was as close as I had to a Bible. Peter Van Houten was the only person 

I’d ever come across who seemed to (a) understand what it’s like to be dying , and (b) not have died.45  

 

Hon drar sig för att berätta om boken för andra och vill behålla den för sig själv: 

 

My favorite book, by a wide margin, was An Imperial Affliction, but I didn’t like to tell people about it. 

[…] And then there are books like An Imperial Affliciton, which you can’t tell people about, books so 

special and rare and yours that advertising your affection feels like a betrayal. It wasn’t even that the book 

was so good or anything; it was just that the author, Peter Van Houten, seemed to understand me in weird 

and impossible ways.46  
 

Trots Hazels personliga relation till romanen väljer hon att berätta om den för Augustus i ett 

tidigt skede av deras vänskap, något som dels förvånar henne att hon gör och dels får henne 

att ifrågasätta att hon gjorde det: 

 

Even so, I told Augustus. ”My favorite book is probably An Imperial Affliction”, I said. 

”Does it feature zombies?” he asked. 

”No”, I said. 

”Stormtroopers?” 

I shook my head. ”It’s not that kind of book.” 

He smiled. ”I am going to read this terrible book with the boring title that does not contain 

stormtroopers”, he promised, and I immediately felt like I shouldn’t have told him about it.47  

 

Hazel lånar ut boken till Augustus som lovar att läsa den. Efter att detta sker blir inte längre 

romanen Hazels egen, utan nu är även Augustus Waters en del av den. Till en början oroar sig 

Hazel över vad han ska tycka om den: ”As I reread that night, I kept getting distracted 

imagining Augustus Waters reading the same words. I wondered if he’d like it, or if he’d 

dismiss it as pretentious.”
48

 Det som gör att Hazel finner det problematiskt att undvika att 

ständigt återkomma till boken är att den slutar abrupt och lämnar läsaren utan något avslut 

med vad som sker med bokens karaktärer: ”I love the book so much, but there is something to 

recommend a story that ends. And if it can’t end, then it should at least continue into 

perpetutity […]”
49

  Hazel har en stark längtan till att få svar på frågorna om vad som händer 

efter slutet, och då särskilt med fokus på vad som sker med Annas mamma. Kampen med att 

                                                        
44 Green, 2012, s. 49. 
45 Green, 2012, s. 13.  
46 Green, 2012, s. 34. 
47 Ibid. 
48 Green, 2012, s. 50.  
49 Green, 2012, s. 49 f. 
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få frågorna besvarade blir som en metafor för Hazels sjukdom och hennes ständiga oro över 

vad som kommer ske med hennes närstående vid hennes bortgång. 

Hazel har tidigare försökt kontakta författaren upprepade gånger för att få höra hans 

tankegång bakom slutet utan att få något svar: ”I’d written, care of his publisher, a dozen 

letters to Peter Van Houten, each asking for some answers about what happens after the end 

of the story […] But he’d never responded to any of my letters.”
50

 

När Augustus sedan har läst romanen blir även han frustrerad över det oskrivna slutet 

och Hazel berättar om hur hon har försökt skapa en kontakt med författaren ett flertal gånger 

och att hennes högsta önskan är att hon någon gång ska lyckas: ”’[…] But I do – God, I do 

really want to know what happens to everyone else. That’s what I asked him in my letter. But 

he, yeah, he never answers.’”
51

 

Kort därpå läser Augustus upp ett brev för Hazel och visar att han har lyckats skapa 

kontakt med författaren och fått det svar hon aldrig har lyckats få: 

 

”Wow”, I said. ”Are you making this up?” 

”Hazel Grace, could I, with my meager intellectual capacitites, make up a letter Peter Van Houten 

featuring phrases like ’our trumphantly digitized contemporaneity’?” 

”You could not,” I allowed. ”Can I, can I have the email adress?” 

”Of course,” Augustus said, like it was not the best gift ever.52 

 

Hazel skriver ett eget mail till Van Houten men får vänta på svar: ”Peter Van Houten replied 

to Augustus’s email four hours after he sent it, but two days later, Van Houten still hadn’t 

replied to me.”
53

 Det som gör denna episod av boken intressant är att Hazels högsta önskan 

och det hon själv har försökt lyckas med utan resultat under en lång period, att få kontakt med 

författaren, genomför Augustus obekymrat och utan problem på ytterst kort tid. Augustus 

framgång blir Hazels nyckel till att få veta det hon länge undrat över och på så vis hamnar hon 

även i en beroendeställning till honom.  

Efter ytterligare mailkontakt med Van Houten, där författaren mellan raderna öppnar 

upp för ett potentiellt framtida besök hos honom i Amsterdam, vill Hazel inget hellre än att få 

åka dit för att få prata med författaren ansikte mot ansikte. Dock är en resa till Europa långt 

bort för Hazel då det ekonomiskt och med tanke på Hazels sjukdomstillstånd skulle vara 

problematiskt.  

                                                        
50 Green, 2012, s. 50. 
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52 Green, 2012, s. 69.  
53 Green, 2012, s. 73.  
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Augustus överraskar då Hazel med en noggrant planerad picknick, fullsprängd av 

holländska referenser och berättar sedan att han använder sin önskan, något cancersjuka barn 

och ungdomar får för att göra sin drömupplevelse, till resan till Amsterdam och att Hazel ska 

följa med: ”Now, I’m not going to give you my wish or anything. But I also have an interest 

in meeting Peter Van Houten, and it wouldn’t make sense to meet him without the girl who 

introduced me to his book.”
54

 Augustus blir ännu tydligare likt en hjälte: 

  

”Augustus,” I said. ”Really. You don’t have to do this.” 

