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Inledning 
Jag har under många år arbetat med ungdomar och konfirmander i Svenska kyrkan. De samtal jag 

har fått möjlighet att delta i under dessa år är oräkneliga, men många, många av dem har varit 

intressanta, spännande och givande, inte minst för mig själv. Unga människor är ofta kloka och 

nyfikna, de vet mycket och undrar mycket.  

 En sak som jag funderat kring handlar om hur jag väljer, i den utsträckning jag väljer 

överhuvudtaget, material för sådana samtal. Min erfarenhet är att då jag lägger fram ett teologiskt 

ämne, eller material, så kan samtalet ofta vara svårstartat, det blir lätt jag eller någon annan ledare 

som håller låda. Det kan ibland kännas som om min tilltro till konfirmandernas förmåga att prata tro 

och relationer är större än deras egen tilltro till sig själva är. Att plocka upp ett konfirmandmaterial, 

hur snyggt, tidstypiskt och pedagogiskt genomtänkt det än är, lägger ofta locket på själva samtalet. 

Vi hamnar i en lärosituation som präglas av deras erfarenheter från skolans värld, där ingen vågar 

svara av rädsla för att svara fel. 

 Vid fikaborden eller under ungdomskvällen löper samtalen desto lättare. Där är 

ungdomarnas liv och erfarenheter i fokus på ett naturligare sätt. Vi diskuterar utifrån deras 

preferenser, och det gäller för mig som ledare att ha koll på deras influenser. Vilka låtar de lyssnar 

på, vilka tv-program och filmer de ser och vilka böcker de läser.  

 För ett par år sedan exploderade så vampyrgenren. Många såg True blood, en TV-serie om 

ett samhälle där vampyrer lever öppet bland människor, och ännu fler hade koll på storyn i The 

Twilight Saga, berättelsen om Bella som möter vampyren Edward. Med hjälp av de frågor som 

genren väcker kunde vi prata om Gud och om människans villkor, om vad som är ont och gott. Om 

människans själ och huruvida den är evig, vad det i så fall betyder för våra föreställningar om vad 

som händer när vi dör.  

 De senaste åren har en annan genre rönt stora framgångar i barn- och 

ungdomspopulärkulturen. Nu är det olika dystopier som avlöser varandra på boklistor och biodukar. 

Utifrån mitt intresse för ungdomarnas egna referenser är jag nyfiken på om det är möjligt att 

använda även denna typ av böcker och filmer som samtalsgrund. Jag vill också försöka hitta en 

strukturerad metod som fungerar som verktyg i arbetet med att ur populärkultur lyfta upp och 

synliggöra kristna, eller allra helst lutherska idéer och tankefigurer. 

 Utifrån detta har jag valt Veronica Roths Divergent-trilogi som ämne för denna uppsats. Jag 

valde trilogin av två skäl: Den är nyskriven, och den är väldigt populär. Hur jag skulle kunna arbeta 

med den visste jag inte förrän jag hade läst igenom den.  

 �3



 Lina Sjöberg talar i sin avhandling Genesis och Jernet om markörer. Med begreppet markör 

avser hon något hon kallar för intertextualitetens material. Hon menar att markören är vad som 

svarar här på frågan ”Var i den skönlitterära texten syns intertextualtiteten?”  Sjöberg menar att 1

dessa markörer kan vara enkla eller sammansatta. I min läsning av Divergent-trilogin sökte jag efter 

markörer som jag med min lutherska läserfarenhet skulle uppfatta som ett sådant här-svar. 

 Jag hittade tre meningar som blev avgörande för mitt fortsatta arbete med trilogin. 

Tillsammans bildar dessa meningar en markör som gör att den lutherska idévärlden blir intressant. 

Centrum i luthersk teologi rör förhållandet mellan synd, rättfärdiggörelse och nåd. Man kan kort 

säga att rättfärdiggörelse för Luther handlar enbart om Guds nåd och människans tillit till och tro på 

att Gud har lovat att ge den nåden.  

 Divergent-böckerna är skrivna ur första person och det är framför allt genom Tris som man 

som läsare upplever böckerna. I slutet av tredje boken dör Tris och hennes sista tankar lyder: 
”Can I be forgiven for all I´ve done to get here? 

I want to be. 
I can. 

I believe it.”  2

 Med dessa meningar framför ögonen läste jag böckerna igen och jag tyckte mig allt 

tydligare kunna skönja flera lutherska tankefigurer i texterna. Kommen så långt insåg jag att det här 

arbetet behöver struktureras för att ges så bra förutsättningar som möjligt, och den här uppsatsen är 

mitt försök till en sådan strukturerad läsning. Jag kommer i det här arbetet att isolera tre för luthersk 

teologi och etik centrala idéer och sträva efter att så noggrant som möjligt analysera trilogin med 

hjälp av dessa tre lutherska tankefigurer. 

Syfte och mål 
Jag studerar således den skönlitterära dystopiska Divergent-trilogin av Veronica Roth, eftersom jag 

vill veta om det är möjligt att använda böckerna som diskussionsgrund för teologiska samtal 

exempelvis inom ramen för en svensk-kyrklig konfirmationsundervisning. Syftet med denna 

uppsats är därför att undersöka hur en luthersk förförståelse möjliggör en läsning som innebär att 

luthersk teologi kan bidra till förståelsen av Divergent-trilogin men också hur Divergent-trilogin kan 

bidra till förståelsen av luthersk teologi. 

 Lina Sjöberg. Genesis och Jernet - Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns 1

berättelser. Malmö: Gidlunds förlag, 2006, 155

 Veronica Roth. Allegiant. London: HarperCollins childrens books, 2013, 4762
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Frågeformulering 
Min frågeställning lyder därför: Hur kan Divergent-trilogin förstås i mötet med luthersk teologi? 

Metod 
I sin bok Den skapande läsaren - hermeneutik och tolkningskompetens så behandlar Björn Vikström 

tre olika övergripande metoder att analysera textmaterial. Den första fokuserar på författaren, den 

andra på texten och den tredje på läsaren.  Beroende på valet av metod kommer olika saker och 3

perspektiv att lyftas fram i den aktuella texten. När det gäller de författarcentrerade metoderna så 

används de för att söka efter hur författarens egna åsikter eller kontext påverkar texten och textens 

budskap. De textcentrerade metoder som Vikström presenterar rör textens språk, struktur och 

uppbyggnad. De läsarcentrerade metoderna handlar om hur man som läsare tillhör (eller väljer) en 

viss tolkningsgemenskap. Eftersom mitt arbete handlar om att hitta vissa specifika drag i texten, 

drag som kan vara användbara i en viss läsarkontext, så vill jag använda mig av en metod som är 

både textcentrerad och läsarcentrerad. Jag är alltså inte i första hand intresserad av att avslöja vad 

författarens ursprungstanke har varit, utan jag är mer intresserad av att se vad texten kan erbjuda en 

specifik läsarkontext.  

 Min metodiska utgångspunkt i det här arbetet är idén om den hermeneutiska spiralen. Den 

hermeneutiska spiralen är ett sätt att förklara hur själva tolkningsprocessen fungerar. En läsare/

tolkare läser en text, och den förförståelse som läsaren bär med sig kommer påverka förståelsen av 

texten. Gadamer talar om förförståelse som neutrala fördomar som när läsarens vilja och förmåga 

att bringa mening till den text som läses.  Vidare kommer texten i sin tur påverka läsaren och hens 4

fortsatta förståelse. Så växer spiralen allteftersom ny information förklaras av och läggs till tidigare 

erfarenheter.  

 Min metod är alltså varken en renodlad textcentrerad eller en renodlad läsarcentrerad så som 

dessa metoder beskrivs av Vikström utan en hermeneutisk läsning av en viss text, skriven av en viss 

författare, i en specifik kontext. Torsten Pettersson kallar detta för ”det textcentrerade synsättet” . I 5

det här fallet är det så att Divergent-trilogins ursprungskontext är USA, närmare bestämt trakterna 

kring Chicago, och böckerna är skrivna av en ung, amerikansk kvinna vars släkt kommit till USA 

  Björn Vikström. Den skapande läsaren - Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: 3 3

Studentlitteratur AB, 2011, 63

 Werner Jeanrond. Theological Hermeneutics - development and significance. 3 uppl. London: 4

SCM Press Ltd, 2002, 65

 Torsten Pettersson. ”Att studera livsåskådningar i skönlitteratur”. i: Bråkenhielm, C R, Essunger, 5

M & Westerlund, K (red): Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning. Nora: Nya Doxa. 
2013, 260
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från Tyskland och Polen. Böckerna är skrivna mellan år 2010 och 2013. Detta gör att jag menar att 

kontexten är post-modern, och eftersom det rör sig om norra USA så är det inte orimligt att tänka 

sig att kristna föreställningar och idéer på något sätt är representerade i böckerna.  

