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Inledning 

  

“Only I keep wishing I could think of a way...to show The Capitol they don't own me. That I'm 

more than just a piece in their Games.” – The Hunger Games, Susanne Collins  

 

“I am not Abnegation. I am not Dauntless. 

I am Divergent. And I can’t be controlled.” – Divergent, Veronica Roth 

 

Skildringar av maktförhållanden är något som är vanligt i barn och ungdomslitteratur, och kanske 

ännu vanligare i samtida dystopisk litteratur för ungdomar. Protagonisterna slängs in i världar där de 

får kämpa för sin överlevnad och försöka hitta sin identitet i samhällen som förtrycker dem. Citaten 

ovan är hämtade ur två populära dystopiska verk skrivna för ungdomar, i vilka protagonisterna får 

utifrån sina respektive maktpositioner göra sitt bästa för att överleva. 

 Suzanne Collins trilogi The Hunger Games blev omåttligt populär i och med filmatiseringen 

som gick upp på biograferna 2012, och som följd har den dystopiska ungdomslitteraturen fått ett 

uppsving i popularitet och många dystopiska ungdomsromaner har getts ut de senaste åren. En 

romansvit som följt i Collins spår är Veronica Roths Divergent.  I skrivande stund är The Hunger 

Games-trilogin inne på sin 211:e vecka på The New York Times bestsellerlista över bästsäljande 

barnserier, Divergent på sin 55:e. Det dystopiska temat är uppenbarligen populärt. Andra nyligen 

utgivna populära verk skrivna i samma genre är Life as We Knew It (2006) av Susan Beth Pfeffer 

och Legend (2011) av Marie Lu. 

 År 1749 publicerades Sarah Fieldings The Governess, or The Little Female Academy, ett 

betydande verk för barnlitteraturen då det var den första romanen skriven för barn. Handlingen i 

romanen är en utopisk vision om en internatskola för flickor där de lär ut hur de sociala strukturerna 

bör se ut. Fieldings roman var trendsättande i sin genre, och sedan dess har barnlitteraturen varit 

starkt förankrad i utopin.1  Historiskt sett har barnlitteratur starkt förknippats med undervisning och 

per definition setts som socialiserande.2 I samtida dystopisk litteratur för ungdomar lär sig barn om 

sociala strukturer, skriver Carrie Hintz and Elaine Ostry menar i Utopian and Dystopian Writing for 

Children and Young Adults.3 De menar att utopisk litteratur uppmuntrar ungdomar att till att kritiskt 

granska sina egna samhällen och känslomässigt engagera ungdomar till politiskt aktion. Det är till 

exempel vanligt i dystopiska ungdomsromaner att kreativitet förgörs av konformitet vilket resulterar 

                                                 
1 Carrie Hintz & Elaine Ostry, ”Introduction”, Utopian and Dystopian Writing for Children and Young Adults, New 

York: Routledge 2003, s. 1.  
2 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund: Studentlitteratur 2004, s. 20. 
3 Hintz & Ostry 2003, s. 7.  
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i förtryckande samhällen. Även klassystem är ett tema som återkommer i dystopisk 

ungdomslitteratur. Hintz och Ostry menar att sådana texter kan få ungdomar att begrunda frågor 

som till exempel social rättvisa. Det dystopiska temat är uppenbarligen populärt, men det är inte ett 

modernt fenomen; romaner som skildrar dystopier är ingen ny företeelse.    

 Termen dystopi härstammar från ordet utopi och kan ses som dess motsats. Utopi kan ses 

som en term som beskriver en idealstat och har sitt ursprung i Thomas Mores Utopia (1516). Mores 

Utopia beskriver en idealstat i vilken människor får ge upp sin individuella frihet för att social 

rättvisa ska kunna råda. Tillsammans lever och arbetar de efter en specifik plan på en avlägsen ö. I 

sitt verk för More samman sina kristna värderingar kring omsorg för människan och en 

slags ”förkommunistisk” samhällsuppbyggnad.4 Det utopiska temat fanns dock redan hos Platon i  

 i Staten men utvecklades i samband med Mores Utopia.5  More gav således upphov till flera 

liknande utopier och blev upphovsmannen för ett litterärt tema, eller en genre, som kom att bli 

bestående de efterföljande århundradena.6 I och med Francis Bacons Det nya Atlantis (1627) blev 

vetenskap ett vanligare inslag i den utopiska litteraturen. Troligen inspirerad av Platon, beskrev 

Bacon i detta verk ett samhälle som styrs av vetenskapsmän, och samhället kan ses en bildad 

monarki.7             

  Under 1800-talet växte science fiction fram som genre som använde utopi som tema och 

skildrade den nya tekniken som uppkommit under seklet. I slutet av 1800-talet lades grunden till 

den teknik som idag präglar vårt moderna samhälle, med t.ex. flygmaskiner och telefon. De 

tekniska framstegen sågs som ett löfte om en ljus framtid, men under det nästföljande århundrandet  

präglades samhället istället av världskrig, och en dystopisk litteratur föddes.   

 Sam J. Lundwall menar att en dystopi är när makten används felaktigt, den enes utopi blir en 

annans dystopi.8 Han menar även att dystopisk litteratur har använts som ett medium för att 

förmedla politiska idéer runt om i världen. I Sovjetunionen använde många satiriska författare 

dystopiska teman. I väst är George Orwells klassiker 1984 (1949) ett exempel på dystopisk litteratur 

som framfört samhällskritik. Orwells kända roman förvarnade om ett totalitärt 

övervakningssamhälle. Ett svenskt exempel finns i Karin Boyes Kallocain (1940) som även den 

skildrar ett totalitärt övervakningssamhälle där statsmakten använder en sanningsdrog för att 

kontrollera sina medborgare.9 Dystopisk litteratur har länge använts för att framföra samhällskritik 

                                                 
4 Nationalencyklopedin ”Utopi”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utopi (2014-01-06). 
5 Sam J. Lundwall, En bok om science fiction, fantastik, futurism, robotar, monster, vampyrer, utopier, dystopier och 

annat märkvärdigt och oväntat och osannolikt, Stockholm 1993, s. 113. 
6 Nationalencyklopedin ”Utopi”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utopi (2014-01-06). 
7 Lundwall 1993, s. 82. 
8 Lundwall 1993, s.113 och s.115. 
9 Nationalencyklopedin ”Kallocain”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kallocain (2014-12-11). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utopi
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utopi
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kallocain
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och gör det än idag. 

 De samtida The Hunger Games10 och Divergent11 är två romaner med liknande teman. 

Romanerna har kvinnliga protagonister som lever i ett Nordamerika som har genomgått en katastrof 

och därefter bildat nya nationer med nya statsskick. Båda romanerna har nått stor framgång. De 

båda romanerna är inledande delar i trilogier vars senare delar kulminerar i uppror och krig mot 

nationernas makthavare. Om man utgår ifrån tidigare teorier om att dystopisk ungdomslitteratur 

ofta framför samhällskritik, kan dessa två romanerna undersökas utifrån den aspekten och en 

undersökning av dem kan därmed ge en indikation om tendenser i samtida dystopisk litteratur för 

ungdomar. Denna uppsats undersöker hur maktförhållanden ter sig i dessa romaner för att ge en bild 

av vilken eventuell samhällskritik baserat i olika maktförhållanden som framförs. 

 

Syfte och Frågeställningar 

Denna uppsats undersöker hur maktstrukturer ser ut i två storsäljande dystopiska ungdomsromaner 

med kvinnliga protagonister. Detta genom att applicera ett intersektionellt perspektiv och därmed 

undersöka hur sociokulturella faktorer i samspel med varandra påverkar maktstrukturerna som 

beskrivs i dessa romaner. Uppsatsen undersöker maktrelationer mellan individer och på en 

samhällelig nivå inom romanerna, detta för att kunna se vilken typ av samhällskritik dessa 

maktstrukturer kan tänkas framföra. Romanerna är valda då de är två storsäljande, väl bemötta 

amerikanska verk som har liknande handling och beskriver liknande teman. Romanernas kvinnliga 

protagonister är lika gamla och båda ingår i kärleksrelationer. 

  

Uppsatsens analys utgår från följande frågeställningar: 

 

- Vilka maktstrukturer går att identifiera i de olika verken? 

- Hur upprätthålls dessa strukturer? 

- I vilken position befinner sig protagonisten? 

- Vilken eventuell samhällskritik går att hitta? 

- Vilka gemensamma drag går att hitta mellan verken? 

 

I avgränsningssyfte behandlar denna uppsats trilogiernas första delar, då det är i dessa de dystopiska 

samhällsstrukturerna och protagonisternas positioner i dem presenteras.  

                                                 
10 Suzanne Collins, The Hunger Games, London: Scholastic 2009. 
11 Veronica Roth, Divergent, London: Harper Collins 2011. 
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 Andra verk som hade varit intressanta att undersöka utifrån samma frågeställningar är 

Matched (2010) av Ally Condie som skildrar flickan Cassias liv som lever i ett samhälle som gör 

alla val åt en. Ett exempel på en annan roman är Uglies (2005) av Scott Westerfield som gestaltar 

ett samhälle där alla invånare måste genomgå skönhetsoperationer vid sexton årsålder för uppnå 

rådande ideal, vilket protagonisten Tally revolterar mot.  
 

Teori & Metod 

Barnlitteratur 

Barnlitteratur kan definieras som all litteratur skriven för barn och publicerad för barn som tilltänkt 

publik, skriver Maria Nikolajeva i Barnbokens byggklossar. Nikolajeva utgår från FNs 

bestämmelser och riktlinjer då hon inkluderar åldersgruppen 0-18 i gruppen barn. Således 

inkluderas även böckerna som studeras i denna uppsats, som faller under en underkategori till 

barnlitteraturen enligt Nikolajevas definition, nämligen ungdomslitteratur.12  

 Nikolajeva menar att barnlitteratur jämställs med andra litteraturgrupper som är 

marginaliserade – t.ex. arbetarlitteratur. Det gemensamma för marginaliserad litteratur är att den 

definierar sig själv mot en förtryckande grupp, den är skriven av, om och för minoritetsgruppen. 

Barnlitteraturen är om och för barn, men till större delen producerad av personer som inte är barn. 13 

Skillnaden ligger dock i hur barnlitteratur visserligen handlar om barn samt är skriven för dem, men 

skrivs av vuxna. Barnlitteratur uttrycker således en så kallad asymmetrisk maktposition det vill säga 

att litteraturen skrivs av en social grupp med mer makt än den sociala grupp de skriver för. 14 Barn 

saknar till exempel rösträtt och är i ett beroendeförhållande till vuxna ekonomiskt. Modern 

barnlitteratur är enligt Nikolajeva unik ur maktsynpunkt då den är skriven av makthavare för 

maktlösa.  

 För att förklara barnlitteraturens maktförhållanden drar Nikolajeva paralleller till 

queerforskningen, som fokuserar på att studera makt och normer. Det för att den moderna 

barnlitteraturen ofta skildrar barn i situationer där de rådande maktstrukturerna ifrågasätts, och likt 

hur queerteorier ifrågasätter heteronormen ifrågasätter barnlitteraturen en ”vuxennorm”. Detta 

innebär att barnlitteraturen därför kan vara ett uttryck för normbrytande.    

 Utöver att ge exempel på hur queerforskningen kan användas för att förklara barnlitteratur, 

ger Nikolajeva exempel på hur man kan använda Michail Bachtins karnevalteori från 1940.15 

Bachtin studerade hur en viss typ av litteratur med karnevaliska inslag fungerade som ett exempel 

                                                 
12 Nikolajeva 2004, s.15.  
13 Nikoljaeva 2004, s. 13 & 16. 
14 Nikolajeva 2004, s. 16. 
15 Nationalencyklopedin, ”Michail Bachtin”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/michail-bachtin, (2014-

12-11). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/michail-bachtin
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på hur de etablerade maktstrukturerna inte var definitiva, men själva kritiken gentemot dessa 

strukturer var dold och förklädd i karnevalen. I sin studie av Rabelais visar han hur den medeltida 

karnevalen var en tillfällig omvändning av maktordningen, narren blev kung och vice versa. 