”Sure I do,” he said. ”I found my Wish.” 

”God you’re the best,” I told him.55 

 

Återigen är det Augustus som har rollen som den aktiva och får det som Hazel önskat under 

lång tid att ske. Han påverkar hennes liv och gör de handlingar som får henne i rörelse. När de 

sedan kommer till Amsterdam och träffar Van Houten blir det en stor besvikelse då han inte 

var den Hazel trodde. Van Houten ger inte några tillfredställande svar utan visar sig istället 

vara en bitter och ensam man och besöket lämnar Hazel utan det avslut hon önskat. Det leder 

till att Hazel blir väldigt upprörd och hon insisterar på att han ska berätta det han lovat: ”’No, 

that is not acceptable,’ I said. ’I understand that the story end smidnarrative because Anna 

dies or becomes too sick to continue, but you said you would tell us what happens to 

everybody, and that’s why we’re here, and we, I, need you to tell me.’”
56

 

Augustus tröstar Hazel och lovar att han istället ska skriva en epilog till henne: 

”’Hey,’ he said, touching my waist. ’Hey. It’s okay.’ I nodded and wiped my face with the 

back of my hand. ’He sucks’. I nodded again. ’I’ll write you an epilogue’ Gus said. That made 

my cry harder. ’I will,’ he said. ’I will.’”
57

 

Efter resan med den misslyckade utgången insjuknar Augustus i cancer igen och 

istället för att försöka hitta svar från Van Houten hamnar fokus nu på det Augustus ämnar 

skriva. Efter Augustus bortgång letar Hazel frenetiskt efter något skrivet av honom. När Van 

Houten närvarar vid Augustus begravning är Hazels intresse för att få något svar från honom 

som bortblåst: 

 

”You don’t want an explanation?” he asked.  

”No,” I said. ”I’m good. I think you’re a pathetic alcoholic who says fancy things to get attention like a 

really precocious eleven-year-old and I feel super bad for you. But yeah, no, you’re not the guy who 
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wrote An Imperial Affliction anymore, so you couldn’t sequel it even if you wanted to. Thanks, though. 

Have an excellent life.”58  

  

Istället fokuserar hon på att hitta det Augustus skrivit. Till slut upptäcker hon ett mail skickat 

från Augustus till Van Houten. Augustus har skrivit ett avslut till henne, och det är också det 

mailet som blir avslutet för The Fault in Our Stars. Augustus blir den aktiva som skapar ett 

avslut för Hazel och ständigt försöker rädda henne. Hazel utvecklas på grund av Augustus. 

Han blir katalysatorn som gör att hon tar avstånd från författaren Van Houten och all 

utveckling som sker hos henne sker på grund av Augustus. Hazel genomgår en mognad på 

väg mot en självständighet, men den är beroende av någon annan.  

 

Förändring och utveckling 

Stora delar av The Fault in Our Stars har utgångspunkt i Hazels sjukdom och det faktum att 

hon inom en snar framtid kan dö, vilket styr mycket av Hazels sätt att förhålla sig till sina 

medmänniskor. Hon oroar sig för att hon är en exploderande bomb som kommer sprängas och 

släpper därför inte in alla till sitt inre, då hon inte vill lägga den bördan på någon. Men 

handlingen når en vändning när det visar sig att Augustus, som tidigare har friskförklarats, har 

fått tillbaka sin cancer. Dynamiken i relationerna förändras när Augustus istället blir den 

allvarligt sjuka. Till en början berättar inte Augustus om sitt sjukdomstillstånd för Hazel, men 

när det sedan sker kommer handlingen att istället fokusera på hans sjukdom. Hazel menar att 

hon innan har tänkt att de förstår varandra då han också har varit sjuk, men nu när det visar 

sig att han fortfarande är det förändras förhållandena: ”I always thought he could love me 

because he’d once been sick. Only now did it occur to me that maybe he still was.”
59

  

Efter uppdagandet av Augustus sjukdom reflekterar Hazel över sina egna tidigare 

synsätt på hur hon förhåller sig till andra i relation till cancern:  

 

I knew why he hadn’t said anything, of course: the same reason I hadn’t wanted him to see me in the 

ICU. I couldn’t be mad at him for even a moment, and only now that I loved a grenade did I understand 

the foolishness of trying to save others from my own impending fragmentation: I couldn’t unlove 

Augustus Waters. And I didn’t want to.60 

 

Självinsikten Hazel får av att själv befinna sig i den situationen som hennes anhöriga tidigare 

har varit i är en vändpunkt för hennes egen utveckling. Hon inser att känslor inte är 

kontrollstyrda och att hon inte förenklar något för sina nära genom att själv distansera sig från 
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dem, vilket är ett uppvaknade för henne. Däremot är det, även som tidigare påvisats, en 

utveckling som sker beroende av Augustus. Det är hans situation som utlöser hennes 

reflektion över sin situation. Utvecklingen som sker är på väg mot en självständighet, men det 

är en självständighet som är beroende av en annan individs utveckling. Dessutom var det 

Augustus som till en början tog initiativet till att kontakta henne och sedan utveckla en 

relation med henne.  