 Jag kommer att använda min förkunskap i teologi för att se dels om denna förförståelse i 

mötet med Divergent-trilogin kan bidra med en fördjupad förståelse av trilogin, men också hur 

centrala lutherska idéer skulle kunna förklaras med hjälp av skönlitteratur. Jag anpassar också min 

metod såtillvida att jag hämtar mina tankefigurer ur det Lutherprojekt som Uppsala Universitet just 

nu bedriver. Detta är något jag förklarar utförligare i avsnittet om material och avgränsningar. 

 Lina Sjöberg skriver i sin avhandling Genesis och Jernet om enkla och sammansatta 

markörer som ett sätt att synliggöra intertextuella samband.  Jag kommer i det här arbetet att leta 6

efter markörer som hjälper mig att synliggöra strömningar som finns inbäddade i berättelsen. Det 

innebär att jag i det här arbetet kommer söka efter både enkla och sammansatta markörer. Enkla 

markörer kan bestå av ord eller fraser som är ganska lätta att isolera och uppmärksamma, medan de 

sammansatta markörerna är mer komplexa och lite svårare att synliggöra eftersom de kan ligga 

ganska djupt inbäddade i berättelsen, alternativt spänna över stora mängder text. 

 Jag vill också här lyfta upp de eventuella risker för felslut som föreligger vid textanalys. 

Vikström belyser olika typer av felslut som en läsare lätt hamnar i och menar att det är viktigt att 

man vid textanalys undviker att låsa sig.  Alltså bara för att en sak gäller betyder det inte att alla 7

andra saker inte gäller. Ett exempel på felslut skulle för mig kunna innebära att jag, för att jag valt 

ett textcentrerat perspektiv, automatiskt och förhastat drar slutsatsen att författaren inte spelar roll. 

Jag menar dock att det för den här studien inte är avgörande huruvida jag kan sluta mig till 

författarens ursprungstanke med böckerna. Jag förstår att det överhuvudtaget inte är varken rimligt 

eller möjligt att göra några sådana anspråk. För att undvika att hamna i en situation där jag låter 

mina frågor och svar, medvetet eller omedvetet, styras av författarens röst kommer jag inte att 

forska i vem hon är eller hennes intentioner med boken. Som ett resultat av detta kommer Roth inte 

heller att presenteras i den här studien.  

 För att undvika felslut behöver jag också gång på gång påminna mig själv och en eventuell 

läsare om att det jag presenterar ingalunda är den enda sanningen utan enbart en möjlig tolkning. 

 Sjöberg. Genesis och Jernet, 1556

 Björn Vikström. Den skapande läsaren, 647
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 Jag inser som sagt att min metod inte innebär att jag hittar en slutgiltig och sann tolkning av 

böckerna men jag hoppas att den kan ge förståelse och inspiration för hur teologisk tolkning och 

förförståelse kan användas i mötet med skönlitteratur. 

Teori 
Min teori bygger på att all läsning är någon form av hermeneutisk verksamhet. Jag menar att vad en 

text säger och förmedlar beror på vem läsaren är, vad läsaren har för förförståelse, alltså vilken 

förmåga och vilka verktyg läsaren tidigare har skaffat sig som kan bidra till förståelsen av den 

aktuella texten samt vilka frågor läsaren ställer till texten. ”To understand a text is to follow its 

movements from sence to reference: from what it says to what it talks about” menar Ricoeur  och 8

Vikström skriver: ”Den hermeneutiska traditionen framhåller för sin del att sanningen är något som 

kommer till oss, men som bara öppnar sig för tolkning” .  9

 Är det då möjligt att leta efter religiösa tankefigurer i en trilogi som inte tycks ha som 

huvudsakligt syfte att fungera just teologiskt? Ja, menar jag. Maria Essunger skriver i sin 

avhandling Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos Francois 

Mauriac och Lars Ahlin att text är en form av kommunikation. Hon hävdar att läsakten handlar om 

”ett försök att förstå en intention att säga något till någon via den skrivna texten”, men eftersom 

författaren inte är närvarande vid läsningen och läsaren inte är närvarande vid skrivandet blir 

kommunikationen bruten. Därför blir det ”tolkarens särskilda roll att konstruktivt och kreativt 

förbinda intention, text och betydelse utifrån sin specifika position”.  Essunger analyserar de 10

skönlitterära texterna öppet, hon har ingen föreställning i förväg om vilken slags livsåskådning hon 

kommer hitta, men hon gör ändå en teologisk analys av sitt material genom att låta de utvalda 

skönlitterära texterna möta olika teologer. 

 Utifrån resonemanget ovan menar jag att de svar som är möjliga att hitta i en text  till stor 

del är beroende av de frågor som ställs till den. Jag hittar inspiration i den forskning som Margareta 

Branby-Cöster bedrivit och som resulterat i avhandlingen Att uppfatta allt mänskligt - 

underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap. Brandby-Cöster skriver 

att ”en luthersk teologi kan komma till uttryck i ett författarskap och kanske rent av kan sägas 

 Jeanrond. Theological hermeneutics, 768

 Vikström. Den tolkande läsaren, 579

 Maria Essunger. Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos 10

Francois Mauriac och Lars Ahlin. Uppsala: 2005, 21
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utgöra en osynlig men påverkande tankefigur eller underström där”.  Brandby-Cöster identifierar 11

med hjälp av 1900-talets Lutherforskning, och då särskilt Eberhard Jüngel, fyra tankefigurer som 

hon uppfattar som centrala för luthersk livsförståelse och  undersöker sedan hur dessa fyra kommer 

till uttryck i Lagerlöfs författarskap.  12

 Min tolkning, som därmed också blir min teori, ligger alltså i en sorts ”lutherskt 

hermeneutiska läsglasögon”, och utgår från Johan Asplunds heuristiska modell gällande 

tankefigurer så som den modifierats av Brandby-Cöster. Brandby-Cöster menar att Asplund anser 

att hans heuristiska modell syftar till att fungera ”som redskap för att i ett visst sammanhang 

upptäcka tankar eller drag som annars skulle förblivit osynliga”.  Detta betyder inte att de tankar 13

och drag som jag lyfter är de enda som finns i böckerna eller att det går att säga att dessa 

tankefigurer är författarens egna värderingar, utan jag arbetar i enlighet med vad Asplund menar, att 

”diskursen överskrider tankefiguren”.  De tankefigurer som jag väljer att lyfta är alltså ett par 14

pusselbitar i ett komplext skönlitterärt verk. Jag tycker att Brandby-Cösters forskning och teori är 

intressant eftersom den ger ett verktyg för hur skönlitteratur kan användas som grund för teologiska 

samtal. Genom att läsa en skönlitterär roman på detta sätt tänker jag att förståelsen av vissa 

teologiska idéer kan fördjupas. 

 De tankefigurer jag kommer att ägna mig åt och som jag menar spelar stor roll för hur 

trilogin kan förstås har jag valt att kalla Människan och det onda, Människan och det goda och 

Människan och vägen till frihet. Dessa tankefigurer kommer jag att presentera utförligt i min 

analysdel. 

 En svårighet med att göra en luthersk hermeneutisk läsning ligger i den lutherska idén om 

den fördolda Guden och den inre och yttre människan. Margareta Brandby-Cöster skriver: 
I luthersk kristendomsuppfattning hör det genuina i tron till det som inte kan betraktas 
utifrån, inte kan särskiljas från annan tro eller från otro, utan det ser ut som ingenting. Detta 
är en komplicerande faktor när det gäller att försöka reda ut hur luthersk livsförståelse ser ut. 
Det handlar alltså om att försöka blottlägga något som för att kunna existera just inte kan 
blottläggas, men som ändå existerar och kan benämnas.  15

 Margareta Brandby-Cöster. Att uppfatta allt mänskligt - underströmmar av luthersk livsförståelse 11

i Selma Lagerlöfs författarskap. 2 uppl. Karlstad: Universitetstryckeriet, 2001, 13

 Ibid, 2312

 Ibid, 1913

 Ibid, 2014

 Ibid, 48, 7215
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Material och avgränsningar 
Den här uppsatsen behandlar trilogin i bokform. Det skulle gå att göra motsvarande analys av 

filmatiseringen, men film och bok kan ta olika vägar och därför är det min åsikt att det bästa är att 

välja en form och hålla sig till den. Jag har också valt att använda mig av den engelska utgåvan. 