Bachtin använder karnevalbegreppet som ett berättargrepp, vilket använder karnevalen som 

en ”skrattspegel” där man kan beskriva verkligheten i en total – fast tillfällig – avvikelse från 

rådande samhälleliga konventioner.16   

 Nikolajeva yrkar att man oftare bör ha denna syn på litteraturen i en bredare bemärkelse: 

att litteraturens funktion är ett ”subversivt – maskerat, förklätt- ifrågasättande av auktoriteter”.17 

Hon betonar karnevalbegreppets relevans för barnlitteraturen genom att påvisa hur barnlitteratur 

ofta placerar barn i situationer där de har makt, t.ex. i revolution. Även om litteraturen inte alltid 

nödvändigtvis är subversiv, ger barnboksförfattare barn temporär makt och på så sätt avslöjas den 

vuxna normen samtidigt som det visas att normen inte är definitiv. 

 Med denna syn på barnlitteratur kan man analysera ungdomsdystopiernas maktstrukturer 

genom att se på ungdomsdystopin som en karneval som tillåter barnen att ha makt och på så sätt 

ifrågasätta de rådande maktstrukturerna. Gemensamt för utopisk och dystopisk litteratur är att de 

många gånger kan läsas som samhällskritik och är ett uttryck för både hopp och farhågor om 

framtiden. En komparativ studie av maktstrukturerna i de två valda romanerna bör därför ge en 

indikation om romanernas underliggande kritik.  

 

Intersektionalitet 

För att undersöka dessa maktstrukturer används ett intersektionellt perspektiv. Begreppet 

intersektionalitet utgår från att förtryckande strukturer samverkar, och inte kan studeras isolerade 

ifrån varandra. I boken Genusforskning - En guide till feministisk teori, metodologi och skrift 

diskuterar Nina Lykke i ett avsnitt hur olika feministiska genusteorier behandlar intersektionalitet 

mellan kön och andra kategorier. Lykke poängterar att många genusforskare är överens om  

menar att maktordningar som grundar sig i kön samverkar med andra maktordningar ”baserade på 

klass, ras, etnicitet, sexualitet och så vidare”.18  Även om begreppet intersektionalitet inte använts 

explicit är genusforskare överens om ett intersektionellt samspel mellan maktordningar existerar, 

och att det ”handlar om ömsesidiga transformationsprocesser” snarare än att kategorierna staplas på 

varandra.19       

                                                 
16 Nikoljaeva 2004, s. 18.. 

17 Nikolajeva 2004, s. 17. 

18 Nina Lykke ”Intersektionell genusteori”, Genusforskning. En guide till feministisk teori, metodologi och skrift, Solna: 

Liber 2009 s. 104. 

19 Lykke 2009, s. 107. 
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 Begreppet introduceras för cirka tjugo år sedan av Kimberlé Crenshaw som var en tidig 

förespråkare för Black feminism, menar Helena Tolvhed i artikeln ”Intersektionalitet och 

historievetenskap”.20 Synsättet som ligger till grund för begreppet innebär att ”socialt och kulturellt 

konstruerade kategorier med utgångspunkt i förtrycksgrunder som genus, klass, ras/etnicitet eller 

sexuella preferenser betraktas som sammanflätade och ömsesidigt konstituerande”.21 Begreppet har 

sedan 2000-talet haft en betydande plats i genusforskningen. 

 En definition av begreppet enligt Lykke förklaras i artikeln ”Intersektionalitet på svenska” 

som att begreppet syftar till att förstå det processuella samspel som resulterar i 

olika ”maktförhållanden”, ”exkluderingsmekanismer” och ”identitetsskapande kategorier”.22  Lykke 

utgår från Karen Barads begrepp ”intra-aktion”. Intra-aktion syftar till en samverkan mellan 

företeelser som inte uppenbart är åtskilda och skiljer sig således från en inter-aktion. 23 Intra-aktion 

kan enligt Lykke användas för att förklara intersektionalitet, då genom att de sociokulturella 

kategorierna sexualitet, kön, genus, etnicitet, klass etc. inte fungerar som separata komponenter som 

ibland korsar väg, utan är i konstant samspel.24 Exempel på detta är att könskonstruktion alltid är 

rasifierad och likaså hur en rasifiering är bekönad, processerna kan inte ses separat.25 

 I boken Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap gör Paulina de 

los Reyes tillsammans med Diana Mulinari ett försök till att visa hur intersektionalitetsbegreppet 

kan vidga förståelsen om maktrelationer. De ser även begreppet som ett ”alternativ till den 

genusvetenskap som hittills konstruerat kön utan att ta hänsyn till den ojämlikhet som grundas på 

föreställningar om ’ras’, klasstillhörighet och nationella gränser.”26 Textförfattarna menar att 

feminismen har misslyckats med att inkludera globala processer på ett tillfredställande vis, samt att 

feminismen misslyckats med att se kön som ett icke ensidigt begrepp i olika maktförhållanden. 

Enligt dem hindrar den vita heterosexuella hegemonin feminismen från att utvecklas. För att man 

ska kunna ha en god diskussion bör man kunna peka ut de intersektioner, diskursiva och materiella, 

som skapar makt och upprätthåller ojämlikheter.27         

  Enligt de los Reyes och Mulinari görs konstruerande av makt inte utifrån ett bestämt och 

isolerat system, utan de menar att makt tar i form ”i ojämlika materiella villkor, språkliga 

                                                 
20 Helena Tolvhed, ”Intersektionalitet och historievetenskap”, Scandia 2010, 76:1, s. 59. 
21 Tolvhed 2010, s. 59. 
22 Nina Lykke ”Intersektionalitet på svenska”, Kultur studier i Sverige, (red.) Bodil Axelsson & Johan Fornäs, Lund: 

Studentlitteratur 2007, s. 134. 
23 Lykke 2007, s. 134. 
24 Lykke 2007, s. 134. 
25 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, 

    Malmö: Liber 2010, s. 10. 
26 de los Reyes & Mulinari, 2010, s. 7. 
27 de los Reyes & Mulinari, 2010, s. 8. 
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konstruktioner, vardagshandlingar, och ideologiska fundament” som inte är statiska utan är 

föränderliga över tid och rum.28 Maktutövande skapas därmed av ”intersektionen av individuella 

handlingar, institutionella praktiker, normer, rutiner och strukturella relationer.29   Textförfattarna 

menar att individers agerande ska ses i relation till strukturella relationer, att man bör den enskildes 

handlingar i förhållande till rådande ekonomiska förhållanden. 30 

  Lykke diskuterar även i artikeln ”Intersektionalitet på svenska” brister i de los Reyes och 

Mulinaris analyser i Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Lykke 

menar att även om de betonar att ett intersektionellt perspektiv inte bör ontologiskt rangordna de 

olika kategorierna är detta vad de själva gör i sina analyser. Lykke menar att de los Reyes och 

Mulinari ger klass och ras företräde och sällan systematiskt ger sexualitet och heteronormativitet 

utrymme. Vidare menar Lykke att deras avståndstagande från feminismens som ”’könrelationernas 

primat’” leder in dem i en diskurs där klass- och raskategorierna besitter en mer 

grundläggande ”antagonism” än genus.31  Detta är ett exempel på att även om det finns en 

medvetenhet kring hur makt konstrueras går det att misslyckas med att i teorin inte ange en kategori 

som viktigare än en annan och på så sätt misslyckas med att till fullo applicera 

intersektionalitetsbegreppets grundläggande byggstenar.  

 Tolvhed menar att intersektionalitet är ”ett perspektiv eller förhållningssätt som utgår från att 

ett konstaterande av det omöjliga i att renodla kategorier för att studera en maktposition i taget.”32 

Dock saknas en tydlig metodik för att använda begreppet intersektionalitet i analyser. Ett av 

begreppets stora problem är enligt Tolvhed att det finns ett stort antal intersektioner att undersöka 

och att det inte är ”möjligt att ta hänsyn till alla tänkbara och relevanta positioner”.33 Tolvhed menar 

att en forskare bör vara klar och tydlig med vilka intersektioner som ansetts vara mest relevanta i 

sammanhanget.34 På det viset skulle ovannämnda problematik kring att rangordna kategorier i och 

med maktskapande möjligtvis kunna förhindras. 

Denna uppsats kommer använda intersektionalitet som ett perspektiv för förståelse av 

maktkonstruktion, och gör inte anspråk på att djupgående diskutera begreppets problematik och 

metodik. Uppsatsen tar fasta på att undersöka hur olika sociokulturella kategorier som i 

sammanhanget är relevanta samspelar. Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv visar den här 

uppsatsen hur romanernas protagonisters handlingar och maktpositioner kan ses i relation till hur 

                                                 
28 de los Reyes & Mulinari, 2010, s. 11. 
29 de los Reyes & Mulinari, 2010, s. 9. 
30 de los Reyes & Mulinari 2010, s. 23. 
31 Lykke 2007, s. 138. 
32 Tolvhed 2010, s. 69. 
33 Tolvhed 2010, s. 63. 
34 Tolvhed 2010, s. 68. 
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samhällen de lever i är konstruerade.  

 

Tidigare forskning 

Dystopisk litteratur för ungdomar är inte ett helt outforskat ämne och det finns en del omfattade 

verk om ämnet. Litteratur om ämnet betonar ofta dess funktion som samhällskritik. Studien Utopian 

och Dystopian Writing for Children and Young Adults35 från 2003, redigerad av Carrie Hintz och 

Elaine Ostry, marknadsförs som den första studien i ämnet. Verket innehåller tio kritiska studier i 

ämnet som undersöker de tematiska konventionerna inom genren och hur dystopiska samhällen 

konstrueras. De diskuterar även hur den utopiska och dystopiska litteraturen utmanar barn och 

ungdomar till att begrunda sociala frågor. I ett nyligen utgivet verk med Balaka Basu, Katherine R. 

Broad och Carrie Hintz som redaktörer, Contemporary Dystopian Fiction for Young Adults: Brave 

New Teenagers,36 diskuteras den dystopiska litteraturens möjliga politiska agendor. Studien 

omfattar även uppsatser som har Divergent och The Hunger Games som analysföremål. Ett exempel 

är studien med titeln ”What Faciton Are You In? The Pleasure of Being Sorted in Veronica Roth’s 

Divergent”37 av Balaka Basu som bland annat diskuterar protagonisten Tris identitetsbyggande 

inom de fiktiva samhällsramarna. Denna uppsats förhåller sig till Basus analyser av 

samhällsstrukturerna i Divergent. Collins The Hunger Games-trilogin utforskas i uppsatsen ”’The 

Dandelion in the Spring’: Utopia as Romance in Suzanne Collin’s The Hunger Games Triology”38 

av Katherine R. Broad, som diskuterar romantikens funktion för Katniss öde i trilogin. En annan 

uppsats som diskuterar The Hunger Games, då med avseende på hur ras konstrueras, är ”The Future 

is Pale. Race in Contemporary Young Adult Dystopian Novels”39 av Mary J. Couzelis. Couzelis 

observationer om hur vithetsnormen reproduceras i dystopisk litteratur används i den här uppsatsens 

analysdel.  

 Dystopisk litteratur för ungdomar med kvinnliga protagonister analyseras i Female 

Rebellion in Young Adult Dystopian Fiction som fokuserar på hur de kvinnliga karaktärerna gör 

                                                 
35 Carrie Hintz & Elaine Ostry, Utopian and Dystopian Writing for Children and Young Adults, New York: Routledge 

2003. 
36 Balaka Basu & Katherine R. Broad & Carrie Hintz (red.), Contemporary Dystopian Fiction for Young Adults. Brave 

New Teenagers, New York: Routledge 2013. 
37 Balaka Basu, ”What Faciton 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, 

New York: Routledge 2013. 
38 Katherine R. Broad "’The Dandelion in the Spring’: Utopia as Romance in Suzanne Collins's The Hunger Games 

Trilogy”, Contemporary Dystopian Fiction for Young Adults: Brave New Teenagers, (red) Balaka Basu & Katherine 

R. Broad & Carrie Hintz, New York: Routledge 2013. 
39 Mary J. Couzelis, ”The Future is Pale. Race in Contemporary Young Adult Dystopian 

Novels”, Contemporary Dystopian Fiction for Young Adults: Brave New Teenagers, (red) Balaka Basu & Katherine R. 

Broad & Carrie Hintz, New York: Routledge 2013. 

http://sffrd.library.tamu.edu/browse/101535/
http://sffrd.library.tamu.edu/browse/101535/
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uppror i förhållande till den plats de har i sina samhällen och diskuterar även genus. 40 En uppsats 

med titeln ” I’m beginning to know who I am’: The Rebellious Subjectivities of Katniss Everdeen 

and Tris Prior”41 skriven av Miranda A. Green-Barteet jämför Divergent-trilogin och The Hunger 

Games-trilogin med avseende på protagonisternas påstådda utveckling från objekt och subjekt. 