Vidare fortsätter Augustus upprätthålla den starka, självständiga heroiska identiteten 

även efter sjukdomsbeskedet: ”Then he pulled me to him and, his face inches from mine, 

resolved, ’I’ll fight it. I’ll fight it for you. Don’t you worry about me, Hazel Grace.’”
61

 Han 

beskrivs fortfarande som den starka och den skyddande: ”I was crying. But even then he was 

strong, holding me tight so that I could see the sinewy muscles of his arms wrapped around 

me as he said, ’I’m sorry. You’ll be okay. It’ll be okay. I promise,’, and smiled his crooked 

smile.”
62

 

Orden som beskriver honom är liksom i bokens tidiga skede laddade med kraft och 

styrka, och trots att han är sjuk håller han humöret uppe och är fortfarande charmig och 

problemlösande. Han blir framför allt beskyddande mot Hazel, vilket även märks i faktumet 

att han väntar med att berätta om sin sjukdom för henne. När sjukdomen sedan fortlöper 

genomgår dock Augustus en yttre förändring. Han blir oundvikligt påverkad av behandlingen 

och hans fysiska försämring avreagerar sig även på hans sinne, även om han fortfarande är 

den charmiga killen med fängslande utstrålning.  

 

A typical day with late-stage Gus:  

I went over to his house around noon, after he had eaten and puked up breakfast. He met me at the door in 

his wheelchair, no longer the muscular, gorgeous boy who stared at me in Support Group, but still half 

smiling, still smoking his unlit cigarette, his blue eyes bright and alive.”63  
 

Hazel intar en vårdande omhändertagande roll och ställer upp för Augustus på de sätt hon 

kan, som att hjälpa honom att ta mediciner men framförallt med att försöka underlätta hans 

nya vardag: 

 

We woke up later and arranged an armada of pillows so that we could sit comfortably against the edge of 

the bed and played Counterinsurgence 2: The Price of Dawn. I sucked at it, of course, but my sucking was 

useful to him: It made it easier for him to die beautifully, to jump in front of a sniper’s bullet and sacrifice 
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himself for me, or else to kill a sentry who was just about to shoot me. How he reveled in saving me. He 

shouted, ”You will not kill my girlfirend today, International Terrorist of Ambiguous Nationality!”64  
 

Hazel finner inget eget intresse av spelet, förutom att hon då kan få Augustus att känna sig 

uppfylld och behövd. Hon menar att det inte är något problem att hon är dålig på spelet 

eftersom då får Augustus ännu fler chanser att visa sig heroisk för henne, även om det bara är 

fiktivt. Augustus njuter av att vara beskyddaren som räddar Hazel, som dör hjältemodigt och 

romantiskt för någon annans skull. Augustus sörjer att han blev sjuk och kommer dö på grund 

av det istället för att ge sitt liv för en heroisk anledning. Hazel funderar även på hur hon skulle 

kunna iscensätta en olycka så att han skulle få möjligheten att rädda henne: ”It crossed my 

mind to fake a choking incident or something so that he might give me the Heimlich. Maybe 

then he could rid himself of this fear that his life had been lived and lost for no greater 

good.”
65

  

Det Augustus har svårast att acceptera är just att hans liv inte kommer bestå av en 

storslagen historia som fortsätter leva efter honom: ”’You know,’ he said after a while, ’it’s 

kids’ stuff, but I always thought my obituary would be in all the newspapers, that I’d have a 

story worth telling. I always had this secret suspicion that I was special.’”
66

 

Hazel och Augustus tydligaste skiljepunkt är de olika livsfilosofierna de har. För 

Augustus är det viktigt med något storartat. Han vill platsa i historieböckerna, bli 

ihågkommen, ha gjort något av värde. Han vill att hans liv ska ta plats och synas, ha existerat 

av en anledning. Hazel tänker i motsatta banor och tycker inte att det mest betydelsefulla är 

att ha gjort något framstående som finns kvar i minnet efter livet, utan att leva sitt liv när man 

har det och vara nöjd. Hazel säger inte ofta emot Augustus men frustrationen över Augustus 

ständiga strävan efter något större blir utlösande för henne: ”I was so frustrated with him. ’I 

just want to be enough for you, but I never can be. This can never be enough for you. But this 

is all you get. You get me, and your familjy, and this world. This is your life. I’m sorry if it 

sucks.’”
67

  

I Hazels frustration går det att se utvecklingen hon gör när hon faktiskt uttrycker sin 

motsättning till Augustus. Hazel säger emot och tycker till. Det bottnar visserligen i hennes 

otillräcklighet för hans önskningar och känslan av att endast hon inte duger inför honom. För 

Hazel är Augustus allt, han har gjort hennes liv meningsfullt. Den självständighet hon bygger 

upp är en positiv utveckling men som tidigare nämnt utvinns den från honom.  
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Även Augustus fortsätter att förändras i takt med att sjukdomen blir allt allvarligare: 

”He looked up at me. It was horrible. I could hardly look at him. The Augustus Waters of the 

crooked smiles and unsmoked cigarettes was gone, replaced by this desperate humiliated 

creature sitting there beneath me.”
68

  

Augustus utvecklar en ångest som ersätter den tidigare självsäkerheten ju närmre 

slutet han kommer. Han känner sig maktlös när chansen att vara någon speciell försvinner 

från honom: ”’Where is my chance to be somebody’s Peter Van Houten?’ He hit the steering 

wheel weakly, the car honking as he cried. He leaned his head back, looking up. ’I hate 

myself I hate myself I hate this I hate this I disgust myself I hate it I hate it I hate It just let me 

fucking die.’”
69

  

Fram till Augustus bortgång kretsar Hazels liv enbart kring honom. Augustus blir 

svagare, men Hazel blir starkare i det att hon inser hur det är att älska någon som är döende. 

Hazel konstanta oro har sedan hon blev sjuk varit att skada sina närstående och därför har hon 

haft svårt att släppa in människor. Hon har sett sig som en bomb som kommer explodera och 

på så sätt orsaka stor skada, men efter relationen med Augustus förstår hon att det inte går att 

kontrollera vem man älskar och att hon inte ser Augustus som en bomb. Augustus sjukdom 

leder till en utveckling hos Hazel, som gör att hon kan finna en ro i den hon är.  