Detta gör jag av två skäl, dels eftersom böckerna är skrivna på engelska från början, och dels för att 

jag anser att den svenska översättningen gör historien plattare. En del ord kommer jag att diskutera 

just eftersom deras betydelse spelar roll för hur berättelsen förstås. 

 När det gäller Lutherforskningen så gör jag också en tydlig och viktigt avgränsning. Jag 

motiverar denna avgränsning med att den ska vara relevant som analysmaterial för den aktuella 

dystopin. Ett för dystopin karakteriserande grunddrag är att den på något sätt kritiserar rådande 

normer eller samhällsvärderingar. Detta gör att dystopin skrivs för en specifik kontext, även om den 

kan ha saker att förmedla även till andra utanför den primära kontexten. I det här fallet är denna 

kontext en postmodern, sekulariserad västvärld, och det blir då viktigt att den lutherforskning jag 

använder mig av fungerar på ett relevant sätt i samma kontext. Därför har jag valt att använda mig 

av relativt ny, västerländsk lutherforskning, med en betoning på det Lutherprojekt som just nu 

bedrivs vid Uppsala Universitet då detta projekt har som ett av sina huvudsyften just att presentera 

hur en postmodern luthertolkning skulle kunna se ut. Av de böcker som än så länge utgivits inom 

ramen för detta projekt kommer Eva-Lotta Granténs Utanför Paradiset - arvsyndsläran i nutida 

luthersk teologi och etik samt Carl-Henric Grenholms Tro, moral och uddlös politik - om luthersk 

etik att vara särskilt betydelsefulla för denna uppsats. 

Forskningsöversikt 
Divergent-trilogin är nyskrivna böcker, den första delen utgavs 2011 och den sista delen så sent som 

2014. Därför är forskningen på böckerna än så länge begränsad. Det finns dock en bred forskning 

när det gäller den skönlitterära genren dystopi. Jag har här fokuserat på forskning som behandlar 

ungdomsdystopin specifikt, eftersom den har en tydlig egen form. Basu, Broad och Hintz menar 

exempelvis att den dystopiska genren karakteriseras av att den kritiserar rådande förhållanden 

genom att för läsaren presentera en ickeexisterande värld som är betydligt sämre än den existerande. 

Varje dystopi har sitt eget uttryck och sin egen värdegrund men gemensamt för genren är att ämnen 

som idag innebär oro eller bekymmer för mänskligheten fokuseras på så sätt att författaren löper 

linan ut i fråga om tänkbara negativa konsekvenser. Det kan handla om mänsklighetens kamp för 

överlevnad i ett förstört klimat, en postapokalyptisk situation eller bioteknikens utveckling. Det 

finns flera drag som är specifika för ungdomsdystopin menar Basu, Broad och Hintz. Ett är att 

ungdomsdystopin kombinerar en spännande berättelse med romantiska inslag med ett tydligt 
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undervisande eller moraliserande element. Ett annat är att det finns en tydlig ung protagonist som 

förmår utmana eller försöker förändra de dystopiska livsvillkoren allteftersom hen konfronteras 

med dem.  Basu, Broad och Hintz skriver:  16

  The confrontation with the realities of the adult world may lead to a stan-off between   

  adolescents and adults that empowers young people to turn against the system as it stands  
  and change the world in ways adults cannot, locating the utopian potential of dystopian   
  scenarios within YA protagonists themselves.  17

 Den forskning som än så länge har gjorts just utifrån Divergent-trilogin består till stor del av 

komparativa tematiska läsningar. Med detta menar jag att en aspekt hos böckerna eller 

huvudpersonen fokuseras och jämförs med en annan bokserie eller karaktär från en annan bokserie. 

Förhållanden som undersökts på detta sätt är bland annat makt, genus, identitet och den kvinnliga 

huvudrollen. Balaka Basu analyserar exempelvis vilka och vems värderingar kring identitet och 

grupptillhörighet som synliggörs i Divergent.  Hon kritiserar boken och menar att den kritik som 18

ställs på det kategoriserande samhället enbart ligger på ytan, eftersom individerna ändå till slut 

definierar sig själva utifrån kategorierna. Jag anser att Basus artikel visserligen är intressant att läsa, 

men att hennes slutsatser blir missvisande eftersom hon valt att enbart analysera den första boken i 

trilogin. Miranda Green-Barteet  som också studerat identitetsutvecklingen hos Tris har använt hela 

trilogin och också jämfört den med Katniss i Hungerspelen, och hon hennes slutsats är istället att 

”as a direct result of their defying behavour, Katniss and Tris become self-governing subjects who 

are capable of directing the outcome of own lives rather than remaining passive objects able to be 

controlled by their societies.”   Förutom dessa två publicerade artiklar har jag också funnit ett par 19

opublicerade uppsatser, som jag vill nämna. Jenny Larsson undersöker ungdomsdystopi ur  genus- 

och maktperspektiv, när hon i sin uppsats studerar hur kosmetika och annan utsmyckning värderas i 

 Balaka Basu, Katherine R. Broad, & Carrie Hintz. ”Introduction.” Basu, Broad & Hintz (red). 16

Contemporary dystopian fiction for young adults - brave new teenagers. New York & London: 
Routledge, 2013,

 Basu, Broad & Hintz. Contemporary dystopian fiction for young adults, s 7: YA är en allmänt 17

förekommande förkortning för Young Adult

 Balaka Basu. ”What faction are you in? The pleasure of being sorted in Veronica Roth´s 18

Divergent.” Basu, Broad & Hintz. (red). Contemporary dystopian fiction for young adults - brave 
new teenagers. New York & London: Routledge, 2013, 26-27

 Miranda A. Green-Barteet.”I´m beginning to know who I am: The rebellious Subjectivities of 19

Katniss Everdeen and Tris Prior.”  Day, Green-Barteet & Montz. Female rebellion in young adult 
dystopian fiction. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2014, 34
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Divergent-trilogin, Hungerspelstrilogin av Suzanne Collins och Legendtrilogin av Marie Lu.  På 20

liknande sätt undersöks maktförhållanden i Divergent-trilogin och Hungerspelstrilogin av Johanna 

Junglert . Junglert blir för mig särskilt intressant eftersom hon i sin uppsats lyfter religionen som 21

positiv faktor i Divergent-trilogin men samtidigt menar att den inte spelar någon avgörande roll.  22

Förutom denna passage finner jag ingen tidigare forskning som fokuserar på religiösa aspekter av 

denna trilogi. Därför fyller min studie en funktion.  

 Jag vill också lyfta Desirée Karlsson eftersom också hon har använt Brandby-Cösters metod, 

teori och tankefigurer i sin studie av Astrid Lindgrens författarskap. Karlsson har särskilt fokuserat 

på berättelserna om Emil, Pippi och Madicken.  Jag kommer dock, till skillnad från Karlsson att 23

anpassa Brandby-Cösters metod och teori i två aspekter. Dels tar jag mig inte an Veronica Roths 

hela författarskap utan enbart Divergent-trilogin, och dels så kommer jag att huvudsakligen hämta 

stoffet till mina tankefigurer ur Luthers egna texter samt ur det Lutherprojekt som just nu bedrivs 

vid Uppsala Universitet. Luthers eget författarskap och den forskning på Luther som bedrivits under 

de senaste femhundra åren är alltför rik och omfattande för att behandla här, och därför nöjer jag 

mig med den motivering till avgränsning som jag gett ovan under rubriken Material och 

avgränsningar.  

Trilogin: Vad händer i dem?  
Divergent - delad, den första boken. 
Divergent är berättelsen om Tris, en 16 år gammal tonåring. Boken är skriven i första person så det 

är genom Tris ögon man som läsare får möta den värld som finns runt omkring henne. Det är också 

hennes inre liv läsaren får ta del av.  