Green-Barteets uppsats förhåller sig till alla tre delar i The Hunger Games-trilogin, och de två första 

i Divergent-triologin då den tredje delen ännu inte var utkommen vid tidpunkten för publiceringen 

av hennes uppsats. Den här uppsatsen kommer förhålla sig till Green-Barteets analyser gjorda i och 

med trilogiernas första delar.  

 

  

Begreppsdiskussion 

Att definiera vad som utgör dystopisk litteratur är inte helt oproblematiskt. Till att börja med måste 

vad som utgör utopisk litteratur definieras då den ligger i ett nära förhållande med dystopisk 

litteratur.  Sam J. Lundwell skriver i En bok om science fiction, fantastik, futurism, robotar, monster, 

vampyrer, utopier, dystopier och annat märkvärdigt och oväntat och osannolikt som nämnt att den 

enes utopi är den andres dystopi.42  Exempel på detta ger Carrie Hintz och Elaine Ostry i Utopian 

and Dystopian Writing for Children and Young Adults genom att ge exempel på en fråga som ofta 

behandlas i ungdomsdystopier: vid vilken punkt blir utopiskt samarbete dystopisk konformitet?.43  

M. Keith Booker menar i Dystopian Litterature, a Theory and Research Guide att utopin 

representerar den imaginära litteraturens betydelse för hur kulturella fenomen kan utforska andra 

sociala och politiska ordningar. Dystopisk litteratur däremot utforskar både den existerande sociala 

ordningen och även de potentiella riskerna med de utopiska alternativen. Dystopisk litteratur är 

därmed litteratur som står i direkt motsats till utopiska idéer och varnar för deras konsekvenser. 

Samtidigt kritiserar den dystopiska litteraturen redan existerande politiska system genom att 

undersöka de utopiska premisser som systemen vilar på. Detta genom att sätta dessa system i andra 

kontexter, som avslöjar deras brister mer tydligt. Booker definierar dystopi därmed inte som en 

genre utan snarare litteratur med ”a particular kind of oppositional and critical energy of spirit”. 44 

Han menar med denna definition att olika typer av verk därför kan ha dystopiska inslag, men i 

studien begränsar han sig till att inkludera verk vars kritik mot sociala system på något sätt förhåller 

                                                 
40 Sara K. Day & Miranda Green-Barteet & Amy L. Montz, (red.) Female Rebellion in Young Adult Dystopian Fiction, 

Farnham: Ashgate Publishing Limited 2014. 
41 Miranda A. Green-Barteet ” ’ I’m beginning to know who I am’: The Rebellious Subjectivities of Katniss Everdeen 

and Tris Prior”, Female Rebellion in Young Adult Dystopian Fiction, Farnham: Ashgate Publishing Limited 2014. 
42 Lundwall 1993, s. 115. 
43 Hintz & Ostry 2003, s. 7.  
44 M. Keith Booker, Dystopian Literature, a Theory and Research Guide, Westport: Greenwood Press 1994, s. 3.  
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sig till utopisk idealism.45  

Vad som utmärker den dystopiska litteraturen som skriven för ungdomar, är att den ofta 

inkorporerar drag från bildungsroman. Den uppståndelse som utmärker de ungdomsdystopierna får 

fungera som ”the catalyst for achiveing adulthood”. Ungdomarna får uppnå mognad i samband med 

de kommer till insikt om de verkligheter de lever i.46 

 

Avhandling 

I avhandlingens första avsnitt ges ett referat av handlingen i The Hunger games och därefter 

undersöker uppsatsen maktstrukturerna i det samhälle som romanen presenterar, detta utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. Sedan undersöker uppsatsen protagonisten Katniss maktposition i 

romanen. Därefter kommer ett referat av handlingen i Divergent och sedan undersökningar av 

maktstrukturerna i samhället samt av protagonisten Tris maktposition. Slutligen görs en jämförelse 

av romerna i vilken uppsatsen diskuterar vilken möjlig samhällskritik som kan identifieras i 

respektive roman och jämföra dem ur detta perspektiv 

 

Summering av The Hunger Games 

The Hunger Games skildrar den sexton år gamla Katniss Everdeens historia. Romanen är berättad 

ur ett jag-perspektiv och vi får därför endast ta del av hennes tankar. Katniss bor i nationen Panem 

som i en okänd framtid bildats i Nordamerika som följd av apokalyptiska händelser så som stormar, 

torka, stigande vattennivåer och det brutala krig som följde katastroferna. Panem är uppdelat i 12 

distrikt och styrs av staden The Capitol. Katniss och hennes familj, som består av hennes mor och 

den tolv år gamla lillasystern Primrose, bor i Distrikt 12 vars invånare främst arbetar i en kolgruva. 

I följd av en olycka i gruvan dog Katniss far och lämnade modern olycklig och inkapabel till att ta 

hand om sina döttrar. Katniss tvingades ta ansvar för familjens överlevnad och har därför sedan 

barnsben försett dem med mat genom att ta sig ut i skogen utanför distriktet och jaga djur. 

 För att The Capitol ska påminna sina invånare om vikten av ordning och kontroll, anordnar 

de årligen en tävling som kallas The Hunger Games till minne av det uppror som distrikten 

genomförde sjuttiofyra år tidigare, och som resulterade i utplåningen av det dåvarande Distrikt 13. 

Från och med att distriktens barn fyller tolv, blir en pojke och en flicka genom utlottning valda från 

varje distrikt för att delta i The Hunger Games som går ut på att dessa barn och ungdomar placeras i 

                                                 
45 Booker 1994, s. 3.  
46 Balaka Basu & Katherine R. Broad & Carrie Hintz, ”Introduction”, Contemporary Dystopian Fiction for Young 

Adults: Brave New Teeangers, (red) Balaka Basu & Katherine R. Broad & Carrie Hintz, New York: Routledge 2013 s. 

1. 
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en artificiell utomhusarena som testar barnens överlevnadsförmåga. De tvingas slåss och döda 

varandra tills endast en deltagare lever. I den sjuttiofjärde tävlingen blir Katniss lillasyster Primrose 

utvald, men för att förhindra sin lillasysters ofrånkomliga död anmäler Katniss sig som frivillig och 

tar därmed lillasysterns plats i tävlingen. Den manliga deltagaren från Distrikt 12, och därmed även 

Katniss blivande motståndare, blir bagarsonen Peeta Mallark.     

 För att Katniss och Peeta ska kunna vinna potentiella sponsorers gunst och därigenom 

mottaga gåvor under tävlingens gång, låtsas de att de är förälskade i varandra. Således 

tillfredsställer de The Capitols invånares törst på drama. Under tävlingens gång ändras spelreglerna 

till att två istället för endast en vinnare kan koras – om de båda är från samma distrikt. Peeta och 

Katniss kämpar för att de båda ska kunna ta hem vinsten, men väl vid målsnöret meddelas det ännu 

en gång att spelreglerna ändrats. Återigen kan endast en deltagare vinna. Katniss och Peeta 

överlistar dock spelmakarna då de iscensätter att de ska ta sina liv genom att förtära giftiga bär 

Katniss sedan tidigare har i sin ägo. Men innan bären når deras munnar förklaras de båda som 

vinnare. Katniss och Peeta överlever men inser inte vad denna incident kommer innebära. Väl 

tillbaka i The Capitol kommer Katniss till insikt att hon måste göra allt för att framställa det som att 

hennes och Peetas agerande var drivet av desperation orsakat av deras olyckliga kärlek, och inte 

utagerat som ett rebelliskt hån mot spelmakarna och The Capitol. Romanen slutar med deras 

hemresa, dock kommer deras besök hemma inte vara långvarigt utan framför sig har de en lång 

vinnarturné som innebär att de måste besöka varje distrikt för påminna Panems medborgare om att 

tävlingen aldrig försvinner. 

 

Samhället i The Hunger Games 

Samhället i The Hunger Games är strukturerat så att makten är koncentrerad till The Capitol. Det är 

dem som bestämmer över alla tolv distrikt och dessutom får de ta del av nationens resurser och 

naturtillgångar. Skarpa kontraster kan ses mellan levnadssätten för personerna i The Capitol och 

personerna ute i distrikten. Det är distriktens uppdrag att förse The Capitol med mat, bränsle och 

lyxvaror, resurser distrikten själva knappt får ta del av. Det är den ojämna fördelning av resurser 

som genomsyrar Panems maktförhållanden och skapar exluderingsmekanismer och underordnar 

personer. Lykke säger i ”Intersektionell genusteori” att genusteoretiker menar att maktordningar 

beror på olika sorters logik: t.ex. ekonomisk, politisk etc.47 Maktordningen i Panem kan ur detta 

perspektiv ses som att den utgår från en ekonomiskt baserad logik där resurserna är koncentrerade 

till en plats. 

 Invånarna i The Capitol lever extravaganta liv med mat i överflöd och med teknik som 

                                                 
47 Lykke 2009, s. 107. 
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underlättar deras liv. Det extravaganta tar sig även uttryck i hur de klär sig och ser ut – de har råd att 

vara ytliga – och genom att de klär sig annorlunda och altererar sina utseenden till det extrema, 

exkluderar de distriktens invånare från sin klass. De visar fysiskt deras klass överstående position.  

 När Katniss möter sin stylist Cinna i samband med den första tävlingen, blir hon hänförd 

över hans normala utseende: ”The door opens and a young man who must be Cinna enters. I’m 

taken aback by how normal he looks. Most of the stylists they interview on television are so dyed, 

stencilled and surgically altered they’re grotesque.”48 Normen för The Capitols medborgare, både 

män och kvinnor, är att ha kläder i starka färger, bära peruker, färga huden och vara tatuerade. Detta 

fokus på ytliga företeelser som invånarna i The Capitol uttrycker blir ofta även känslokall. I 

samband med att Katniss efter tävlingens slut återigen får skönhetsbehandlingar av sitt stylingteam, 

berättar de livligt om var de själva var när vissa episoder av tävlingen inträffade: 

 
It’s funny, because even though they’re rattling on about the Games, it’s all about where they were or 

what they were doing or how they felt when a specific event occured.’I was still in bed!’ ’ I had just had 

my eyebrows dyed!’ ’I swear I nearly fainted!’Everything is about them, not the dying boys and girls in 

the arena. 49  

 

Deras ytlighet blir nästintill parodiskt omänsklig och skiljer sig starkt ifrån hur Panems resterade 

medborgare beter sig. Det är även tydligt att den känslokalla inställningen till tävlingsdeltagarna 

grundar sig i en i överlägsen attityd som The Capitols invånare hyser gentemot invånarna i Panems 

distrikt. När Effie Trinket, personen som har i uppdrag att eskortera Katniss tillsammans med Peeta 

till The Capitol efter att de blivit utvalda, uttrycker hur hon försökt sälja in dem till sponsorer blir 

detta tydligt: 

[...]Effie knows everyone who’s anyone in The Capitol and has been talking us up all day, trying to win us 

sponsors. ’I’ve been very mysterious, though’, she says, her eyes squinted half shut. ’Because, of course, 

Haymitch hasn’t bothered to tell me your strategies. But I’ve done my best with what I had to work with. 

How Katniss sacrificed herself to save her sister. How you’ve both successfully struggled to overcome the 

barbarism of your district’50 

 

Effie påvisar här en attityd som visar att hon ser sitt eget levnadsätt som överlägset det i Katniss 

hemdistrikt. Effies attityd är möjligtvis grundad i hur medborgarna i The Capitol rättfärdigar de 

odemokratiska maktförhållanden som ligger till grund för Panems styre. 

 Orättvisorna mellan The Capitol och distrikten syns även tydligt i och med deras skilda 

matvanor. Medan The Capitol har rikligt med näringsrik mat som invånarna kan äta i överflöd 

                                                 
48 Collins 2009, s. 77.  
49 Collins 2009, s. 429-430. 
50 Collins 2009, s. 90. 
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svälter invånarna i Distrikt 12, vilket The Capitol mörkar genom att skylla på 

epidemier: ”Starvation is never the cause of death officially. It’s always the flu, or exposure, or 

pneumonia.”51 Detta är ett exempel på hur The Capitol upprätthåller sin makt genom censur. Det är 

dock inte i alla distrikt som är fattiga, Katniss hemdistrikt, som utvinner kol, är ett av de fattigaste. 

 Distrikt 1, 2 och 4, är betydligt mer välmående, ungdomar där kan istället för att försöka 

föda sina familjer ägna sina ungdomsår till att förbereda sig och träna inför en eventuell plats i den 

livsfarliga tävlingen The Hunger Games, som i dessa distrikt anses var en ära att få delta i. Dessa 

olikheter skapar klasskillnader, och personer från olika distrikt värderas olika i samband med 

tävlingen.  