Hazels familjeförhållanden 

Hazel är det enda barnet i familjen Lancaster som består av Hazel själv och hennes två 

föräldrar. Föräldrarna är inte namngivna utan kallas ”mum” och ”dad” boken genom, 

eftersom det är Hazel som berättar. Föräldrarna utgör Hazels egentliga umgänge innan hon 

träffar Augustus, och hon beskriver dem som sina vänner. Även om familjen svärtas av Hazel 

sjukdom tycks det vara en lycklig och stark kärnfamilj som håller ihop. Hazel upplever en 

skuld gentemot föräldrarna för att hon är döende och vill göra dem glada: ”I wanted to make 

my parents happy. There is only one thing in this world shittier than biting it from cancer 

when you’re sixteen, and that’s having a kid who bites it from cancer.”
70

 

Föräldrarna beskrivs som ett lag som ofta gör saker tillsammans och blir på så sätt en 

ihopsatt enhet. I överlag tycks Hazels familjeförhållanden vara mycket goda och stabila. 

Däremot skiljer sig Hazels förhållanden mellan föräldrarna och det framstår att hon är närmre 

sin mamma än sin pappa. Pappan är inte frånvarande, men i jämförelse med mamman står han 

ändå i bakgrunden. Hazels mamma är närvarande som egen individ från bokens allra första 
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mening, medan pappan får en egen roll och agerar själv ungefär halvvägs in i boken. Innan 

dess är han en del av ett föräldrapar och finns ofta som stöd där, men inte i sin roll som enbart 

pappa.  

Mamman arbetar med att vårda Hazel som huvudsyssla, och sa upp sig från jobbet 

när sjukdomen blev allvarlig: ” […] and Mom couldn’t work because she had taken on the 

full-time profession of Hovering Over Me.”
71

 Det är även mamman som ständigt är 

närvarande ”Mom drove me directly from school to the bookstore attached to the mall […]” 

och ”Mom was also in the food court, alone, sitting in a corner where she thought I couldn’t 

see her […]”.
72

 Det framgår flera gånger att mamman alltid ställer upp för Hazel: ”Mom 

wasn’t there yet, which was unusual, because Mom was almost always waiting for me.”
73

  

Maria Nilsson skriver i Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på 

ungdomslitteratur om föräldrarelationerna som är viktiga i samtidsromanerna och att det är 

intressant att se hur dessa skiljer sig från olika genrer. Hjältinnan är oftast ensam, men i 

Hazels fall syns föräldrarna tydligt. Vidare skriver Nilsson om hur porträtten av mödrarna 

dominerar och att ett tema är mamman som kompis.
74

 Just mor-dotter-relationer står ofta i 

centrum, vilket även är fallet i The Fault in Our Stars. 

Mamman har också den uppmuntrande rollen och försöker förmå Hazel att aktivera 

sig och anstränger sig för att uppmuntra henne i vardagslivet. Exempelvis när mamman hittar 

på speciella dagar att fira, som ”HAZEL! IT’S YOUR THIRTY-THIRD HALF 

BIRTHDAY!”.
75

 Mamman får även rollen att ta ansvar för hemmet och beskrivs flertalet 

gånger göra vardagliga sysslor som pappan aldrig gör: ”Mom was folding my laundry while 

watching this TV show called The View when I got home.”
76

Hon springer även ärenden: 

”’Did you just wait here the entire time?’ I asked as she hurried around to help me haul my 

cart and tank into the car. ’No, I picked up the dry cleaning and went to the post office.’”
77

 

Det går alltså att se Hazels mamma som den som står närmast henne förutom 

Augustus, då hon får mycket utrymme i romanen. Hazels mamma är dessutom högst vital för 

att Hazel ska kunna möjliggöra sin vardag och resan till Amsterdam. På många sätt är 

mamman den som håller ihop allting, samtidigt som hon är vårdande, omhändertagande och 

den förtroendeingivande.  

                                                        
71 Green, 2012, s. 79. 
72 Green, 2012, s. 41 f. 
73 Green, 2012, s. 18.  
74 Nilsson, 2012, s. 62 f. 
75 Green, 2012, s. 40. 
76 Green, 2012, s. 91.  
77 Green, 2012, s. 52. 
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Pappan däremot figurerar i bakgrunden, och gör något som individ och får en egen 

röst först när Augustus träffar dem för första gången: 

 

My dad walked up behind me and shook Gus’s hand.  

”Is that a Rik Smiths jersey?” my dad asked. 

”Indeed it is.” 

”God, I loved that guy, ” Dad said, and immediately they were engrossed in a basketball conversation 

I could not (and did not want to) join, so I took my tulips inside.78 

  

Vidare är pappan den explicit känsliga personen boken genom och det nämns ett flertal 

gånger hur nära han har till tårarna: ”I would be okay, and my father was trying so hard not to 

sob that when he did, wich was regularly, it was an earthquake.” 
79

 Detta påpekas ytterligare: 

”I hugged him and he started crying (of course).”
80

 Pappan har inte heller svårt att berätta för 

Hazel om hur han känner för henne: 

 

Of course, he started crying, and he kissed my cheek with his wet stubbly face. He pressed his nose 

against my cheekbone and whispered, ”I love you. I’m so proud of you.” (For what, I wondered.) 

”Thanks, Dad.” 

”I’ll see you in a few days, okay, sweetie? I love you so much.” 