 Det samhälle Tris växer upp i är skapat utifrån insikten om att det är mänsklighetens 

fallenhet att dras till ondska som är roten till de krig som sliter sönder världen. Utifrån denna insikt 

har ett samhälle bestående av fem olika falanger formats, där varje falang karakteriseras av ett 

avståndstagande från den synd de ansåg vara människans grundläggande, en synd som ses som 

orsaken till människans destruktivitet. En falang lägger skulden på aggressivitet, en på okunskap, en 

 Jenny Larsson. Nothing like myself - om kosmetikans och utsmyckningens förhållande till ålder, 20

klass och genus i ungdomsdystopin. Kandidatuppsats, Uppsala Universitet, 2014, 2

 Johanna Junglert. He made you look desirable - en komparativ studie av maktförhållanden i The 21

Hunger Games och Divergent. Kandidatuppsats, Uppsala Universitet, 2014, 5

 Junglert. He made you look desirable, 3822

 Desirée Karlsson. Astrid Lindgrens berättesler [sic] i luthersk belysning - utifrån Emil, Pippi och 23

Madicken. D-kurs, 15 hp, Karlstads Universitet, 2012, 9-10
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på lögn, en på feghet och en på själviskhet. Tillsammans bildar de fem falangerna ett samhälle där 

balans råder, mycket beroende på att falangerna utifrån sin specifika värdegrund har en specifik 

uppgift i staden. Exempelvis är det den falang som skyr själviskhet som styr staden eftersom deras 

dragning till självförnekelse och självuppoffring gör att de ogärna söker makt för egen vinnings 

skull. Falangernas namn säger något om deras särdrag, vad deras medlemmar värdesätter och inte 

uppskattar, och deras roll i samhällssystemet kan inte underskattas. Därför följer nu en lite 

utförligare presentation av falangerna. 

Abnegation. 

 Abnegation är namnet på den falang som Tris familj tillhör. Abnegation är ett substantiv som på 

svenska kan översättas med förnekelse, avsägelse eller försakelse. De som tillhör Abnegation 

undviker själviskhet och självcentrering, och värdesätter istället ödmjukhet och hjälpsamhet. Detta 

är alltså den falang som styr staden, men det är också den falang som de flesta av de divergenta 

kommer ifrån. Många från Abnegation driver också frågan om de falanglösas situation. Abnegations 

ledare är Markus Eaton, Tobias pappa. 

Amity. 

Amity är också ett substantiv vars betydelse motsvarar de svenska synonymerna vänskaplighet, 

samförstånd eller samhörighet. Medlemmarna i Amity skyr aggressivitet och ilska och värdesätter 

glädje, harmoni och fredligt samförstånd. De är uttalade pacifister, och har ingen ledare utan 

beslutar genom att uppnå konsensus och har sedan en vald representant som förmedlar deras 

ståndpunkt i olika frågor. Deras uppgift i samhället är att odla mat, de sköter fälten och trädgårdarna 

strax utanför staden. Amitys representant är Johanna Reyes. 

Candor. 

Candors betydelse har med ärlighet, öppenhjärtlighet, uppriktighet och frispråkighet att göra. 

Medlemmarna i Candor ljuger inte, och undviker heller inte att säga vad de tycker. De är frispråkiga 

och ärliga även om sanningen kan såra eller upplevas som hjärtlös. Candors ledare är Jack Kang. 

Dauntless.  

Dauntless betyder oförfärad eller orädd och medlemmarna i Dauntless gör allt de kan för att utmana 

sina rädslor i hopp om att överkomma dem. De lever farligt och tar gärna risker. Dauntless uppgift i 

staden är att skydda de andra grupperna och därför ägnar de mycket tid till att träna sig i 

försvarskonst av olika slag. Dauntless har flera ledare. 

Erudite.  

Erudite kan översättas med lärd, akademisk eller beläst. Medlemmarna i Erudite värdesätter 

kunskap, information och forskning. En av Erudites viktigaste uppgifter är att forska och utveckla 
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serum. Dessa serum används sedan för att skapa olika simulationer. Ett serum används vid det 

personlighetstest alla genomgår för att avgöra falangtillhörighet. För Dauntless har Erudite 

exempelvis utvecklat ett särskilt serum som skapar simulationer baserade på den injicerade 

individens rädslor. Erudites ledare är Jeanine Matthews. 

 Förutom dessa fem officiella falanger finns det två grupper till som är värda att notera. Den 

ena av dessa grupper är de falanglösa, alltså de som av olika skäl inte får tillhöra någon av de 

officiella falangerna. De falanglösa lever i ett socialt utanförskap, de har inga rättigheter, de är ingen 

ordnad grupp på samma sätt som de andra, de gör de uppgifter ingen annan vill göra. Eftersom de 

inte räknas med är det ingen som egentligen vet hur många de är, vilka de är eller hur de lever och 

överlever. Den andra gruppen som inte passar in i falangsystemet är de divergenta. Om de 

falanglösa är osynliga så är de divergenta knappt existerande. Ordet divergent kan betyda skild eller 

avvikande, men det kan också betyda delad. Den som är divergent tycks ha en delad personlighet 

som inte går att placera i en enda falang. De divergenta har också en särskild motståndskraft när det 

gäller serumen och de simuleringar som dessa skapar. 

 Vid 16 års ålder går varje person i staden igenom tester för att se vilken falang ens 

personlighet hör till. Vid dessa tester visar sig Tris vara divergent. Detta gör henne avvikande på 

grund av att hennes personlighet är delad. Hon hör inte tydligt hemma i en falang utan kan välja 

mellan tre olika; Abnegation, Dauntless och Erudite. Hon väljer Dauntless vilket innebär att hon 

bryter med sin familj för att starta ett nytt liv. Falang går nämligen före blod och falangerna har, 

trots att de verkar tillsammans för samhällets bästa, i bästa fall ganska lite med varandra att göra. I 

sämsta fall råder en så skarp fientlighet mellan dem att den leder till samhällets sammanfall. 

 När Tris kommer till Dauntless visar det sig att valet av tillhörighet inte bara är hennes. Där 

väntar en lång och svår uttagningsprocess, i vilken agnar kommer sållas från vete, och bara de bästa 

bli kvar för att upptas i falangen. De som sållas ut, som är för svaga, blir i de fall de överlevt, 

falanglösa.  

 Natten efter att initeringsprocessen är slut och de utvalda upptagits som medlemmar i 

falangen försöker Erudite ta makten i staden genom att använda Dauntless som vapen. 

Medlemmarna i Dauntless injiceras med ett nytt serum Erudite utvecklat och eftersom de är vana 

vid serum av olika slag opponerar de sig inte. Detta nya serum skiljer sig dock från de tidigare 

eftersom det gör Dauntless-medlemmarna till av Erudite fjärrstyrda robotar, oförmögna att själva 

styra sina handlingar. Beväpnade lämnar de sin förläggning, tar sig till Abnegations område och 

börjar döda medlemmar i Abnegation. Tris och de andra divergenta är opåverkade av serumet vilket 

gör det möjligt för Tris att först försöka rädda sin familj och sedan avbryta den simulering som 
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Dauntless är inne i. Under denna natt måste dock hon och många andra fatta beslut som får fatala 

konsekvenser. Både Tris mamma och pappa dör för att rädda Tris, och Tris själv dödar en nära vän, 

Will, som under påverkan av serumet ser henne som en fiende och försöker döda henne. Så 

småningom lyckas Tris och hennes pojkvän Tobias avbryta den simulation som serumet möjliggör, 

men vid det laget är två av stadens fem falanger upplösta och splittrade. Staden och Tris står inför 

en ny, svår och oväntad framtid när den första boken i trilogin slutar. 

Insurgent - upprorisk, den andra boken 
Insurgent tar vid där Divergent lämnar och precis som i Divergent upplever läsaren Insurgent 

genom Tris ögon. Hon är berättaren och det är hennes känslor och tankar som läsaren har 

förstahands information till. I Insurgent brottas Tris mycket med tankar som handlar om skuld. 

Skuld över saker hon gjort, framför allt hur hon dödade sin vän Will, men också skuld över vad som 

händer med människor i hennes omgivning, vem hon är och vad hon känner. Utöver skulden så 

drivs Tris av en vilja att veta sanningen i olika situationer. Hon och Tobias har flera konflikter som 

baseras i deras respektive oförmåga eller ovilja att lita på den andre och anförtro den andre sina 

hemligheter och tankar.  

 När det gäller själva berättelsen i Insurgent så handlar mycket av det som händer om de 

olika gruppernas försök att hantera en ny verklighet. Amity försöker fortfarande hålla sig utanför 

alla konflikter, men de erbjuder samtidigt resterna av Abnegation att stanna hos dem om de önskar. 

Candor gör vad de kan för att hitta sanningen om vad som pågår, och de är inte beredda att bryta 

kontakten med Erudite trots att Erudite beter sig på ett sätt som de inte förstår. De väljer att försöka 

förhandla. Erudite strävar efter att få så mycket kontroll över samhället som möjligt och för att 

åstadkomma detta tycks de arbeta utifrån två spår. Dels genom att med hjälp av serum styra så 

många av stadens invånare som möjligt och dels genom att identifiera och forska kring de 

divergenta, som tycks vara resistenta mot serumen.  