 Men det finns även klasskillnader inom distrikten. Katniss familj bor i den del av Distrikt 

12 som kallas The Seam vilket är det fattigaste området i distriktet. Hennes pappa försörjde sin 

familj genom att arbeta i gruvan innan han dog. De som har det bättre i distriktet är den lilla grupp 

människor som arbetar som handelsmän och förser ordningsvakterna utsända från The Captiol, så 

kallade Peacekeepers, med mat och varor. Handelsmännen kallas Townspeople och inkluderar även 

Peetas familj som har ett bageri och förser distriktet med bröd. De har dock inte råd äta brödet de 

säljer utan får leva på det bröd som blivit gammalt. Distriktet har även en borgmästare som bor 

finare och har råd med lyxvaror som jordgubbar. Det framgår för övrigt inte tydligt i texten vilken 

reell makt borgmästarna i respektive distrikt har. 

 Enligt de intersektionella teorierna bör man inte se klass som en enskild komponent i 

maktförhållanden i samhället, utan klass korsar som nämnt väg med kön, etnicitet, ålder och så 

vidare. Lykke menar att det inte går att separera kategorierna och göra en additiv analys av 

kategorierna, det vill säga, addera dem en och en efter varandra utan att de se dem som i ett 

samspel.52 För att beskriva maktordningen i Panem bör vi därför undersöka intersektionerna mellan 

klass och andra kategorier som kön, ålder och etnicitet då de i sammanhanget mest synbart påverkar 

maktkonstruktionen. 

 I Katniss distrikt tycks det inte finnas en tydlig uppdelning mellan könen i och med yrke. 

Både män och kvinnor arbetar t.ex. i gruvan. Men efter det att Katniss far avled beskrivs det att 

Katniss mor behövde hitta ett jobb. Det tycks ha varit så att innan Katniss far dog var det han som 

stod för försörjningen av familjen. Panem har inte heller ett tillräckligt skyddsnät när något sådant 

inträffar: ”The district had given us a small amount of money as compensation for his death, enough 

to cover one month of grieving, after which time my mother would be expected to get a job”.53 Om 

                                                 
51 Collins 2009, s. 34. 
52 Nina Lykke, ” Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2-3.05, s. 

9. 
53 Collins 2009, s. 32. 
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det är vanligt i distriktet att mödrarna stannar hemma går inte att utläsa. Men i och med att Peetas 

familj äger ett bageri refereras pappan till som ”the baker” och hans mamma som the ”baker’s 

wife”, samtidigt som det framgår att båda arbetar i bageriet formuleras det att det är fadern – 

mannen –  ses som den yrkesverksamma. 

  Barnen har inget extra skyddsnät utöver ungdomsvårdsskolan de kan hamna i om det blir 

allmänt känt att barn far illa hemma, som i Katniss fall där mamman är uppslukad av sorg och 

Katniss själv får skaffa mat till sig och sin lillasyster. Katniss beskriver sin rädsla för att hos och 

Prim ska hamna där:  

 

Because if it had become known that my mother could no longer care for us, the district would have taken 

us away from her and placed us in the community home. I’d grown up seeing those home kids at school. 

The sadness, the marks of angry hands on their faces, the hopelessness that curled their shoulders 

forward. I could never let that happen to Prim.54 

 

Därför tvingas Katniss att trots sin låga ålder bli familjens beskyddare och riskerar därmed dagligen 

bestraffning eftersom hon smiter igenom staketet som omringar distriktet (vilket möjliggörs av att 

distriktets ringa resurser gör att staketet inte kan vara elektrifierat alla dygnets timmar). Katniss, 

som fattig invånare i Distrikt 12, tvingas till att bete sig som en vuxen som konsekvens av hennes 

klass. Att ta på sig rollen som familjens försörjare verkar dock inte vara en könsspecifik upplevelse 

då även Katniss vän Gale har tagit sig an den rollen. Detta kan då istället härledas till att de båda är 

de äldsta barnen i respektive familj. Av intersektionen klass/kön/ålder kan vi därmed utläsa att 

Katniss och Gales maktpositioner styrs snarare av deras ålder än att det finns könsspecifika roller. 

Inom Katniss och Gales klass finns dock ideal för män respektive kvinnor. Gale beskrivs till 

exempel vara ett ”kap” för att han är både stilig och tillräckligt stark för att arbeta i gruvorna 

(därmed kapabel till att försörja en eventuell familj). 

 Etnicitet däremot har mer tydlig betydelse för hur klass konstrueras. Katniss beskriver hur 

hennes och Gales liknande utseende med olivfärgad hy och kolsvart hår är typiskt för personer som 

arbetar i gruvan, de fattigaste individerna i Distrikt 12. Medan Katniss mor och Primrose ljusa hy 

och blonda hår är mer typiskt för handelsklassen i distriktet, den klass Katniss mamma 

ursprungligen tillhört. Att handelsklassen är en klass som har högre status än personer i The Seam 

manifesteras i en episod i vilken Peetas mamma skrek åt svältande, elvaåriga Katniss när Katniss 

rotade igenom bageriets soptunnor: ”Suddenly a voice was screaming at me and I looked up to see 

the baker’s wife, telling me to move on and did I want her to call the Peacekeepers and how sick 

she was of having those brats from Seam pawing through her rubbish.”55  Statusskillnaden blir 

                                                 
54 Collins 2009, s. 32- 33. 
55 Collins 2009, s. 35. 
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också tydligt när Peeta som barn ifrågasätter det faktum att Katniss mamma hellre ville gifta sig 

med en kolarbetare än med hans egen pappa, ”the baker”:”[...]’A coal miner? Why did she want a 

coal miner if she could’ve you?’”56  Samhällsklassen där ljus hy och ljust hår är vanligare värderas 

högre än den där mörkare nyanser är vanligare, handelsmännen värderas högre än kolarbetarna. 

  Även i andra delar av Panem tycks en persons hudfärg ha innebörd för hur klass 

konstrueras. Med utgångspunkt i Katniss beskrivningar av personers utseende tycks de flesta vara 

vita. I samband med att hon träffar flickan Rue i beskriver Katniss henne: ”She has bright, dark eyes 

and satiny brown skin […].”57  Hon kommenterar också att den manliga deltagaren Tresh från 

samma distrikt har samma mörka hudfärg: ”The boy tribute from District 11, Tresh, has the same 

dark skin as Rue […].”58 Medan när hon beskriver andra deltagare i samband med att 

tävlingsdeltagarna får se varandras utlottningar nämns inte deras hudfärg:  

 

 

We examine the faces of the kids who will be our competion. A few stand out in my mind. A monstrous 

boy who lunges forward to volunteer from District 2. A fox-faced girl with sleek red hair from District 5. 

A boy with a crippled foot from District 10.  And most hauntingly, a twelve-year-old girl from District 11. 

She has dark brown skin and eyes, but other than that, she’s very like Prim in size and demeanour.59 

 

Detta är något även Mary J. Couzelis noterar i ”The Future is Pale. Race in Contemporary Young 

Adult Dystopian Novels ”: ”While observering the other tributes, Katniss does not note anyone’s 

skin tone, except for the two District 11 tributes, Rue and Tresh, thereby highlighting their 

difference from the others.”60 Av detta går det att utvinna att det finns en vithetsnorm i samhället. 

Couzelis diskuterar vidare att Rue och Tresh hemdistrikt framställs vara brutalare och ha hårda 

regler. Couzelis tar ex. upp när Rue berättar om de får utstå piskning om de äter något av det som de 

har skördat, och Katniss tänker följande: ”I can tell by her expression that it’s not that uncommon an 

occurrence. A public whipping’s rare thing in District 12[...]”61 Rue och Tresh kommer från distrikt 

med brutalare förhållanden och Couzelis menar att detta framställer Katniss, vita hemdistrikt som 

något behagligare och därmed blir det vita samhället det civiliserade och att föredra, och klass blir 

således rasifierad. Den ovannämnda piskningen är ett exempel på hur The Capitol genom våld 

upprätthåller makten över distriktens invånare. Den mest extrema form våld som används är 

tävlingen The Hunger Games. 

 Genom att varje år upprepa The Hunger Games påminns invånarna om konsekvenserna av 

uppror. Dessutom kan barnen i distrikten köpa mat till sina familjer i utbyte mot att deras namn 

                                                 
56 Collins 2009, s. 365. 
57 Collins 2009, s. 120. 
58 Collins 2009, s. 152. 
59 Collins 2009, s. 55. 
60 Couzelis 2013, s. 138. 
61 Collins 2009, s. 245. 
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förekommer fler gången i lottningen till The Hunger Games och genom att vinna tävlingen får de 

också mer mat till sina distrikt. Familjer som är extra utsatta har då ofta barn som i större grad 

riskerar att bli utvalda till tävlingen då de får välja mellan svält eller få oddsen emot sig och riskera 

att bli spelpjäser i The Capitols årliga underhållning. Det är även ett ytterligare exempel på att 

barnen i distrikten kan blir ansvariga för att försörja sina familjer. Förutom att ansvara för 

fördelningen av resurserna i Panem skapar The Capitol makt genom att hålla distriktens invånare 

inom bestämda gränser och förhindrar även kommunikation mellan distrikten.    

 När The Capitol låser in Panems invånare i olika inhägnande områden, exkluderas de från 

att ta del av resten av nationen. Som de los Reyes och Mulinari menar föds exkludering av 

inkludering62, till exempel att personer i Panem inkluderas i vissa specifika grupper och genom 

detta föds alltså exkludering från resten av de grupperna. Reglerna för inkluderingen är att de inte 

kan förflytta sig emellan distrikten det då det finns regler emot det. Samhällens regler ger upphov 

till olagliga handlingar i och med sammanläkningen mellan inkludering och exkludering. Exempel 

på detta är hur invånarna i Panem blir ”illegala människor” om det försöker bryta sin exkludering. 

Vidare går det även att finna censur i och med att personer tycks vara rädda för att uttrycka kritik 

gentemot The Capitol.  

 

 

Protagonisten Katniss maktposition  

I sina barnaår befinner sig Katniss i en underordnad maktposition. Som ett barn i en familj av den 

lägsta klassen i sitt distrikt finns inget omfattande skyddsnät som kan hjälpa henne. Efter att hennes 

far dör, familjens manlige beskyddare, blir hon utelämnad till svält då hennes mamma blir 

paralyserad av sorg och går in en depression. Om vi ska förstå mammans handlingar utifrån hennes 

ekonomiska förutsättningar kan insikten om att de inte har någon inkomst blivit henne övermäktig. 

Därför är Katniss en person som trots sin låga ålder tvingas förse sin familj med mat. För att göra 

det tvingas hon bryta mot lagen och ta sig utanför sitt distrikts gränser. Det är hennes 

klasstillhörighet som gör att hon svälter, men samtidigt skapar hennes kunskap om hur man jagar 

och sätter fällor makt till att föda sin familj och således trotsar The Capitols lagar och orättvisa 

fördelning av nationens resurser. Dessa är färdigheter som hennes far har lärt henne, vilka kan ses i 

kontrast mot vad hennes mor lär lillasystern Primrose efter hon återhämtat sig från sin depression: 

att hjälpa och sjuka personer med hjälp av naturmediciner. Båda kunskapsbankerna bidrar till att 

Katniss och hennes familj överkommer sin låga maktposition. 

 Maria Nikolajeva har i Barnbokens byggklossar ett schema över egenskaper som brukar 
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känneteckna stereotypt gestaltade kvinnliga respektive manliga litterära personer. Nikolajeva utgår 

från att de karaktärsdrag som anses manliga anses överlägsna och utgår från att det ”manliga” är 

normen i vårt västerländska samhälle. Karaktärsdragen är listade i ett motsatsförhållande: när t.ex 

män är starka är kvinnor vackra.63 Utifrån detta schema går det att undersöka Katniss och hennes 

familj.  

 Katniss besitter karaktärsdrag som i större utsträckning förknippas med manlighet,64 hon 

är: ”stark”, ”skyddande”, ”självständig”, ”rationell” när hon jagar, något hon lär sig från sin pappa. 

För att göra detta måste hon vara en lagbrytare vilket till viss del förutsätta ovan nämnda 

egenskaper. Primrose och mamman ägnar sig istället åt att ta hand sjuka och skadade, en syssla 

Katniss uttrycker att hon inte klarar av.        