”I love you, too, Dad.” I smiled. And it’s only three days.”81 

 

 Det blir ett genomgående tema att pappan har nära till vissa känslor, vilket Green menar att 

han hade en tydlig tanke bakom. I ett frågeformulär på internet där läsare har möjlighet att 

fråga ut honom angående The Fault in Our Stars, svarar Green på frågan varför han valde att 

göra Hazels pappa till den svagare med: 

 

Well, I wanted to ignore traditional gender roles whenever possible in the novel, because I was kind of 

working in the Romantic Epic genre, which tends to have very narrowly defined gender roles (the man is 

the protector; the woman suffers beautifully; etc) and I wanted to write a different kund of Romantic 

Epic. (A much smaller one, for starters, about disease instead of war/politics/royal families/etc.)82 

 

Visserligen avviker Green något från traditionella könsroller genom att göra pappan till en 

utåtagerande känsloperson. Men samtidigt stannar pappan kvar i många klassiska strukturer. 

Han är exempelvis ofta frånvarande på grund av sitt arbete, bland annat när familjen ska resa 

till Amsterdam och han inte har möjlighet till att ta ledigt. Mamman menar också först att det 

                                                        
78 Green, 2012, s. 82. 
79 Green, 2012, s. 25. 
80 Green, 2012, s. 222. 
81 Green, 2012, s. 138. 
82 ”Questions about The Fault in Our Stars (SPOILERS!)” http://johngreenbooks.com/questions-about-the-fault-

in-our-stars-spoilers/ (8/12 2014) 
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inte skulle vara snällt att lämna pappan hemma ensam eftersom han måste jobba och inte har 

alternativet att resa:  

 

”But your father,” she said. ”He would miss us. It wouldn’t be fair to him, and he can’t get time off 

work.” ”Are you kidding? You don’t think Dad would enjoy a few days of watching TV shows that are 

not about aspiring models and ordering pizzs every night, using paper towels as plates so he dosen’t have 

to do the dishes?”83 

 

Pappan blir familjeförsörjaren medan mamman blir den som håller samman och vårdar 

familjen samtidigt som hon sköter alla hushållssysslor. Det är mamman som uppoffrat sin 

karriär och dedikerat sitt liv åt att ta hand om barnet medan pappan hamnar i skymundan. 

Eftersom pappan är så frånvarande trots att han är närvarande blir känslan att han och Hazels 

relation inte har ett riktigt djup. 

Pappan tar stundtals rollen som beskyddare: ”’You have to understand that Hazel is 

still sick, Augustus, and will be for the rest of her life. She’ll want to keep up with you, but 

her lungs–’”
84

. 

Vid ett tillfälle tar pappan också rollen som den auktoritära föräldern vid ett bråk 

mellan Hazel och föräldrarna. Hazel säger hårda ord till sin mamma, varpå pappan tar ett 

grepp om Hazels arm och ber henne att be om ursäkt: ”’Hazel!’ Dad said, squeezing harder. 

’Apologize to your mother.’ I was tugging at my arm but he wouldn’t let go, and I couldn’t 

get my cannula on with only one hand.”
85

Detta sker när Hazels relation till sina föräldrar är i 

förändring, då hon distanserar sig allt mer från dem och drar sig närmre Augustus: ”’Hazel’, 

she said, ’your dad and I feel like we hardly even see you anymore.’’Particularly those of us 

who work all week,’ Dad said.”
86

 

När The Fault in Our Stars inleder sin avslutning uppdagas dock information som 

delvis ändrar förhållandena. Hazel upplever stor lättnad när hon inser hur det är att älska 

någon som är döende och inser att relationen är inte något man hade velat offra till förmån för 

lidandet. Det avslöjas även att mamman faktiskt inte har dedikerat all sin tid till att enbart 

vårda Hazel då hon har studerat för att få en examen: ”After a minute, Mum said, ’I’m taking 

some classes. Online, through IU. To get my master’s in social work. In fact, I wasn’t looking 

at antioxidant recipes; I was writing a paper.’”
87

 Föräldrarna valde att undangömma det för 

Hazel på grund av oron för att hon skulle uppleva att de planerade för ett liv utan henne: ”’I 

                                                        
83 Green, 2012, s. 92. 
84 Green, 2012, s. 83.  
85 Green, 2012, s. 255.  
86 Green, 2012, s. 254. 
87 Green, 2012, s. 297.  
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don’t want you to think I’m imagining a world without you. But if I get my MSW, I can 

counsel families in crisis or lead groups dealing with illness in their families or–’”
88

Istället 

reagerar Hazel med stor glädje, vilket betyder mycket för hennes mamma: 

 

”Thank you Hazel. That means everything to me.” 

I nodded. I was crying. I couldn’t get over how happy I was, crying genuine tears of actual happiness for 

the first time in maybe forever, imagining my mom as a Patrick. It made me think of Anna’s mom. She 

would’ve been a good social worker, too.89  

 

Kaitlyn som motpol 

Utöver Hazel finns det inte många unga kvinnliga karaktärer i The Fault in Our Stars, och 

Hazel umgänge består till stora delar av Augustus och hennes föräldrar. Hon har en 

barndomsvän, Kaitlyn, som på många sätt upplevs som en motpol till Hazel. Kaitlyn är den 

stereotypa kvinnliga tonåringen, som bryr sig om sitt utseende och vars främsta fritidsintresse 

är att samtala om killar. Kaitlyn lever också det typiska tonårslivet som sjukdomen hindrar 

Hazel ifrån att leva, med skola och liknande. Kaitlyns roll i boken är inte stor, utan fungerar 

snarare som en spegling till vem Hazel hade kunnat vara.  