 Dauntless är delat i två grupper, de som blivit Erudites trogna soldater och de som försöker 

ta makten ifrån Erudite. Tris och Tobias hör till den grupp som gör motstånd mot Erudite, och de rör 

sig mellan de andra falangerna i hopp om att kunna samla tillräckligt många för att kunna göra 

uppror. De kommer i kontakt med de falanglösa och inser att den gruppen är mycket större än någon 

förstått. De falanglösa leds av Tobias mamma, och de förbereder en egen kupp som syftar till att 

hela falangsystemet ska överges. Tris, Tobias och deras vänner tvingas så småningom inse att de 

andra falangerna inte vill förstå vidden av faran och ondskan som finns hos Erudite och dess ledare.  
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Därmed återstår bara ett alternativ om de ska ha någon chans att ta makten från Jeanine och Erudite, 

och det är att samarbeta med Tobias mamma och de falanglösa.  

 Så småningom kulminerar de olika spänningarna i en våldsam konfrontation. Erudite startar 

ett simuleringsprogram där mängder av stadens invånare påverkas. De som är opåverkade svarar 

med en attack som syftar till att slå ner Erudite och döda Jeanine Matthews. Tris, som vet att de 

falanglösa vill förstöra villkoren för Erudites makt, det vill säga deras kunskapsbanker, inser att det 

är en kamp om tiden om den information som ledarna för Abnegation ville göra allmänt känd ska 

kunna räddas. De falanglösa och de som lierat sig med dem vinner striden, och Insurgents berättelse 

slutar med att de falanglösa tar makten genom att avväpna alla andra, samtidigt som Tobias lyckas 

komma över och offentliggöra den information som Jeanine Matthews var beredd att dö för att 

hemlighålla.  Det de får veta är sanningen om dem själva, om staden, och om världen utanför. Att 

staden är ett projekt för att rädda mänskligheten från sin egen ondska, och att räddningen finns hos 

de divergenta, eftersom de har en mer flexibel personlighet än andra. 

  

Allegiant - lojal, den tredje boken 
Liksom Insurgent, startar Allegiant direkt i följd. Denna bok berättas omväxlande ur Tris och Tobias 

perspektiv. Tris och resten av stadens befolkning har just fått veta att deras liv och samhällssystem 

har ett syfte vida överstigande vad de, med några få undantag, tidigare vetat. Det finns en värld 

utanför staden och den världen behöver de divergenta. I staden utkristalliseras två grupper. En grupp 

som tycker att staden ska fortsätta att sköta sitt och en grupp som tycker att de bör söka sig ut till 

vad det nu är som finns utanför staden. Den grupp som vill lämna staden kallar sig för Allegiant 

eftersom de anser sig vara allierade med stadens ursprungliga syfte. När de allierade bryter sig ur 

staden så ingår bland annat Tris, hennes bror Caleb, Tobias, Christina och Peter i den grupp som 

lämnar det kända för en okänd framtid.  

 Efter att ha tagit sig igenom tomma öde landskap möts de så småningom upp av en bil med 

representanter från en anläggning skyddad av flera stängsel och barriärer. En skylt anger att de 

kommit till ”Byrån för genetisk hälsa”. Byrån är en av USAs nationella myndigheter. Där får 

gruppen veta hur staden de fötts och vuxit upp i är ett av flera nationella projekt, som skapats för att 

komma till rätta med människans gener. I och utanför staden finns människor som anses vara 

genetiskt rena och människor som anses vara genetiskt defekta. Den allmänrådande uppfattningen 

som också är den som Byrån ger uttryck för är att de genetiskt defekta har en större fallenhet för 

våld, brutalitet och ondska än de genetiskt rena. Tris och de andra får också veta mycket om den 

stad de kommer ifrån, Chicago. De får veta att hela staden övervakas med hjälp av kameror, allt 
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som händer ses och dokumenteras av Byrån. De får också veta att de olika serum som Erudite 

försett staden med egentligen är skapade av Byrån, samt att staden och projektet efter den senaste 

tidens händelser nu ligger i riskzon för nedläggning. Detta vill Byråns direktör till varje pris 

undvika. Han är därför beredd att sprida ett minnesserum över staden som kommer utplana alla 

invånares alla minnen och erfarenheter.  

 Tris och de andra dras in i livet på anläggningen. Utanför anläggningen finns det så kallade 

”the fringe”, vilket är en högriskzon med så kallade genetiskt defekta. Det finns en liten 

motståndsrörelse som menar att de genetiskt defekta inte alls är ondare eller mer skadade än de 

genetiskt rena. I denna motståndsrörelse finns en liten mer militant grupp som Tobias blir 

involverad i. Detta bidrar till att Tris och Tobias glider ifrån varandra. Tris dras in i byråns 

ledningsgrupp, något hon tillåter ske trots att hon inte alls tror på deras sätt att se på människan. 

 Tris och några till inser så småningom att det enda som kan få stopp på det som sker är att 

Byrån utsätts för minnesserumet, och det blir Tris och Calebs uppdrag att se till att Byrån blir 

minneskorrigerade innan Byrån hinner korrigera Chicago. Under detta uppdrag dör Tris. 

 Boken slutar med att Tobias och Christina är tillbaka i Chicago. Projektet har övergetts och 

staden är den enda zonen i USA som är öppen för såväl de som anses genetiskt defekta som andra. 

Vem som helst får bo där så länge som den arbetar och bidrar till stadens bästa. Tobias kämpar med 

att försöka hitta sätt att ta sig vidare med livet utan Tris vid sin sida, men finner mycket tröst i sina 

vänner. 

  

Människan och det onda. 

Människan och det onda, tankefigur  
 För att bygga den tankefigur som behandlar idén om människan och det onda behöver jag 

använda byggstenar som är centrala för luthersk teologi. Jag startar i begreppet arvssynd, därefter 

lyfter jag in Luthers idé om människan som simul iustus et peccator och avslutar med en kort 

passage om grunden i Luthers rättfärdighetslära.  

 Idén om det onda i människan benämns i luthersk tradition som arvssynd. Eva-Lotta 

Grantén föreslår i boken Utanför paradiset, som är hennes bidrag in i det Luthertolkningsprojekt 

som pågår vid Uppsala universitet, att ordet ursprungssynd skulle kunna användas som beteckning 

på samma fenomen. Grantén hävdar att idén om arvssynd handlar om människans förståelse av de 

tre begreppen synd, skuld och ond begärelse . När det gäller synd i bemärkelsen arvssynd eller 24

 Eva-Lotta Grantén. Utanför paradiset - arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. 2 24

tryckningen. Stockholm: Verbum förlag, 2013, 23
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ursprungssynd, föreslår Grantén att detta begrepp för att fungera i en postmodern kontext ska 

förstås som ”en universell och inneboende oförmåga att svara an mot det människor möter i 

tillvaron, på grund av att människor inte heller svarar an mot vad det innebär att vara Guds 

avbild.”  Utifrån Granténs resonemang förstår jag arvssynden som den misstro eller otro som väcks 25

i människan när hon gör den för människan universella erfarenheten av lidande och död. En otro 

som innebär att människan vänder sig bort från Gud och istället ser till sig själv för sin egen 

överlevnad.  