  När hon tvingas ta hand om Peetas sår i samband med tävlingen begrundar Katniss hur hon 

haft svårt för modern och lillasysterns sysslor: ”I want to run away. Disappear into the woods like I 

did that day they brought the burn victim to our house. Go hunt while my mother and Prim attend to 

what I have neither the skill nor the courage to face.”65  Att ta hand om sjuka och skadade 

människor förutsätter även de ovannämnda egenskaperna, styrka och rationalitet. Men det 

förutsätter även ett ”självuppoffrande” och en ”omsorgsfullhet” som Nikoljaeva anger som 

stereotypt kvinnliga egenskaper. Prim klarar vice versa inte av att jaga när Katniss försöker lära 

henne det: ” I tried to teach her a couple of times and it was disastrous. The woods terrified her, and 

whenever I shot something, she’d get teary and talk about how we might be able to heal it if we got 

it home soon enough”.66 Att Prim blir gråtmild och rädd och inte klarar av att döda djuren indikerar 

således att Katniss i motsats är rädd för att bry sig om personer det inte är nödvändigt att hon bryr 

sig om, och inte en känslosam person. 

 Katniss stryka och beskyddande egenskaper ger henne makt till att våga sig utanför 

distriktets stängsel och ta över sin fars roll. Samtidigt som hennes klass tvingar henne till att bryta 

lagen för att överleva, är det hennes performativa genus som möjliggör detta. Det vill säga att hon 

följer det manliga manuskriptet.67  Att Katniss från början representerar egenskaper som ofta 

förknippas med maskulinitet är en analys Miranda Green-Barteet gör i ”’I’m beginning to know 

who I am’: The Rebellious Subjectivities of Katniss Everdeen and Tris Prior” Hon nämner också att 

Katniss intagit ”a role most often reserved for men: that of protector and provider.”68 Det är hennes 

roll som beskyddare som gör henne normbrytande i och med att hon anmäler sig som frivillig och 

                                                 
63 Nikolajeva 2004, s. 129. 
64 Nikolajeva 2004, s. 129. 
65 Collins 2009, s. 310. 
66 Collins 2009, s. 42. 
67 Nikolajeva 2004, s. 132. 
68 Green-Barteet 2013, s. 53. 



 

 

20 

 

tar Primrose roll i tävlingen. Detta är nämligen inte vanligt förekommande att familjemedlemmar 

gör: 

 

Effie Trinket asks for volunteers, but no one steps forward. He has two older brothers, I know, I’ve seen 

them in the bakery, but one is probably too old now to volunteer and the other won’t. This is standard. 

Family devotion only goes so far for most people on reaping day. What I did was the radical thing.69 
 

Denna radikalitet möjliggör hennes chanser till att vinna publikens uppmärksamhet och senare även 

affektion. Att anmäla sig frivilligt är vanligt i de rikare och mer välmående distrikten som ser det 

som en ära att vinna tävlingen, men eftersom Katniss är från ett av det fattigaste är det ovanligt. För 

att Katniss ska öka sin maktposition i tävlingen krävs det annat än radikalitet, då behöver hon 

anspela på sin sexualitet, och möjliga kärlek till Peeta, och framställer sig snarare som ett objekt än 

ett subjekt. Därmed intar hon även en mer passiv position.  

 När tävlingsdeltagarna anländer till The Capitol tvingas de genomgå en så kallad 

omstylning. Katniss får t.ex. ta bort kroppsbehåring och anpassa sig till The Capitol skönhetsideal. 

På inrådan av hennes mentor den försupne Haymitch, protesterar hon inte. Hon får det bekräftat av 

sitt ”prep.team” att hennes utseende inte är helt till missnöje: ”[...]You know, now that we’ve got rid 

of the all the hair and filth, you’re not horrible at all’ says Flavius encouragingly.”70 Detta är 

troligtvis den första gången då Katniss blivit positionerad i maktposition utifrån sitt utseende. Det 

finns specifika skönhetsideal i The Capitol: att vara vacker är tydligt önskvärt då Katniss från höra 

att hon är det i motsats till Peeta som får höra att han är stilig. 

 Innan tävlingen blir Katniss och de andra deltagarna intervjuade i en tv-sändning. Innan tv-

sändningen får hon lära sig att gå i höga klackar, och att lära sig att sitta ”som en dam”. När Katniss 

blivit stylad av sin stylist beskriver hon hur blir sminkad: 

 
 ”They erase my face with a layer of pale make-up and draw my features back out. Huge dark eyes, full red 

lips, lashes that throw off bits of light when I blink. Finally, they cover my entire body in a powder that 

makes me shimmer in gold dust”.71  

 

Katniss egna drag blir raderade och ersatta av drag som konnoterar åtråvärdhet.  

 Innan intervjun diskuterar hon med Haymitch hur hon bör framställa sig i intervjun, och 

misslyckad med många olika taktiker: ”We try me playing cocky, but I just don’t have the 

arrogance. Apparently, I’m too ’vulnerable’ for ferocity. I’m not witty. Funny. Sexy. Or 

mysterious”.72 Tillsammans med sin stylist Cinna kommer hon istället hon fram till att hon ska vara 

så ärlig i intervjun som möjligt.  
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 Under den första paraden med tävlingsdeltagarna presenterar Katniss och Peeta sig själva 

som ett team, detta på stylisten Cinnas inrådan, genom att hålla händerna. Strategin att presentera 

sig som enhet är något som kommer att genomsyra Katniss deltagande i tävlingen. När Peeta 

intervjuas meddelar han att han har känslor för Katniss och att han älskar henne. Det är Haymitch 

tillsammans med Peeta som bestämmer denna plan själva, vilken Katniss får anpassa sig efter. Till 

en början blir hon förargad, men inser sedan det kan vara en bra plan när Haymitch förklarar att 

Katniss nu är åtråvärd: 

 

 [...]That boy just gave you something you could never achive on your own.’ [...] ’ He made you look 

desirable!’ […] You were about as romantic as dirt until he said he wanted you. Now they all do’[...] The 

most I could say about you after your interview was that you were nice enough, although that in itself was 

a small miracle. Now I can say you’re a heartbreaker. Oh, oh, oh, how the boys back home fall longingly 

at your feet. Which do you think will get you more sponsors?’ 73 

 

 

Katniss första reaktion är att Peeta har fått henne att verka svag. Men efter Haymitchs utlåtande 

inser hon att Peetas bekännelse kan vara nödvändig och antagligen kommer vara effektiv. Katniss 

sammanfattar hur hon framställs i den tv-sända intervjun: ”And there I am, blushing and confused, 

made beautiful by Cinna’s hands, desirable by Peeta’s confession, tragic by circumstance, and by all 

accounts, unforgettable”.74 Att vara oförglömlig i tävlingen placerar Katniss i en åtråvärd 

maktposition, i vilken vi ser i intersektionen mellan Katniss klass, som gör henne ”tragic by 

circumstance”. Katniss sexualitet bekräftas av Peetas kärlek och åtrå, hennes kön gör det möjligt att 

hennes nu vackra utseende blir något positivt och gör det även möjligt för Peeta att visa sin kärlek 

då heterosexuella relationer är det enda som refereras till i romanen och tycks således vara norm. 

Katniss som inte har varit del av valet av denna strategi gör henne därmed passiv, och även till ett 

objekt i och med att en man bekräftat hon är värd åtrå. 

Strategin som Peeta tillsammans med Haymitch valt genomsyrar hela tävlingen. Eftersom Peeta vill 

skydda henne kan man misstänka att han och Haymitch kommit överens om att försöka få Katniss 

att vinna, detta utan hennes vetskap. Det syns också i och med att Peeta inte mottar några föremål 

eller mat från några sponsorer utan det är endast Katniss som får gåvor. 

 Dock är Katniss och Peeta till en början i tävlingen åtskilda, då hon ännu en gång kan visa 

de egenskaper som vi ser i och med hennes uppväxt, hon är ”stark”, ”självständig” och ”rationell”. 

Hon tar egna beslut om hennes överlevnad och hon påvisar egenskaper som anses stereotypisk 

manliga och anspelningarna på hennes femininitet och sexualitet är nu av mindre betydelse. 

Samtidigt byts hennes personlighet inte ut mot aggression och kallsinnighet. Utan visar fortfarande 
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ömhet till exempel när hon allierar sig med den unga flickan Rue. 

 När Katniss återigen återförenas med Peeta efter det att spelreglerna ändras så att de båda 

kan vinna, blir hon medveten om att för att ha en chans till att få nödvändigheter av sponsorer måste 

hon fysiskt demonstrera sin påstådda affektion för Peeta, genom att verka känslosam och genom 

kyssar. Detta trots att hon inte är säker på vad hon känner för honom. Katniss maktposition skapas i 

sammanhanget, tydligast i en process av hennes sexualitet och kön, och även klass då hon i slutet 

styrs av en radikalitet och upprorsvilja mot The Capitol en person från ett av de rikare distrikten 

troligt inte skulle uppvisa. Som de los Reyes och Mulinari menar måste personers handlingar ses i 

förhållande till ekonomiska förutsättningar.75 Katniss och Peeta som uppfostras i ett av Panems 

fattigaste distrikt har båda anledning till att vilja trotsa The Capitol genom att iscensätta ett 

kollektivt självmord. Detta resulterar i en vinst och deras överlevnad. 

 

Summering av Divergent  

Veronica Roths Divergent skildrar berättelsen om den sexton år gamla Beactrice Prior, som bor i en 

för dess invånare namnlös stads, men som framställs som det forna Chicago som efter krig nu ligger 

i spillror. Stadens invånare är indelade efter dygder i olika falanger, vilka är: The Dauntless, The 

Amity, The Candor, The Erudite och The Abnegation. När medborgarna fyllt sexton får de genomgå 

ett lämplighetstest som visar i vilken falang de hör hemma. Oavsett vad testen visar får de därefter 

välja vilken falang de vill leva i. Efter de genomfört sina val får de genomgå en initieringsfas innan 

de själva kan kalla sig falangmedlemmar. Beatrice är uppväxt i The Abnegation, den falang som 

värderar osjälviskhet och vars främsta uppgift är att ta hand om de personer som blivit falanglösa – 

stadens hemlösa och fattiga.  Instinkten att vara osjälvisk är dock något Beatrice känner att hon 

saknar och hon har en inre strid med sig själv om var hon egentligen hör hemma.   

 Att Beatrice inte har en av naturen given plats hos sin familj i The Abnegation visas av 

lämplighetstestet. Testresultaten är inkonsekventa och uppvisar lämplighet för flera falanger och 

Beatrice får veta att hon är ”Divergent”, vilket hon uppmanas att inte avslöja för någon. När hon väl 

är vid valceremonin gör hon det chockerande valet att lämna sin familjs falang för The Dauntless, 

stadens högljudda och orädda beskyddare. Den gråa och alldagliga Beatrice blir nu Tris. Precis 

därefter tvingas hon ge upp sina band till sina band till sin familj och får följa med de andra 

noviserna till The Dauntless förläggning för att påbörja sin initieringsfas som innebär brutala 

fysiska och psykologiska prövningar för att kämpa om en plats i falangen – en ny regel är nämligen 

att endast några få av noviserna kommer accepteras. Noviserna får slåss mot varandra till det att den 

andre deltagaren inte längre kan slåss: att kapitulera är inte tillåtet. Allt efter som tiden går lär sig 
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Tris att ledarna för The Dauntless inte har några skrupler och att hon således lever farligt. När den 

andra fasen av initiering inleds upptäcks Tris divergens av träningsledaren med smeknamnet Four. 

Tris och Four inleder ett förhållande, och tillsammans blir de varse att ledarna för The Dauntless har 

mörka planer.  

 Dagen efter att Tris blivit invald i falangen genomför falangens ledare tillsammans med 

ledarna för The Erudite, stadens intellektuella, en kupp för att störta ledarna för The Abnegation 

som också är stadens makthavare. The Dauntless medlemmar har fått en injektion med ett serum 

som gör att de kan kontrolleras och omedvetna blir de alla en armé som hänsynslöst attackerar den 

osjälviska falangen. Under blodiga omständigheter lyckas Tris stoppa simuleringen och därmed 

avbryta attacken. Tillsammans med sin bror och Four flyr de ut från staden och till falangen The 

Amitys anläggningar utanför stadens murar. 

 

Samhället i Divergent 

I Divergent genomtränger idén om konformitet hela samhället. Varje individ måste anamma ett visst 

levnadsätt, annars hamnar de utanför samhället och lämnas till hemlöshet och hunger.  

I det krigshärjade Chicago lever medborgarna i det som är kvar av staden, i olika falanger. 