Kaitlyn framställs från en gång som självsäker och social: ”At 3.32 precisely, I 

noticed Kaitlyn striding confidently pass the Wok House. She saw me at the moment I raised 

my hand, flashed her white and newly straightened teeth at me, and headed over.”
90

  

Åtminstone är Kaitlyn iklädd en självsäkerhet även om den mest tycks dölja en osäkerhet och 

komplex: 

 

We went to this shoe store. As we were shopping, Kaitlyn kept picking out all these open-toed flats for 

me and saying, ”These would look cute on you,” which reminded me that Kaitlyn never wore open-toed 

shoes on account of how she hated her feet because she felt her second toes were too long, as if the 

second toe was a window into the soul or something. So when I pointed out a pair of sandals that would 

suit her skin tone, she was like, ”Yeah, but…” the but being but they will expose my hideous second toes 

to the public […]91 

 

Underliggande hos Kaitlyn är en osäkerhet och en rädsla för hur andra ska uppfatta och döma 

henne. Hon beskrivs utifrån sina kläder och som någon åtråvärd: ”She wore a knee-length 

charcoal coat that fit perfectly and sunglasses that dominated her face.”
92

 Det första Kaitlyn 

pratar om när de ses är killarna på skolan: ”I do wish you were at school these days. Some of 

                                                        
88 Ibid.  
89 Green, 2012, s. 298.  
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the boys have beacome downright edible”
93

. Kaitlyn får rollen som den mer stereotypiska 

ungdomen. Hon uttrycker komplex för sin kropp samtidigt som hon utåt verkar vara 

självsäker och hon beskrivs med kvinnliga attribut, som långt hår och med höfter som svänger 

”her narrow hips swishing”.
94

 

Kaitlyn blir Hazels motpol genom deras olikheter. Kaitlyn är social och har en stor 

umgängeskrets, Hazel är sluten och umgås med få. Kaitlyn är mån om sitt utseende och lägger 

gärna ner tid på det medan Hazel agerar ointresserat. Kaitlyn är populär och byter ofta 

pojkvän, medan Hazel aldrig tidigare har träffat en pojke. När de ställs samman blir 

kontrasterna stora. Trots Kaitlyns sociala egenskaper och sitt klassiska tonårsliv blir hon i 

jämförelse med Hazel också sämre. Hazel framstår som klok och eftertänksam, ovanligt 

intellektuellt utvecklad för sin ålder och lugn. Kaitlyns mer stereotypa drag blir en 

nedvärdering gentemot hennes karaktär då skillnaderna mellan henne och Hazel påpekas så 

tydligt. Skillnaden dem emellan lyfts fram flera gånger och eftersom Hazel beskrivs som 

begåvad och mogen impliceras det att Kaitlyn är det motsatta. I ungdomskultur är det vanligt 

förekommande att de populära och stereotypt vackra och sociala personerna ofta är tolkade 

som ointelligenta. Detta blir ännu tydligare i relation till Kaitlyn, då hon beskrivs utan att ha 

liknande karaktärsdrag som Hazel.  

Samtidigt är relationen mellan Hazel och Kaitlyn inte sval eller grundad i någon 

form av konflikt utan snarare har de vuxit från varandra: ”And I liked Kaitlyn, too. I really 

did. But three years removed from proper full-time schoolic exposure to my peers, I felt a 

certain unbridgeable distance between us.”
95

  

Nilsson skriver i Från Gossip Girl till Harry Potter om hur ett tydligt tema i chick lit 

jr syns i hjältinnans relation till sina vänner, och att underhålla vänskapsrelationer är av stor 

vikt.
96

 Däremot är det vanligt att vänner byts ut under karaktärens utveckling i litteraturen, 

och vänskapsrelationer problematiseras ofta.
97

 Här skiljer sig The Fault in Our Stars på så sätt 

att Hazel och Kaitlyns relation redan är i en nedåtgående spiral. Visserligen har de kontakt 

men de är inte varandra nära och umgås sällan. Den bristande kontakten bygger inte på någon 

speciell problematik mellan dem. Det går snarare att utläsa att det är Hazels sjukdom som har 

gjort att de utvecklats från varandra och att de tidigare stod nära varandra. 
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Kaitlyns självsäkerhet blir mer som en förklädnad över en osäkerhet, vilket skiljer 

sig tydligt från den självsäkerhet Augustus utstrålar. Han uttrycker inte några komplex eller 

rädslor till skillnad från Kaitlyn.  

 

Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida karaktärerna i The Fault in Our Stars 

var stereotypa eller inte, med bakgrund mot de vanligt förekommande stereotypa modellerna 

hos barn- och ungdomslitteratur som Nikolajeva tar upp i Barnbokens byggklossar. 

Författaren John Green säger ”I wanted to ignore traditional gender roles whenever possible 

in the novel” och det är särskilt detta uttalande som har motiverat arbetet med denna 

uppsats.
98

 Genom att sätta karaktärerna i relation till varandra har det gått att uppmärksamma 

aktivitet och passivitet.  

Redan i beskrivningarna av karaktärerna stannar de kvar inom traditionella ramar. 

Augustus är utåtriktad och charmig, sysselsätter sig med manligt kodade aktiviteter såsom att 

spela våldsamma spel och basket. Hazel är klok, eftertänksam och duktig. Hon sätter andra 

framför sig själv, har andra människors känslor i åtanke och reflekterar ständigt över dem. 

Hon är duktig, smart och mogen för sin ålder. Trots att hon inte har möjlighet att gå i skolan 

har hon läst in kurser på distans med goda resultat och läser även vidare på högskolan.  