 När det gäller det andra begreppet, skuld, så menar Grantén att talet om skuld måste 

nyanseras. Det kan inte längre enbart handla om människors skuld inför Gud, men frågan om vem 

människan svarar inför får ändå inte släppas, hävdar hon.  26

 Det tredje begreppet som är av relevans för idén om arvsynd, ond begärelse, menar Grantén 

att vi ska förstå som konsekvensen av människans bortvändhet från Gud. En konsekvens som 

uttrycks i form av egoism och högmod  i och med att människan i praktiken strävar efter att, på 27

bekostnad av andra, säkra sin egen existens.  Ursprungssyndens konsekvens är därmed också att 28

människan är oförmögen att av egen kraft göra sitt liv syndfritt,  och den största synden är att 29

människan tror att hon kan det. Grantén poängterar att människan lever i en ambivalens så till vida 

att hon gör erfarenheter av lidande och död samtidigt som hon bär på förmågan att föreställa sig ett 

alternativt existenstillstånd, ett paradis, präglat av oskyldighet och gudslikhet. Detta alternativ, 

menar Grantén, gör det möjligt för människan att längta efter och sträva efter det rätta och det 

goda.   30

 Centralt för Luther och luthersk teologi och nära sammankopplad med idén om arvssynd är 

idén om människan som både syndare och rättfärdig. Människan är syndare, hon är förmögen att 

föreställa sig paradiset, och hon kan välja att göra det goda, men hon kan inte göra sig fri från 

synden så hur blir hon rättfärdig? Den lutherska förståelse som Grantén, i enlighet med traditionen, 

förmedlar innebär att människan aldrig upphör att vara syndare, men att hon samtidigt kan vara 

 Grantén. Utanför paradiset, 19525

 Ibid, 21126

 Ibid, 2627

 Ibid, 21028

 Ibid, 20329

 Ibid, 209-21030
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rättfärdig eftersom Kristus rättfärdighet gör att Gud vid domen inte tillräknar människan hennes 

skuld utan av nåd förlåter.  Luther själv kallade detta simul iustus et peccator.  31

 En viktig aspekt av Luthers simul iustus et peccator är att människans handlingar inte 

avslöjar vem hon är. Var och en av oss är kapabla till både goda och onda handlingar. Detta hänger 

nära ihop med den lutherska förståelsen av hur människan blir rättfärdiggjord. Rättfärdiggörelse, 

menar Luther, har ingenting med människans handlingar att göra utan enbart om Guds/ Kristus 

inställning till och handlande med och i människan. Ingenting en människa gör kan påverka hennes 

tillstånd som syndare, hennes rättfärdiggörelse och, slutgiltigt: hennes förhållande till Gud. Istället 

får hon som en gåva av Gud, tron på det löfte om nåd, förlåtelse och befrielse som Gud gett.  32

Människan och det onda, diskussion 
 Att frågan om det onda i människan är något som hela tiden är närvarande och hela tiden av 

yttersta vikt i Divergent-böckerna, står utom allt tvivel. Läsaren introduceras i detta redan i de allra 

första sidorna då samhällssystemet presenteras, och som jag redan nämnt så grundas varje falangs 

särart i vilken synd de anser vara roten till människans ondska. Längre fram i trilogin visar det sig 

att staden med dess falanger är ett experiment av flera som ”Byrån för genetisk hälsa”, en 

myndighet i USA, bedriver med syfte att hela människans gener. Bakgrunden till detta är att tidigare 

genforskning lyckats identifiera vad man trodde var ”det ondas gen” och genom att genmanipulera 

mänskligheten skulle således ondskan utrotas. Det visade sig att den genetiska korrigeringen inte 

tog bort det onda ur människan, utan enbart lämnade efter sig en mänsklighet uppdelad i två 

grupper. En som anses genetiskt defekt och en som anses genetisk ren. Efter ett stort sönderslitande 

krig krävde folket en slutgiltig lösning till det genetiska problemet, och utifrån detta skapades Tris 

uppväxtstad Chicago till ett projekt för att försöka hela människans gener igen. Det samhälle som 

finns utanför Chicago är ett apartheidsystem där de genetiskt rena anses vara högre stående och 

bättre än de genetiskt defekta som av många anses vara ondare och mer våldsbenägna än de 

genetiskt rena. Detta samhällssystem bygger på en människosyn som bärs av idén att mänskligheten 

på egen hand kan rättfärdiggöra sig genom att göra sig själva fria från ondska. I detta menar jag att 

den lutherska tankefiguren om arvssynden är tydlig i den meningen att människan/mänskligheten i 

böckerna gång på gång, på egen hand och på bekostnad av andra försöker göra sig själv bättre och 

godare, men utan att lyckas. Dragningen till det onda visar sig alltid igen. 
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 Som motkraft till denna människosyn tydliggörs i trilogin en livsåskådning som jag menar 

väl stämmer överens med den lutherska tankefiguren om människan och ondskan. Denna 

livsåskådning ger uttryck för att mänskligt lidande och mänsklig ondska är en universell och 

ofrånkomlig erfarenhet av att vara människa. Tobias beskriver det som något han alltid vetat, att 

livet skadar oss på ett sätt ingen kan undgå.  Ondskan i människan konstateras som en 33

oundviklighet. Den förmildras inte, den förminskas inte och den ursäktas inte. Tris och flera andra 

karaktärer ger, i kontrast till den uppfattning som råder i majoritetsamhället, på olika sätt uttryck för 

att alla människor oavsett grupptillhörighet är kapabla till ondska, och denna åsikt förstärks av de 

val och handlingar som utförs av karaktärerna i böckerna. När Tris och de andra i tredje boken 

lämnat Chicago och för första gången möter David, ledaren för Byrån för genetisk välfärd, förklarar 

han allt om den genetiska manipuleringen och dess konsekvenser för dem. Tris, som är en av de 

individer vars gener helats, något som visar sig i att hon är divergent, möter denna information med 

följande reflektion:  

  ” I think of my father, a born Erudite, not Divergent; choosing Abnegation, engaging  

  in a lifelong struggle against his own nature, and ultimately fulfilling it. A man   
  warring with himself, just as I war with myself. That internal war doesn´t seem like a  
  product of genetic damage - it seems completely, purely human.”   34

 Tris som hela sitt liv levt med erfarenheten av att inte kunna leva gott och rätt, alltid med 

insikten om att hon ofta är självisk och egoistisk, menar att det onda är en oundviklig konsekvens 

av att vara människa. Hon delar denna uppfattning med sin mamma, som i ett annat sammanhang 

uttrycker sin åsikt så här: ”Human beings as a whole cannot be good for long before the bad creeps 

back in and poisons us again.”   35

 I den lutherska tankefiguren om arvsynd kunde vi också se att den största synden anses vara 

människans otro eller med andra ord människans brist på tillit till Gud. Denna otro resulterar i att 

människan, istället för att lita på att Gud rättfärdiggör, försöker rättfärdiggöra sig själv. I Tris och 

flera andra karaktärers handlande synliggörs den lutherska tolkningen av arvssynd gång på gång 

och vi ska nu se på några sådana exempel.  

 I trilogins början upplever Tris ett dilemma när det gäller tillhörighet, hon anser att 

Abnegation har rätt, att det är själviskheten som grunden till människans ondska men hon upplever 

att hon själv inte skulle klara att leva i Abnegation eftersom hon inte anser sig själv vara tillräckligt 
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osjälvisk.  Med hjälp av Grantén tolkar jag Tris dilemma som att det hon ger uttryck för är det som 36

Grantén benämner som människans ambivalens. Tris kan föreställa sig det ideala sättet att leva, men 

misslyckas gång på gång med att omsätta detta ideal i praktiken. Hon försöker lösa sitt 

dilemmagenom att byta falang. Hon lämnar Abnegation och söker sig istället till Dauntless, som 

tycks strunta i själviskhet och istället menar att feghet är roten till ondskan. Jag menar att Tris val, 

att hon tar sin svaghet och synd till ett sammanhang som definierar samma karaktärsdrag som en 

styrka istället, kan tolkas som ett självrättfärdigande beteende.  

 Tris uppvisar också flera gånger, främst i den första boken, ett uttalat förakt för människors 

svagheter. Hon saknar ofta medkänsla, något som yttrar sig i att hon dömer människor i sin närhet 

utifrån sig själv och sina egna förutsättningar snarare än utifrån den andre och hens 

förutsättningar.  Också denna brist på medkänsla menar jag kan tolkas som ett uttryck för den 37

inkrökta egoism som enligt den lutherska tankefiguren uttrycks som arvssyndens konsekvens. 

 Ett annat exempel finner vi hos David. David som är den som är ansvarig för projektet som 

bedrivs i Chicago drivs av övertygelsen att han gör gott, att hans verk tjänar mänskligheten så till 

vida att dess syfte är att bekämpa det onda i människan. Detta syfte menar han rättfärdigar de offer 

som måste göras längs vägen. Tris avslöjar honom dock när hon påpekar att så länge som den man 

offrar är någon annan än sig själv så är det bara ondska.  Med hjälp av tankefiguren menar jag att 38

det går att förstå Davids resonemang som självrättfärdigande, han hittar ursäkter som inte bara 

förklarar utan också försvarar ett egoistiskt beteende. 