Falangtillhörighet är viktigare än familjeband, och mottot ”Faction before blood” färgar rådande 

strukturer i samhället.  

Falangerna sägs ha uppkommit då människor anklagade olika faktorer för att ha orsakat 

kriget som ödelade staden och det som en gång fanns utanför. Människorna allierade sig då i olika 

falanger med grunden i olika värderingar. De som anklagade aggression för att vara den faktor som 

orsakade kriget bildade falangen The Amity.  De består av vänliga och fridfulla medlemmar, deras 

högkvarter ligger utanför staden och deras syfte i samhället är att de är ”understandning counselors 

and caretakers”.76  

 De människor som skuldbelade ignorans för att ha orsakat världen olycka, bildade The 

Erudite. Falangens medlemmar består av stadens intellektuella som värderar kunskap framför allt. 

De förser staden med ”intelligent teachers och researchers”.77 Människorna som gav ”duplicity” 

skulden, bildade The Candor som värderar sanning och ärlighet. I samhället ansvarar de för att 

upprätthålla lagen. De som ansåg att själviskhet hade givit upphov till krigen bildade The 

Abnegation, på grund av deras osjälviska värderingar är det de som fått ansvaret för stadens 

regerande och besitter de beslutsfattande positionerna i stadens regering. De personer som 

anklagade feghet bildade The Dauntless som värdesätter styrka och mod. Hela detta system vilar 
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enligt en av de nuvarande ledarna på att deras förfäder ansåg att det var mänsklighetens naturliga 

böjelse till ondska som orsakade den krigande världen. För att radera dessa egenskaper delades de 

in i falanger som skulle motverka dessa. T.ex: i linje med de osjälviskas värdegrund lever 

falangmedlemmarna i en enkelhet och i en grupptillvaro som ska motverka individualistiskt 

tänkande.             

 Alla medlemmar i The Abnegation får ha likadana gråa kläder och bär håret i samma frisyrer 

– att lägga ner tid på sitt utseende är inget som tillåts. De lever på enkel mat för att extravagans 

anses vara ”self-indulgent and unnecessary”.78 Fördelningen av samhällets resurser är således inte 

jämlik och andra medlemmar av andra falanger kan åtnjuta rikare mat och nöjen. I och med att 

medlemmarna i The Abnegation lever i en enkelhet och beter sig stillsamt har medlemmarna fått 

smeknamnet ”Stiffs”.  Klasskillnader kan ses i och med hur de olika falangerna är bundna till olika 

levnadssätt och konventioner. Skillnader mellan könen är dock inte lika uttalade.  

 Både män och kvinnor får genomgå samma initieringsprocess och får därmed samma 

möjligheter till yrkesval. I The Dauntless initieringsfas är det de noviser som rankas högst som får 

välja de mest eftertraktade yrkena inom falangen. Dock syns patriarkala strukturer då det blir tydligt 

under Tris initieringsfas att kvinnor förväntas vara svagare och mer emotionella i. Tris förväntas 

inte vara stark i och med att hon beskrivs som en liten tjej. Hennes vän Christina ber Tris att ”bete 

sig som en tjej” när Christina vill berätta om hur hon och vännen Will kyssts. Dessa förväntningar 

om kvinnors beteende försätter dem i en position där de förväntas vara svagare och därför måste de 

hävda sig emot dem för att få makt. Dock ses dessa förväntningar om tjejer i samband personer som 

genomgår The Dauntless initieringsprocess och därmed personer som försöker vinna sin plats inom 

den specifika klassen, en klass där fysisk styrka värderas starkt. Förutsättningarna kan därför vara 

olika beroende på vilken klassbakgrund noviserna har och då även på grund av deras kön. Även en 

könsstereotyp uppdelning av fritidssysslorna kan utrönas i Tris familj: ”At home I used to spend 

calm, pleasant nights with my family, My mother knit scarves for the neighborhood kids. My father 

helped Caleb with his homework.”79 Citatet ger en indikation om rådande könsroller. I detta fall får 

mannen i huset får representera intellekt och kvinnan omhändertagande.  

 Hur etnicitet påverkar maktförhållanden i Divergent är svårare att avgöra. Karaktärers 

hudfärg nämns i och med karaktärsbeskrivningar, och ofta när en person är mörkhyad. En 

vithetsnorm kan därför anas. Men skillnader i behandling av personer beroende på hudfärg ses inte i 

romanen. Vem som har den faktiska beslutsfattande makten i samhället beror på falangtillhörighet.  

 Framröstade medlemmar inom The Abnegation innehar styret över staden, men trots detta är 
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de resursmässigt underlägsna och exkluderas således från andra levnadssätt. Maktinnehavarna kan 

därmed inte tydligt ses leva i en genomgripande överlägsen maktposition. Falangmedlemmarnas 

individualitet förtrycks och de tvingas åsidosätta sina egna känslor. Dock är en tydlig hierarki 

falangerna emellan är svår att utläsa trots The Abnegations beslutsfattande makt. Premissen för 

romanen är som bekant att The Erudite, de intellektuella försöker överta denna beslutfattande makt 

och för att legitimera sin kupp sprider de propaganda om att The Abnegation hämmar stadens 

framväxt och undanhåller resurser och genom att behålla dem för sig själva. The Erudites hyper-

intelligenta ledare Jeanine, framställs som kallsinnig och makttörstande. Tris uttrycker 

genomgående sin illvilja gentemot The Erudite, en illvilja hon ärvt av sin far.   

 Hennes far Andrew Prior som är en av stadens ledare, motsätter sig Eurdites höga tankar om 

kunskap: ”Valuing knowledge above all else results in a lust for power, and that leads men into dark 

and empty places […]”80 Kunskapstörst i kombination med omfattande resurser kan få förödande 

konsekvenser vilket blir tydligt när The Erudite lyckas skapa en mänsklig armé utan egen vilja..  

 Då The Erudite inte har den reella makten i romanens inledning är det problematiskt att 

utröna en verklig antagonist i och med orättvisorna är samhället, då de faktiska makthavarna lever 

enkla osjälviska liv (dock uppdagas det senare i romanen att Fours pappa, Marcus Eaton, en av de 

valda ledarna för The Abnegation, var fysiskt våldsam mot Four som liten). Istället kan samhällets 

ideal om samhörighet och kollektivism anklagas för att skapa orättvisor och exkludering, de som 

verkligen har den lägsta maktpositionen är de falanglösa som är utelämnade till fattigdom och därav 

även är resurslösa. Det är de personer som inte har någon tillhörighet och inte klarat sin 

initieringsfas lever därför exkluderade från resten av samhället. De osjälviska i The Abnegation 

arbetar med att ge dem mat och sysselsättning trots deras ställning. Risken att kunna bli falanglös 

kan ses som en strategi för att upprätthålla idén om konformitet för samhällsnyttan.   

 Om personer inte passar in i en falang blir de exkluderade av samhället. Ett exempel på hur 

rädslan för detta är starkt förankrat i stadens invånare är när Tris vän, novisen Al, väljer att ta sitt 

eget liv eftersom han riskerar att bli falanglös eftersom han inte klarar av intiteringsfasen psykiska 

påfrestningar. Gemenskapen i samhället är oerhört viktigt och Tris uttrycker att det är det viktigaste 

i livet: ”To live factionless is not just to live in poverty and discomfort; it is to live divorced from 

society, separated from the most important thing in life: community […] Without a faction, we have 

no purpose and no reason to live”.81 Falangsystemet upprätthålls genom att alternativet: att vara 

falanglös genom exkludering från resurser och den samhälleliga gemenskapen är en obehaglig tanke 

för många. En annan strategi för att personer inte ska revoltera mot falangsystemet är att de är fria 
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att välja falang oberoende av lämplighetstestetens resultat, vilket kan ses som att de skenbart har fri 

vilja till att välja liv. Dock är rådande praxis att välja det lämplighetstestet visar, troligtvis då de 

genom att välja en annan falang än den de anses vara lämpliga för riskerar de att misslyckas med 

initieringsfasen och således också bli utfrysta från samhällets gemenskap.  

 

Protagonisten Tris maktposition 

I romanens inledning tillhör Beatrice Prior den falang som gör minst väsen av sig. De klär sig i 

likadana, löst sittande, täckande gråa kläder och för att de inte ska bli upptagna av fåfänga tillåts de 

inte spegla sig oftare än var tredje månad i samband med att de klipper sitt hår. 

Beactrices falang består av tysta personer som i umgänge med personer från andra falanger 

inte skrattar eller påkallar sig uppmärksamhet. Christina säger att hon tycker alla skolbarn från The 

Abnegation ser likadana ut. Individuella uttryck och känslor förtrycks i The Abnegation och detta är 

något hon har problem med. Hon klarar inte av att systematiskt sätta andra personers behov i första 

hand och osjälviska handlingar kommer inte naturligt för henne. Tris bryter de rådande normerna 

inom hennes falang då hennes personlighetsdrag är avvikande. 

 För att Tris ska passa in i sin nyvalda falang genomgår hon en utseendemässig förändring 

enligt normerna inom Dauntless. Till en början bär hon sin gamla falangs gråa säckiga plagg, men 

byter sedan ut dessa mot andra kläder i andra färger. Men det är inte till hennes vän Christinas 

belåtenhet, som menar att de är: ”ugly and gigantic” vilket får Tris att köpa nya kläder.82 Tris köper 

en svart klänning som visar mer hud och är mer kroppsnära. Christina får henne att bära smink som 

gör att hon känner sig märkbar, dock inte söt då hennes drag inte passar idealet: ”My eyes were blue 

before, but a dull grayish blue – the eyeliner makes them piercing. With my hair framing my face, 

my features look softer and fuller. I am not pretty – my eyes are too big and my nose is too long – 

but I can see that Christina is right. My face is noticeable.”83 Att Tris inte anses vara söt 

framkommer även efter hon inlett sin relation med Four (och lär sig att hans riktiga namn är Tobias) 

och hon ifrågasätter varför Four är med henne: ”’Don’t pretend,’ I say breathily. ’You know I’m 

not. I’m not ugly, but I am certainly not pretty’ ’Fine. You’re not pretty. So?’ He kisses my cheek. ’I 

like how you look. You’re deadly smart […]”84 Att Tris utseende inte stämmer överens med idealen 

bekräftas av Four. Men Tris utseendemässiga förändring innebär att hon klär sig i plagg mer 

förknippat med kvinnlig skönhet och även sexighet, något som Tris trivs med och denna förändring 

gör att hon passar bättre in falangen.  

 Tris initiala maktposition är att hon på grund av sin klass, det vill säga i och med hennes 
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födelsefalang, förväntas vara mindre kapabel till att genomföra vissa moment i initieringsfasen och 

därför har möjlighet att imponera då hon från början förväntas vara sämre då hon ses som 

en ”Stiff”. Termen används nedlåtande om medlemmar ur The Abnegation och anspelar troligtvis på 

falangmedlemmarnas stela beteende där de håller för sig själva och inte visar tillgivenhet offentligt.  

Ett exempel på detta är när noviserna efter sin valceremoni måste visa sitt mod och det krävs att de 

hoppar från ett hustak för att komma in i The Dauntless högkvarter. Tris som väljer att hoppa först 

blir föremålet för förvåning: ”’Can’t believe it’ a voice says from behind him. It belongs to a dark-

haired girl with three silver rings through her right eyebrow. She smirks at me.’A Stiff, the first to 

jump? Unheard of’”.85 Tris bakgrund försätter henne automatisk i en situation där förväntningarna 

på henne är lägre än för personer ur andra falanger.       

 Detta orsakar senare även bekymmer då hennes framgångar i den andra fasen av initieringen 

provocerar novisen Peter, en hänsynslös översittare som vägrar acceptera att Tris får en högre 

rankning än honom: ”’I will not be outranked by a Stiff,’ he hisses, his face so close to mine I can 

smell his stale breath.’ How did you do it, huh? How the hell did you do it?’”.86 Tris vän Will 

bemöter Peters utbrott genom att påpeka att hon faktiskt bara är en liten tjej: ”Only a coward bullies 

a little girl.”87 Peter replikerar med att hon inte alls är en ”little girl” utan anklagar henne för att vara 

någon som genom manipulering kommer vinna över dem alla.  