Augustus gör ingenting milt eller lågmält utan han tar plats och gör saker stora. Han 

iklär ständigt sina gester och meningar med metaforer. Augustus drivs av sin önskan att lämna 

något bestående efter sig i världen medan Hazel vill minska sina fotsteg på jorden så mycket 

som möjligt. Augustus vill ta plats medan Hazel vill ta så lite plats som möjligt. Nikolajevas 

schema över stereotypa egenskaper presenterade bland annat att pojkar ofta tillskrivs 

egenskaper såsom starka, tävlande, självständiga och aktiva. Alla dessa ser vi speglas i 

framställningen av Augustus. Det reflekteras i beskrivningen av hans yttre element, där hans 

självsäkerhet strålar ut till omvärlden och detta syns i de val han gör. Stereotypa egenskaper 

hos flickor menade Nikolajeva var bland annat lydiga, självuppoffrande, omtänksamma, 

passiva och beroende. Dessa egenskaper återfinns hos Hazel, som ständigt sätter andra före 

sig själv och som alltid oroar sig för hennes närståendes välmående. Mycket av de saker hon 

gör, gör hon för att tillfredsställa någon annan förutom än sig själv.  
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Huvudpersonernas karaktärsdrag avspeglar sig sedan i bokens handling. Det går att 

se hur alla de inledande händelserna som startar upp deras relation drivs av Augustus medan 

Hazel följer med i de beslut som fattas av honom. Det handlar inte om att Augustus tvingar 

Hazel att göra saker hon inte önskar, utan snarare om de grundläggande strukturerna som 

romanen förmedlar genom att ha detta beteendemönster. Utan Augustus medverkan skulle 

Hazels liv inte tagit den utveckling som senare skedde. Alla beslut vilar på deras relation. I 

avsnittet med förhållandet till An Imperial Affliction exemplifieras det tydligt hur Augustus 

påverkan ledde till en utveckling i ett tidigare statiskt förhållande till romanen för Hazel. 

Hazels tidigare ansträngningar till att etablera kontakt med författaren var förgäves men med 

Augustus hjälp ledde det till ett möte som sedan förändrade Hazels syn på den författare hon 

tidigare dyrkade. Augustus sjukdom påverkade Hazel att själv inse hur situationen för hennes 

närstående faktiskt upplevdes och ledde även det till en mognad och självständighet.  

Den utvecklingen mot en mognad som presenteras är ett typiskt drag hos en 

ungdomsbok, däremot sker det inte mognad från könsstereotyperna då Hazel utvecklas inom 

dem boken igenom. Även efter viss utveckling vill Hazel fortfarande tillfredsställa andra och 

är omhändertagande och klok. Utvecklingen som sker är en typisk frigörelse för 

ungdomsverk, en frigörelse från auktoritet som gör att Hazel inte längre är beroende på 

samma sätt av vad andra tänker längre. Dock är det enbart en utveckling inom de fält hon 

tidigare befann sig på, mycket handlar fortfarande om hur hon ska bete sig mot andra.  

Det går även att se stereotypa drag baserade på könsnormerna i vårt samhälle i 

Hazels familjerelationer. Pappan är den försörjande som arbetar och beskyddar sin familj och 

är mer frånvarande än mamma. Mamman är den som håller familjen samman och som har 

bäst relation med Hazel. Det är även mamman som är vårdande och ständigt närvarande, och 

mammans och Hazels förhållande går att likna vid en kompisrelation. Däremot har somliga 

stereotypa drag utmanats, som att pappan är explicit känslosam och har lätt för att gråta. 

Visserligen är det intressant, men strukturerna blir detsamma som vid en heteronormativ 

kärnfamilj.  

Däremot blir det intressant att problematisera The Fault in Our Stars ur andra 

perspektiv. I boken framställs olika inställningar till livet genom Hazel och Augustus. Hos 

Augustus ser vi en typiskt manlig inställning, hans stora önskan om att göra något omtalat och 

beundransvärt. Augustus drivs hårt av sin vilja att agera heroiskt. Hela hans personlighet och 

så även hans inställning till livet är utåtagerande. Hazel däremot, som representerar den 

kvinnliga inställningen, förespråkar snarare en hållbar livsfilosofi där så fotspår som möjligt 

kvarlämnas. Det är hennes ideal för ett gott liv. Genom Augustus bortgång och den tydliga 
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frustrationen som framställs angående hans inställning till livet bleknar hans stora tankar bort. 

Istället blir det hos huvudpersonen Hazel sympatierna hamnar och på så sätt även den 

kvinnliga inställningen. Den kvinnliga inställningen till livet framstår som mer hållbar, och 

det bevisas även genom Augustus bortgång då hans inställning försvinner med honom. Det 

blir även tydligt att den typen av inställning kan orsaka stort lidande för den som omfattas av 

den. Det manliga idealet är svårt att leva upp till och leder möjligen oftare till besvikelse och 

till en oförmåga att se vad som är viktigt.  

De klassiska stereotypa dragen är fortfarande tydliga och framstående i boken, 

flickan och pojken beter sig efter doxa och förskrivna könsnormer men vid en värdering av 

dessa egenskaper blir det inte lika självklart. Framgången sker hos karaktärerna med 

kvinnliga egenskaper, såsom hos mamman och Hazel. De är de som faktiskt utvecklas och 

förändras till det positiva. Det leder till en uppvärdering av det typiskt kvinnliga 

egenskaperna. I jämförelse så blir utvecklingen negativ för Augustus och även för författaren 

Van Houten. Möjligen går det att säga att detta sker för att de är tillskrivna de manliga 

stereotyperna och för att de agerar typiskt manligt. Detta för att männen känner att de måste 

leva upp till ett manligt ideal som hjälte och auktoritär och när de misslyckas med detta leder 

det till besvikelse. Dock går det att se det faktum att författaren Van Houten kom till 

Augustus begravning som ett tecken på att han är på väg att förändras och bli mer 

medkännande och ödmjuk.  