 I Peter, en pojke som likt Tris sökt sig från sin ursprungsfalang till Dauntless, är ondskan i 

form av egoism särskilt framträdande. Tobias menar Peter alltid väljer det onda när han står inför ett 

val mellan gott och ont och att detta gör honom ond , och nästan allt läsaren får vara med om när 39

det gäller honom är olika slags egoistiska, onda och ofta grymma handlingar. Ett sådant exempel 

som får långtgående konsekvenser för berättelsen är när Peter bara för att han blivit rankad tvåa kör 

en kniv i ögat på den pojke som rankats före honom. Han förstör livet för en jämnårig för att han 

inte kan tåla att inte själv komma först. Tobias ser igenom Peters egoism och menar att den grundar 
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sig i feghet och rädsla . Detta menar jag korresponderar väl mot hur Grantén resonerar när hon 40

beskriver ängslan och ängslans följder som det som ytterst innefattas under arvsynden.   41

 Jag har försökt visa hur trilogin på ett genomgående sätt förmedlar uppfattningen att 

dragningen till ondska och egoism är ett för människan karakteriserande drag. Att jag likställer 

egoism med ondska beror dels på att den lutherska tankefiguren framställer egoismen som 

arvssyndens konsekvens, men också för att, som vi sett ovan, egoism i trilogin värderas som något 

ont, Tris och resten av Abnegation anser till och med att egoismen inte bara är ond utan att världens 

ondska beror på människans själviskhet . Människans erfarenheter av ondska kan enligt trilogin 42

handla om uppsåt och intention, som i exemplet med Tris, men det kan också, som i exemplet med 

David, vara en negativ konsekvens av en handling som utförts med goda intentioner. I vissa fall, 

som i exemplet Peter, är ondskan både och det vill säga ett uppsåtligt agerande med en förväntad 

ond konsekvens. 

 Synden, förklarad på så vis att människan vänder sig bort från Gud och i stället försöker 

rättfärdiggöra sig själv, skapar enligt tankefiguren en skuld. Denna skuld synliggörs för läsaren 

genom att Tris och flera andra brottas med känslan av att behöva en förlåtelse människor inte själva 

kan åstadkomma, en förlåtelse som söks utanför dem. 

 Tris, hennes föräldrar, men också bokens berättelse förmedlar som vi redan sett 

uppfattningen att det onda är och förblir en del av människan, och utifrån det väcks frågan hur 

människan då ska hantera ondskan? Alltså: om människan inte kan göra sig själv alltigenom god 

och syndfri, hur kan hon då förhålla sig till den ondska hon oundvikligen upplever, utsätts för och 

utsätter andra för? Detta är en fråga som återkommer genom böckerna, den ställs av lite olika 

personer, och den besvaras på olika sätt. Vi ska se på några exempel.  

 Det första exemplet är återigen Peter. Peter som gjort mycket ont blir nästan maniskt 

fascinerad av världens och universums storhet, eftersom världens storhet får honom att känna att det 

han gjort är så litet och obetydligt i det stora hela att det inte spelar någon roll. Peter representerar 

en syn på ondska som söker ursäkter. En egoistisk form av ondska där han gång på gång gör onda 

handlingar men har svårt att ta in sanningen om dem och sig själv. När Peter får chansen tar han ett 

minnesserum som tar bort alla minnen av honom själv, vem han är och vad han gjort. Han tar 

serumet för att han ser det som den enda vägen ut. Han beskriver att han är trött på att göra onda 
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saker och gilla det, för att sedan undra vad som är felet med honom.  Peter är övertygad om att han 43

inte har modet och kraften att göra gott, så när han får möjlighet så väljer han att radera alla sina 

minnen och erfarenheter. 

 Det andra exemplet är Erik. Han är en av de av Dauntless ledare som bär ansvaret för 

Dauntless samarbete med Erudite. När hans rättegång inleds med att han ombeds att själv räkna upp 

sina brott, så vill han att Tris ska göra det istället. Tris förstår inte varför, men när hon räknat upp 

dem så påminner Erik om de onda handlingar som Tris begått. Han ifrågasätter huruvida just hans 

handlingar innebär död som konsekvens. Den inställning som Erik exemplifierar står för det onda i 

handlingarna men menar att onda handlingar inte kan dömas av andra som också begått onda 

handlingar. Ens egna onda handlingar rättfärdigas av andras onda handlingar.  

 Med hjälp av tankefiguren menar jag att det är möjligt att förstå Peters och Eriks strategier 

som uttryck för hur de hanterar sina onda handlingar på ett självrättfärdigande sätt, med olika 

argument försöker de undkomma konsekvenserna av sina onda handlingar, genom att förminska 

betydelsen av dem. 

 Tris ger som jag skrivit tidigare, uttryck för något annat, nämligen uppfattningen att 

människans kamp att bli av med det onda är förgäves, att ingen människa är eller på egen hand kan 

bli fri från ondska. Hon relaterar hela tiden till det onda som hon gjort som något hon är ansvarig 

för och som något hon behöver söka en förlåtelse utanför sig själv för. Tris uppfattning rörande 

detta är inte statisk utan genom de tre böckerna så förändras hennes förhållningssätt till 

rättfärdiggörelse och förlåtelse och hon ger mot slutet uttryck för att förlåtelse trots att den inte är 

förtjänad är möjlig och given. Detta tolkar jag som en parafras på den lutherska tankefiguren simul 

iustus et peccator som jag beskrivit tidigare. Människan blir aldrig fri från synden och den dragning 

bort från Gud och till det onda som synden innebär, men i och med att hon litar på att hon får ta 

emot Guds nåd och förlåtelse genom att hon får tillgodoräkna sig Kristi rättfärdighet, så är hon 

samtidigt, trots syndens närvaro, av Gud redan rättfärdiggjord. I första boken ställer Tris för första 

gången frågan ”Can I be forgiven for all I´ve done to get here?” och då är hennes svar att hon inte 

vet. I andra boken brottas hon mycket med skuldkänslor, och hon försöker hantera sin skuld med att 

väga upp den med goda handlingar och genom att försöka undvika det onda. När Tris i andra boken 

står inför döden konstaterar hon att hon inte längre kan göra något för att väga upp det onda hon 

gjort, att självrättfärdiggörelsen inte är möjlig.  I tredje boken tycks Tris landa i uppfattningen att 44
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det inte går att göra sig fri från skulden, och att det inte går att förtjäna förlåtelsen. Istället uttrycker 

hon att det enda som man kan göra med den är att ta ansvar för de handlingar och val man gjort, 

erkänna dem, be om förlåtelse för dem och lita på och tro att förlåtelsen ges. Denna insikt blir till en 

övertygelse som läsaren får ta del av i hennes sista tankar:  

 ”Can I be forgiven for all I´ve done to get here? 

I want to be. 
I can. 

     I believe it.”  45

Människan och det goda 

Människan och det goda, tankefigur 
 En luthersk tankefigur om människan och det goda är en tankefigur som förklarar luthersk 

etik. För att en sådan tankefigur ska vara begriplig måste vi behandla den lutherska förståelsen av 

begreppen lag och evangelium. Därefter går jag över till att beskriva lagens olika bruk med ett 

fokus på det som i luthersk tradition kallas lagens tredje bruk. 

 Lagen, antingen det är dekalogen, bergspredikan, eller den naturliga lag som nedlagd i 

människans hjärtan och samveten fungerar som människans inre moralkompass, ger människan 

förhållningsregler för hur hon bör leva för att leva ett gott liv. Problemet är att lagen i och med det 

också ger människan dom, eftersom ingen människa av sig själv förmår att leva upp till lagen. När 

människan förstår att hon inte klarar att leva enligt lagen så går hon under, menar Luther, hon  

krossas av sitt eget samvete. Grantén menar att lagen ”kan vara både en ”mänsklig lag” som kan 

uppfyllas genom framtvingade handlingar, och ”Guds lag”, som kräver ett kärleksfullt hjärta bakom 

handlingarna.  46

 Evangelium innebär att Kristus rättfärdighet räcker för människan, genom Kristus förlåts 

människans synder och insikten om detta evangelium befriar människan.  Vad som blir lag och 47

evangelium är kontextuellt, varje ny situation kräver sin egen tolkning av vad som är lag och vad 

som är evangelium. Samma sak kan i en situation, eller för en individ betyda lag, för att i en annan 

situation eller för en annan människa utgöra evangelium.  
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 Hur begreppen lag och evangelium ska förstås och hur de förhåller sig till varandra är något 

som många teologer inom den lutherska traditionen ägnat sig åt. Luther själv menade att förmågan 

att förstå lag och evangelium rätt är den främsta uppgiften en teolog har eftersom nästan all 

förståelse av både skrift och teologi beror på den förmågan.  Enkelt uttryckt kan man säga att när 48

det gäller rättfärdiggörelse så dödar lagen och evangelium ger liv. Luther betonar att lagen och 

evangelium trots detta inte är två separerade enheter, utan de ska istället förstås som två trådar så 

tätt sammantvinnade att de blir ett starkt rep. Enskilda, men sammanvävda. Evangelium utan lag 

blir betydelselöst, det är i mötet med lagen som människan förstår att hon inte själv räcker till. Lag 

utan evangelium blir dom, hopplöshet och död, evangelium förmedlar rättfärdiggörelsen från Gud, 

men också kraft att på ett nytt sätt leva med lagen.  