Den episoden visar hur Tris även av sin omgivning ses som sin fysiska kropp och kön. En 

fysiskt liten kvinna som därför är svag och att ge sig på henne är fegt. Peter däremot ser inte henne 

som en svag liten tjej utan någon som kan vinna över honom, emellertid vägrar han erkänna hennes 

kompetens utan anklagar henne för manipulering. Däremot när han tillsammans med Tris vän Al 

(som sedan tar sitt liv) utsätter Tris för ett våldsamt försök till att skrämma henne, eller till och med 

döda henne, genom att mot hennes vilja föra henne ur sin säng och hålla henne ovanför ett stup, 

använder han Tris fysiska kropp för att förtrycka henne: ”’You sure you’re sixteen, Stiff? Doesn’t 

feel like you’re more than twelve.’”.88 Tris maktposition ses i detta sammanhang i intersektionen 

kön/sexualitet/klass. På grund av sin klass förvägras hon den högsta maktpositionen i 

initieringsfasen och de använder hennes fysiska kropps egenskaper som grund till förtryck. Då 

genom att mot hennes vilja ta på hennes bröst och kommentera att hennes kropp är som ett barns. 

Genom det anspelar Peter även på hennes sexualitet, eller snarare bristen på den. Genom att 

förgripa sig på henne påminner han också om att han har det fysiska övertaget och kan mot hennes 
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88 Roth 2011, s. 279. 
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vilja förgripa sig på henne sexuellt.  

 Efter att Four räddat Tris från situationen, förklarar han för Tris att hon bör agera sårbar 

för att hon ska minska de andras avundsjuka. Sårbarhet är enligt Nikolajeva en stereotypiskt en 

kvinnlig egenskap.89 Även en egenskap som inom Dauntless-falangen inte är önskvärd. Tris måste 

förställa en stereotyp femininitet för att skydda sig själv. Att Tris i den andra fasen av initieringen 

rankas högt, är på grund av hennes avvikande i personligheten, det vill säga hennes divergens. Att 

hon är Divergent gör att hon får övertag i den simulering som de andra noviserna upplever som 

fasansfull.             

 Simuleringarna innebär att noviserna injiceras med ett serum som gör att de upplever sina 

värsta rädslor och för att avbryta simuleringarna måste de lugna ner sig och således överkomma 

sina rädslor. Tris övertag som Divergent är att hon under simuleringarna är medveten om att hon 

just befinner sig i en simulering och att vad som händer inte är verkligt och därför klarar av avbryta 

simuleringarna fortare än de andra. Detta försätter henne i en farlig position. I och med hennes 

lämplighetstest raderade den testansvariga Tori informationen om hennes test och ändrade manuellt 

resultatet till The Abnegation istället för inkonsekvent, för att skydda henne. I och med 

simuleringarna får även Four radera informationen från Tris simulering för att skydda henne.  

Tris finner sig i en situation där hon inte bör dra uppmärksamhet till sig men förstår inte 

varför utöver vetskapen om att divergens inte tillåts och personer innan henne har dödats för det. 

Som Miranda Green-Barteet menar gör denna förmåga henne till ett hot: ”This ability empowers 

Tris when she is meant to be powerless, which makes her—and everyone who is Divergent—a 

threat to the social order because she cannot be controlled”. 90 Att det är farligt framkommer när 

Tris bryter reglerna och på sin mors inrådan besöker sin bror som befinner sig i Eurdites högkvarter, 

med avsikten att be honom ta reda på vad Erudite vill med ”simuleringsserumet”. Tris blir bortförd 

av vakter och får möta Eurdites ledare Jeanine som gör Tris varse om att de sett att information inte 

sparats från lämplighetstest och en av simuleringarna och ifrågasätter anledningen till det. Tris 

förstår att den är Jeanine som är faran bakom att vara Divergent, men är ännu inte medveten om 

varför divergens utgör ett hot. 

 Tris förstår åtminstone att hon måste rädda situationen och beter sig därför som en verklig 

Dauntless-medlem: ”’I’m brave’ I say, staring into her eyes. The other factions see the Dauntless a 

certain way. Brash, aggressive, impulsive. Cocky. I should be what she expects. I smirk at her. ’I’m 

the best initiate they’ve got.’”.91  Tris måste framkalla andra egenskaper än vad kanske specifikt är 

hennes egna för att hon ska klara sig ur situationen. Som Green-Barteet diskuterar måste Tris kämpa 
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för att passa in The Dauntless och hon uppvisar en vilja till att passa in i falangen och således sker 

ett identitessökande inom ramarna för falangen. 

När Tris senare kommer tillbaka till högkvarteret blir hon konfronterad av den brutale Eric, 

en av Dauntless ledare som senare visar sig samarbeta med Jeanine, blir hon räddad från trubbel 

med hjälp Four och genom att påstå hon bara är en ”foolish girl” och inte har någon bristande 

lojalitet mot falangen. Tillsammans fabricerar de en historia om att Tris försökt kyssa honom: 

 

Tobias pinches the bridge of his nose and looks at me through the spaces between his fingers. He is trying 

to tell me something. I think quickly. What advice has Four given me recently? The only thing I can think 

of is: pretend some vulnerability. It’s worked for me before. ’I. . .I  was just embarrassed and didn’t know 

what to do.’ I put my hands in my pockets and look at the ground. Then I pinch my leg so hard that tears 

well up in my eyes, and I look up at Eric, sniffing. ’I tried to . . . and . . . ..’ [...] ’ Kiss me,’ says 

Tobias.’And I rejected her, and she went running off like a five-year-old. There’s really nothing to blame 

her for but stupidity.’ 92 

 

 

För att Tris inte ska utgöra något hot måste hon ingå ett stereotypt feminint beteende; hon måste 

vara emotionell och sårbar. När Erudite utför sin attack mot The Abnegation blir Tris medvetande 

inte övertaget av serumet och hon kan inte kontrolleras. Tris måste använda sig av sin fysiska och 

psykiska styrka för att överleva. Tris blir räddad av sin mor, som visar sig tidigare ha varit en 

Dauntless-medlem men som lämnat falangen på grund av hor är Divergent som sin dotter.  

 Som Green-Barteet menar är det i samband med att Tris mamma förklarar för henne vad det 

innebär att vara Divergent som Tris intar en subjekt-position i och med hon accepterar sin identitet 

som Divergent.93 Tris uttrycker att divergensen innebär att hon, och sådana som henne, inte kan 

kontrolleras: 

 
[...]’We can’t be confined to one way of thinking, and that terrifies our leaders. It means we can’t be 

controlled. And it means that no matter what they do, we will always cause trouble for them.’ I feel like 

some breathed new air into my lungs. I am not Abnegation. I’m not Dauntless. I am Divergent.94 

 

 

I slutet har Tris accepterat sin roll som Divergent och intagit en position utanför falang-systemet 

och har en maktposition som utgår ifrån hennes normbrytande personlighet. 

 

Jämförande diskussion 

The Hunger Games och Divergent har många liknade drag: båda romanerna utspelar sig i 

dystopiska samhällen i krigshärjade delar av USA och nationens/stadens invånare har inte någon 

kontakt med omvärlden runt omkring dem och är inhängda. Men som Green-Barteet menar i sin 
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jämförelse av protagonisternas objekt och subjektspositioner, finns det en avgörande skillnad i hur 

invånarna i The Hunger Games är medvetna om systemets orättvisor, medan invånarna i Divergent 

är inhysta i en falsk trygghet om systemets stabilitet:  

 

   While both Collin’s Panem and Roth’s Chicago have survived some sort of cataclysmic event, Panem is 

stark and fractured, with most of its impoverished citizens aware of their disenfranchisement and their 

inability to change their futures. In contrast, the majority of the citizens of Roth’s Chicago believe their 

society is structured to protect them and to ensure their well-being.95 

 

Denna aspekt är avgörande för händelseloppens utveckling i respektive roman. Katniss är från 

början medveten om hennes underlägsna position i samhället och hopplösheten, medan Tris lär sig 

allteftersom att hon är kontrollerad och förtryckt. Men den aspekten är inte lika avgörande i hur 

romanerna presenterar den samtidskritik som går att utläsa utifrån de maktstrukturer denna uppsats 

identifierat. Båda romanerna kan sägas använda olika samhällssystem för att presentera liknade 

samhällskritik.            

 I sin analys hänvisar Green-Barteet till Basu, Broad, och Hintz argumentation angående 

vilken funktion de menar att dystopisk litteratur för ungdomar har. De hävdar att dystopisk litteratur 

för ungdomar har förmågan att ”frighten and warn” och betonar globala bekymmer som: ”liberty 

and self-determination, environmental destruction and looming catastrophe, questions of identity, 

and increasingly fragile boundaries between technology and the self”.96 För att förmedla 

uppmaningar om sådana ämnen kan författare av dystopisk ungdomslitteratur använda särskilda 

berättartekniker: ”Their narrative techniques often place us close to the action, with first-person 

narration, engaging dialouge, or even diary entries imparting accessible messages that may have the 

potential to motivate a generation on the cusp of adulthood.”97 Flera av dessa berättartekniker 

återfinns i både Divergent och The Hunger Games. Genom att de två romanerna har jag-berättare 

kommer läsarna nära dramat som ska engagera och väcka känslor.     

 En annan berättarteknik vanlig i barnlitteratur är, som tidigare nämnt i uppsatsen, att barn 

och ungdomar i barnlitteratur ofta ges obegränsad – men temporär – makt för att visa hur 

vuxennormaliteten inte är absolut: de vuxnas regler går att ändra.. Katniss och Tris har inte 

obegränsad makt, men kan emellertid utnyttja sina respektive maktpositioner för att överleva i, och 

även göra uppror mot de samhällen som förtrycker och arbetar emot dem. Härigenom kan vi även 

tolka de samhälleliga strukturerna i vardera roman som vuxennormaliteten som romanernas 

författare vill avslöja som icke-definitiva. Det samhälle som kan anses vara föremålet för 

romanernas underliggande samtidskritik är det västerländska, detta ifall en biografisk tolkning görs 
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av verken och tar författarnas amerikanska ursprung i beaktning. Men att tolka kritiken enbart riktat 

mot det samtida amerikanska samhället ignorerar de faktum att det amerikanska är del av ett större 

samhälle, som har många gemensamma faktorer – ekonomiskt och politiskt. 

 I The Hunger Games lever befolkningen i ett klassystem i vilket personerna längst ner i 

hierarkin är utlämnade till fattigdom utan ett fungerande socialt skyddsnät som fångar upp dem. 

Katniss orättvisa öde tvingar henne att som barn föda sin familj genom att bryta mot lagen. Detta 

samtidigt som The Capitol besitter alla resurser och invånarna lever extravaganta liv. De personer 

som är mest utsatta är de som visar sympatiska drag medan de personer som har mest resurser är 

känslokalla och ägnar sin uppmärksamhet åt ytliga förseelser som mode och utseende. Dessa 

strukturella skillnader kan ses som kritik mot den orättvisa fördelningen av resurser i vår värld, till 

exempel västvärlden kontra utvecklingsländer samt i USA. Där ett få antal människor besitter 

majoriteten av resurserna och lever i en konsumtionshets och i överflöd av mat.  

             Kritiken mot orättvis resursfördelning kan vi även se i Divergent, skillnaden ligger i att 

även om huvuddelen av personerna som skildras inte lever i fattigdom, beskrivs ändå de falanglösas 

tillvaro och deras utsatthet. De är personer utan resurser och som blivit exkluderade från samhället. 

Samhällsstrukturen i Divergent kan liknas vid ett kastsystem, fast utan självklara hierarkier mellan 

kasterna, men det finns ett skikt utanför systemet som kan ses som kastlösa som andra personer inte 

vill associera sig med. Av intresse är att de personer som faktiskt ägnar sina liv åt att hjälpa dessa 

människor, personer ur The Abnegation, beskrivs som ”god-fearing”98 av Jeanine och framställs 

som dem mest religiösa av de olika falangerna. Religion hamnar därför i positiva sammanhang och 

förknippas med goda gärningar. Som Balaka Basu noterar i analysen ”What faction are you in?” är 

de flesta som påvisar divergens från början personer från Abnegation och personer som inte kan 

kontrolleras i strikta ramar och personer som visar osjälviska drag. Dock är religion inget som får 

större utrymme, men visar ändå ha en relevans i samhället i Divergent. Värt att notera är även att 

romanens antagonister är de intellektuella och de som värderar framväxt, paralleller kan därmed 

dras till den västerländska kyrkans historiska aversion mot upplysning.     

 Detta kan ses i motsats till i The Hunger Games där religion inte skildras alls, således skulle 

en tolkning av bristen på religion i romanen kunna vara att ett religionsfritt samhälle med gudlösa 

människor resulterar i ett kallt och hänsynslöst sådant. En annan tolkning är att romanen skildrar 

religionens irrelevans för att skapa orättvisor och likaså rättvisa.  