Det är emellertid fortfarande problematiskt att den positiva utvecklingen sker på 

grund av Augustus. Utvecklingen hade inte skett utan hans påverkan och på sätt blir The Fault 

in Our Stars och karaktären Hazel beroende av en man för att handlingen ska drivas framåt.  

Maria Nilsson diskuterade två steg av en genusläsning där det första steget var att 

analysera och framställa de olika skillnaderna hos ett litterärt verk. Genom att titta på de 

litterära karaktärerna med huvudfokus på protagonisterna Hazel och Augustus har 

skillnaderna hos de olika personerna framställts i relation till varandra. Det har visat sig 

existera stereotypa förhållanden och klassiska könsnormer har belysts. Som ett andra steg av 

en genusläsning menade Nilsson att det krävdes reflektion över vad dessa fyller för funktion 

och vilken betydelse det får. Funktionen blir antingen att förstärka könsstereotypa roller, eller 

om man läser uppsatsen på de andra sätt som presenterats i diskussion, uppvärdera typiskt 

kvinnliga egenskaper. Betydelsen detta får när det är placerat i ett ungdomslitterärt verk med 

ett didaktiskt om än underhållande syfte är att stereotyper blir befästa och förmedlade som ett 

naturligt led och en påbyggnad av strukturer med mannen som den starka och kvinnan som 

den svaga. Däremot går det även att se att stereotyperna till stor del finns kvar, men det finns 
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även en ansats till att omvärdera det hierarkiska förhållandet mellan typiskt manliga och 

typiskt kvinnliga egenskaper. Även typiskt kvinnliga och typiskt manliga inställningar där de 

kvinnliga uppvärderas och problemen med de manliga idealen lyfts fram.  

Frågeställningarna som ämnades besvaras löd: i vilken mån är karaktärerna 

stereotypa? Sker det någon utveckling hos karaktärerna? Är karaktärerna aktiva eller passiva? 

Analysen visar utifrån Nikolajevas modell över stereotyper i barn- och ungdomslitteratur att 

flera stereotypa drag går att identifiera hos karaktärerna. De återspeglas i karaktärernas 

intressen, förhållningssätt till livet och handlingar. Vissa brott mot stereotyper sker, 

exempelvis med pappan som känslig, men de grundläggande strukturerna existerar trots det. 

Analysen visar dock också hur det går att problematisera innebörden av stereotyperna. Detta 

blir framför allt tydligt i utvecklingen som sker hos karaktärerna. Analysen visar en 

utveckling främst hos protagonisterna Hazel och Augustus, där Hazels utveckling framstår 

som mer positiv i förhållande till Augustus. Däremot sker denna utveckling till följd av 

Augustus aktivitet. Analysen visar att den karaktär som står för de aktiva handlingarna är 

Augustus medan Hazel förblir passiv. I de övriga karaktärerna som analysen tar upp framgår 

det inte lika tydligt vem som är aktiv och vem som är passiv, utan utöver Augustus blir de 

andra framför allt passiva. Det går att urskilja en viss aktivitet hos Hazels mamma, men att 

hon är aktiv blir inte drivande för handlingen som i fallet med Augustus. 

 

Sammanfattning 
 

I denna uppsats har jag gjort en tematisk läsning av ungdomsromanen The Fault in Our Stars 

med syfte att undersöka framställningen av karaktärerna genom en genusläsning. 

Utgångspunkten för analysen har varit protagonisten Hazel och hennes relationer i förhållande 

till varandra. Analysen började med att undersöka Hazel och Augustus inledande möten, där 

det framkom att Augustus var aktiv initiativtagare medan Hazel förblev passiv. Detta fortsatte 

även i analysens andra kapitel där Augustus återigen var den som representerade initiativen.  

Det framgick sedan en utveckling och förändring när Augustus insjuknade och Hazel 

mognade, men detta skedde som effekt av Augustus tidigare handlingar.  

I analys av Hazels familjeförhållanden gick det att urskilja klassiska strukturer hos en 

normativ kärnfamilj även om vissa stereotypiska drag utmanades. Vi kunde även se en 

utveckling hos Hazel med en självständighet och mognad bort från familjen, vilket är ett 

typiskt drag i ungdomslitteratur. I Hazels och Kaitlyns vänskapsrelation gick det att urskilja 

stereotypa drag och även de två olika karaktärernas spegling av varandra.  
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Beskrivningarna och uppbyggandet av karaktärerna var inom de klassiskt stereotypa 

drag som presenterades i Nikolajevas schema. Framförallt blev analysen intressant vid en 

diskussion om värderingarna av de stereotypa inställningarna, där de framgick att strävan 

efter ett manligt idealt kunde vara negativt.  

Resultaten visar att karaktärerna till stor del blev stereotypa och att aktiviteten främst 

låg hos Augustus. Hazel var passiv, men utvecklades även mot en självständighet och 

mognad. Vid problematiserande och nyanserande blev analysen av karaktärerna 

mångfacetterad och mer komplex. För framtida forskning kan den här uppsatsen bidra till en 

fortsatt diskussion om stereotyper i John Greens tidigare verk och även i annan 

ungdomslitteratur. Vad får potentiellt stereotypt innehåll för konsekvenser för de ungdomar 

som läser litteraturen?  
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