 En av premisserna för Divergent är som bekant att romanens protagonist inte passar in 

falangsystemet och inte klarar av foga sig efter samhällets ramar på grund av hennes divergens. 

Andra personer som inte klarar av att anpassa sig hamnar utanför samhället. Därmed skapar 
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romanens falangsystem en uppenbar aspekt av boken som är kritik mot kategorisering av 

människor. Men som Balaka Basu menar motsätter andra aspekter av boken denna kritik. Som 

nämnt är de flesta människor påvisar Divergens, och då per automatik också visar en förmåga att 

tänka nyanserat, från The Abnegation. Det är även endast goda människor som visar denna 

förmåga. Som noterat i avhandlingen, accepterar i slutet Tris sin Divergens, men som Basu 

konstaterar slutar hon inte att kategorisera människor och detta leder till att kritiken mot 

strukturerna inte blir fulländad: 

 
Tris has already been encouraged to think of her Divergence as a gift,  and of the factions as a poor idea, 

she continues to label both her actions and the people she meets in just theese terms, saying for 

example, ’Beacuse I am Dauntless, it’s my duty to lead now’(451). Her wildly fluctuating rhetoric – first 

embracing factional labels, then Divergence, then factionlessness – does not encourage readers to buy 

into the breakdown of the society’s structure of categorization, especially since the factional labels have 

been used throughout the majority of the novel as unproblematic descriptors, by both Tris and Four, our 

protagonists and narrators.99 
 

Tris bryter sig därmed inte loss från samhällets kategoriserande strukturer trots att hon accepterat 

sin avvikande personlighet. Dessa strukturer är en del av temat som är romanens grundpelare: 

konformitet, ett ofta återkommande tema i dystopisk ungdomslitteratur. Detta som ett försök till att 

redogöra för ”the appropiate balance between personal freedom and social harmony”.100 Strategin 

som används för detta är göra konformiteten mycket påtaglig.101        

 Även i The Hunger Games genomsyrar konformitet samhället, men konformiteten ligger i 

att invånarna tvingas till undergivenhet och till att vara inhängda i distrikt, och inte i att de måste 

anpassa sig till särskilda beteenden. Både Tris och Katniss bryter konformiteten och samhällens 

normer.  

Tris är ändå en normbrytande person i sitt samhälle, och likväl är Katniss normbrytande. 

Katniss är den första inom sin klass som anmäler sig frivilligt till The Hunger Games för att skydda 

sitt syskon. Katniss och Tris är två unga tjejer som ofrivilligt dras in i situationer där de måste 

skydda sig själva mot ett samhälle som strukturellt förtrycker dem.  

Båda hamnar i liknande maktpositioner där de får ändra på sina eget utseende och 

personlighet för att klara sig. Katniss får genomgå en omstylning och får låtsas vara ett 

kärleksobjekt för att hon ska vinna sponsorers gunst. Tris får även hon alterera sitt utseende och 

anpassa sin personlighet för att hävda sin plats hos Dauntless och för att skapa en annan identitet. 

Detta får de göra utifrån att deras maktpositioner skapas i ett samhälle med patriarkala strukturer. 

Katniss måste anpassa sig efter ideal om skönhet, och hennes maktposition skapas delvis utifrån att 
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en man bekräftar hennes potential som objekt för Peetas manliga heterosexuella kärlek. Tris måste 

anpassa sig efter att hon som en fysiskt liten tjej förväntas vara svagare och får fiender för att hon 

bryter dessa normer, hon går även genom en utseendemässig förändring i och med att hon anpassar 

sig efter Dauntless ideal i sitt identitetssökande. Tris skyddas också av sitt förhållande med Four 

som intar rollen som den manlige beskyddaren. 

 Utöver att dessa strukturerar går att identifiera ifrågasätts och problematiseras de inte tydligt. 

Visserligen framställs Katniss transformation som överdriven och fånig och Katniss trivs inte med 

processen, uppskattar hon trots allt, likt Tris, sitt nya utseende. 

 Tris menar att sin omstylning gör hennes ansikte till  ”noticble” (men inte ”pretty”) och 

hennes vän beskriver hennes som ”striking”.102 Katniss menar likaså efter sin omstylning att hon 

inte är vacker, men strålande: ”I am not pretty. I am not beautiful. I am as radiant as the sun”.103 

Genom dessa formuleringar framförs normer om skönhet, utan att de då problematiseras genom att 

då protagonisterna kommer närmare normerna för skönhet känner de sig stärkta. Även om Peeta 

bryter normer om manlighet som kan ses i vårt västerländska samhälle, då han uppvisar 

omhändertagande och även sårbarhet i och med sin kärlek till Katniss, blir han trots det den manliga 

beskyddaren som tillsammans med Haymitch skapar en strategi för att skydda henne utan Katniss 

vetskap.             

            Tris som förväntas vara en svag tjej är egentlig stark men får istället agera självuppoffrande 

för att skydda sin pojkvän. I slutet är hon på väg att låta honom döda henne för att hon inte klarar av 

döda honom (vilket skulle innebära att simuleringen som styr den mänskliga armén avbryts). Något 

som å ena sidan är förståeligt, men hon har tidigare dödat vännen Will utan att blinka för att skydda 

sig själv. Men för att skydda flera människor och samhället kan hon inte döda Four, sin pojkvän.  

Samtidigt som det går att argumentera för att de patriarkala strukturerna i de två verken inte 

problematiseras, finns det ett mönster för kvinnliga litterära personer i barnlitteratur som Nikolajeva 

diskuterar.  

Det mönstret består i hur kvinnliga personer i barn- och ungdomslitteratur i handlingens 

början gestaltas med några maskulina drag, men sedan tvingas tillbaka in i ett normativ kvinnligt 

beteende. Eftersom i ett patriarkalt samhälle är det manliga beteende normen, och därmed anses 

överlägset, innebär det att kvinnliga litterära personer ofta krymper istället för att växa.104 Genom 

denna persongestaltning kan romanen påvisa hur patriarkala strukturer tvingar kvinnor att anpassa 

sig. Både Katniss och Tris går igenom detta. Katniss börjar som familjens beskyddare till att sedan 

behöva lära sig gå i höga klackar. Tris måste låtsas vara emotionell och kärlekskrank för att skydda 

                                                 
102 Roth 2011, s. 87. 
103 Collins 2009, s. 146. 
104 Nikolajeva 2004, s. 130. 
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sig. Därmed skulle romanerna kunna anses kritisera hur patriarkala samhällen förminskar unga 

kvinnor. 

 Kritik mot den heterosexuella hegemonin och den binära könsuppdelningen är heller inget 

som framförs. Det finns inte en hänvisning till en relation som går utanför de heterosexuella 

ramarna, och därmed blir den heterosexuella kärleken normativ. Utöver att den heterosexuella 

hegemonin inte problematiseras eller ifrågasätts i någon av romanerna, problematiseras inte heller 

vår världs vithetsnorm i någon av romanerna. I Divergent går normen att identifiera, men en 

segregation baserad på personer etnicitet påvisas inte. Men som i analysen av The Hunger Games, 

går det att hitta en segregation i Panem beroende på hudfärg. Mary J. Couzelis hittar i sin analys av 

hur ras tar sig i uttryck i The Hunger Games paralleller mellan Tresh och Rues distrikt med den 

amerikanska slavtraditionen: ”Katniss’s district becomes the preferred realm where people take care 

of each other, while District 11 is painted as having Peacekeepers that are really futuristic slave 

bosses that do not value their workers’ lives.”105 Även om då personerna i distriktet inte beskrivs 

som afro-amerikaner framställs distriktens medborgare som slavar i delarna där det beskrivs hur de 

arbetar på distriktets fält. Couzelis gör en annan observation i hur Rues död blir symbolisk i och 

med i att samband med den kommer Katniss till insikt att hon vill göra uppror mot The 

Capitol: ”[...] this also means that the dark-skinned character is sacrificed for the good of the white 

protagonist”.106  Couzelis menar att det är vanligt att afro-amerikanska personer i film och litteratur 

ofta offras för att de vita protagonisterna ska utvecklas.107 Genom att denna samhälleliga hierarki 

skildras utan att problematiseras reproducerar verket idén om en vit överlägsenhet. 

  Sammanfattningsvis kan dessa romaners underliggande kritik konstateras inrikta sig mot 

frågor om individuell frihet och resursfördelning. Detta i samhällen med patriarkala strukturer, som 

delvis problematiseras, men som inte problematiseras påtagligt. Ingen av romanerna kritiserar vare 

sig heteronormativitet eller vithetsnormen som ändå figurerar i båda de fiktiva samhällena. 

 Av dessa iakttagelser ges en indikation om att dystopisk ungdomslitteratur inte 

nödvändigtvis behöver vara uteslutande samhällskritisk. En fråga som ställs i Contemporary 

Dystopian Fiction for Young Adults: Brave New Teenagers är: ”[…]do these texts espouse radical 

political change, or do their progressive exteriors mask an inner conservatism?”108 Av analysen i 

denna uppsats kan slutsatsen dras att de båda verken kan anses ha underliggande strukturer som kan 

anklagas för att vara konservativa och inte påvisa en politisk framåtanda. För vidare forskning är det 

intressant att genomföra liknande maktanalyser av flera dystopiska verk för kunna avgöra huruvida 

                                                 
105 Couzelis 2013, s. 139. 
106 Couzelis 2013, s. 141. 
107 Couzelis 2013, s. 140. 
108 Basu & Broad & Hintz 2013, s. 2. 
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det finns tendenser att verk inom genren döljer konservativa strukturer med hjälp av 

berättartekniker som gör att romanerna uppfattas som politiskt progressiva.  

 

Sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur maktstrukturer ser ut i de två ungdomsdystopierna 

The Hunger Games och Divergent och genom detta även undersöka vilken samhällskritik som 

romanerna förmedlar och undersöka deras gemensamma tendenser. Uppsatsen undersöker vilka 

maktstrukturer som går att identifiera i de två verken och undersöker även hur dessa upprätthålls. 

Vidare undersöker uppsatsen vilken maktposition respektive protagonist har. Sedan undersöker även 

uppsatsen vilken eventuellt samhällskritik som går att finna i de två verken och jämför sedan de två 

verken för att hitta gemensamma drag mellan dem utifrån ovannämnda aspekter. 

  För att undersöka maktstrukturerna i de två verken utgår uppsatsen från ett intersektionellt 

perspektiv och därmed undersöker romanernas maktförhållanden utifrån  

intersektionerna mellan de sociokulturella kategorierna: kön, sexualitet, etnicitet och klass då de 

kategorierna i en samverkan skapar exkludering och inkluderingsmekanismer. 

 I undersökningen av The Hunger Games konstateras att maktförhållandena i samhället 

centeraras kring fördelningen av resurser som resulterar i olika klasskillnader mellan de olika 

distrikten. Makten upprätthålls genom att utvalda ungdomar tvingas delta i en tävling där de måste 

slåss för sin överlevnad, detta för att påminna om konsekvenserna av uppror mot maktinnehavarna. 

Den upprätthålls också genom att invånarna stängs in i särskilda distrikt och kommunikation mellan 

distrikten förhindras. 

  Protagonisten Katniss har i romanens början rollen som familjens beskyddare och har 

stereotypt manliga egenskaper men väl i tävlingen som utgör romanens handling, tvingas hon 

anspela på sin femininet för att få makt till att påverka sitt öde. Hennes maktposition skapas i 

intersektionen mellan klass/kön/sexualitet. 

 I undersökningen av Divergent konstateras att maktförhållandet i samhället konstrueras 

genom konformitet då genom att exkludera de medborgare från samhället som misslyckas med att 

anpassa sig efter samhällets konventioner. Makten upprätthålls genom att denna exkludering från 

samhället anses vara värre än döden av många innevånare.  

 Protagonisten Tris maktposition skapas många gånger genom att hon tvingas möta 

förväntningarna på hur en liten tjej bör vara och hennes maktposition skapas genomgående i 

romanen av att hon anpassar sig till olika rådande normer. 

 Gemensamma drag för de två romanerna finns i att de båda kan påstås kritisera klassystem 
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och orättvis fördelning av resurser men att de inte ifrågasätter en vithetsnorm, utan båda romanerna 

istället reproducerar den. Inte heller ifrågasätts en heteronorm då ingen av romanerna refererar till 

andra relationer än heterosexuella sådana. Av detta kan slutsatsen dras att romanerna inte uttrycker 

en politisk progressivitet som dystopisk litteratur ofta annars kan ge intrycket av att förmedla. 
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