 När det gäller lagens tre bruk så var Luther själv tydlig med lagens första och andra bruk. 

Lagens tredje bruk är omdiskuterat huruvida det egentligen är lutherskt, eftersom detta bruk 

formulerades av Melanchton efter Luthers död, Luther själv talade bara om lagens två bruk. För den 

lutherska ortodoxin har dock det tredje bruket varit centralt.  Eftersom jag anser att det tredje 49

bruket är viktigt för förståelsen av böckerna kommer jag här att behandla alla tre bruken. I texten 

ovan har jag berört alla tre bruken men här kommer nu en tydlig uppställning av dem. 

 Lagens första bruk är det civila. Gud har dels gett människan en naturlig lag som fungerar 

som moralisk kompass. Denna kompass menar man inom luthersk tradition att alla människor har 

tillgång till genom sitt förnuft och samvete. Varje människa kan alltså med hjälp av denna 

förnuftsmässigt nåbara lag förstå hur hon bör leva för att leva gott i skapelsen och tillsammans med 

andra människor. Grenholm skriver: ”Den lag som ger vägledning om vad som är rätt och gott är 

given redan med livet som sådant och är tillgänglig för varje människa, redan före mötet med 

Kristus.”  Gud har också gett människan samhällssystemet, med dess möjligheter till gemensamma 50

lagar, normer och värderingar, allt för att på bästa sätt verka för det goda i världen. 

 Lagens andra bruk är det teologiska. Lagens andra bruk innebär att lagen driver människan 

till insikten att hon inte på egen hand förmår leva i enlighet med lagen. I sin förtvivlan ger hon då 

upp idén om att hon är sig själv tillräcklig och vänder sig istället till Kristus som väntar med 

erbjudandet om gåvan av nåd och förlåtelse. 
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 Lagens tredje bruk är som sagt var omdiskuterat, inte bara huruvida det egentligen är ett av 

lagens bruk, utan också hur det skall förstås. Även om Luther själv inte namngav lagens tredje bruk 

så står det utom allt tvivel att han tänkte sig att den kristnes frihet innebar att människan av kärlek 

till Gud väljer att lyda buden frivilligt. Därför har lagens tredje bruk ofta setts som råd och 

rekommendationer för hur den kristne bör leva utifrån sin kärlek till Gud.  Den lutherske teologen 51

Meilaender menar enligt Grenholm att ”den som tar emot evangelium eftersträvar också att leva i 

Kristi efterföljd. Det innebär en uppgift att leva i kärlek, som möjliggörs av Guds nåd.”  Grantén 52

skriver att arvssynden begränsar människans förmåga att leva i självutgivande kärlek, och att lagens 

tredje bruk kan förstås som ”hur Kristus inspirerar till eller är delaktig i människors gestaltning av 

sina egna och gemenskapens liv”.  Denna kristna kärlek som är självutgivande i sin natur kallar 53

Grantén agape. Agape-kärleken karakteriseras av att den är gränsöverskridande och universell i den 

bemärkelsen att den riktar sig mot alla. Den är uthållig och förlåtande. Den saknar egoistiska motiv 

och ”är på sin vakt mot uteslutandet av individer som inte förmår bidra till det gemensamma 

goda”.  Grantén skriver också att ”De nutida lutherska etiker som diskuterar agape pekar på att 54

kärleken medför att människor förmår överskrida de gränser som skapas av egoism och ängslan, 

gränser som annars innebär att den egna individen, familjen eller gruppen blir inkrökt i sig själv och 

inte når sin bestämmelse” . Grenholm lyfter flera olika lutherska teologers syn på att leva i Kristi 55

efterföljd, bland dem Bonhoeffer, som betonar lidandet och som menar att den kristna identiteten 

inte handlar om att vara religiös på ett bestämt sätt, utan att det istället innebär att vara människa. 

Han säger ”Det är inte en religiös akt som gör en till kristen, utan del i Guds lidande inom det 

jordiska livets ram”.  Även Dag Hammarskjöld bidrar till förståelsen av lagens tredje bruk. Han 56

menar enligt Grenholm att ”Kallelsen att leva i Kristi efterföljd handlar om en villighet att vara ett 

redskap för Guds kärlek. Livet får då sitt värde endast genom sitt innehåll för andra. Kärleken är en 

följd av att Gud älskar människan i Kristus, den är en beredskap hos den som är befriad att göra en 

insats för andra människor.”  Hur begreppet att vara Guds redskap ska förstås har också 57
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diskuterats. I vilken utsträckning är människans egen vilja del av detta arbete? Är det möjligt att 

människan bara blir ett rör för Guds kärlek att verka genom, eller är det Gud och människan 

tillsammans, i samarbete för medmänniskans behov? 

Människan och det goda, diskussion 
Ett centralt tema i alla tre böckerna rör fenomenet goda handlingar. Vad gör något gott? Är det 

syftet med handlingen? Eller är det handlingens bakomliggande motiv? Vilka syften och vilka 

motiv kan anses vara goda? När jag lägger den lutherska tankefiguren om det goda över Divergent-

trilogin tycker jag att jag kan se två rörelser i böckerna.  

 Den första rörelsen handlar om Tris och den utveckling hon genomgår i böckerna. Jag vill 

hävda att ett sätt att förstå lagens tre bruk är att analysera Tris och det sätt på vilket hennes 

inställning till människor och händelser om förändras under berättelsens gång.  

 Lagens första bruk i form av Tris i Divergent är en Tris som är delad i sin inställning till det 

goda. Lagens första bruk är som jag skrivit ovan dels lagen som allmängiltig moralkompass, och 

dels lagen som upprätthållare och väktare av det goda i samhället. När det gäller lagen som 

allmängiltig moralkompass så är Tris delad inför den, hon vet vad hon borde göra och att hon vet att 

hon inte gör det. Att hon inte gör det har två delar. Dels så handlar det om att hon upplever att hon 

inte kan det. I Abnegation handlar det goda om självförsakelse för sina medmänniskors skull, och 

Tris vet att hon ständigt misslyckas med att leva upp till den nivå av självförsakelse som hennes 

falang och familj försöker lära henne. Dels så handlar det om att hon ibland helt enkelt inte vill göra 

det som hon vet att hon borde. Tris tolkar denna ovilja som själviskhet. I Abnegation används skuld 

som ett verktyg i formandet av den goda karaktären. Både Tris och Tobias har med sig från sin 

uppväxt idén om att de skuldkänslor som infinner sig efter ett val eller en handling bör fungera som 

något som hjälper en att fatta ett annat, bättre beslut nästa gång.  Allteftersom inser Tris att det mod 58

som Dauntless värdesätter ofta också är en form av osjälviskhet. Att det handlar om att göra det 

nödvändiga för någon annans skull.  

 När det gäller lagens första bruk i form av upprätthållare och väktare av det goda i samhället 

så finns det flera exempel på hur systemet med de olika falangerna haft just detta syfte. Varje falang 

har ett manifest som klargör deras uppgift och hur denna uppgift är kopplad till den dygd de anser 

är viktigast för att det goda ska kunna säkerställas i så hög grad som möjligt. Dauntless uttrycker 

vid den mottagning som avslutar initieringsprocessen sin uppfattning om denna aspekt av lagen på 

följande vis:  
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  ”We believe in bravery. We believe in taking action. We believe in freedom from fear   

  and in acquiring the skills to force the bad out of our world so that the good can    

  prosper and thrive.”   59

Grunden för detta återfinns i Dauntless manifest där det bland annat står ”We believe in ordinary 

acts of bravery, in the courage that drives one person to stand up for another” . Det goda tycks 60

utifrån detta för Dauntless del handla om att vara ett verktyg för det goda, mot det onda för 

medmänniskans skull. I mötet med Dauntless inser Tris att hon i grund och botten hör hemma i 

Abnegation, trots sin upplevda oförmåga att leva upp till dess ideal. Tobias hjälper henne att tolka 

den självförsakande identitet som Abnegation förespråkar på ett nytt sätt. Han menar att Tris är som 

modigast då hon gör saker för andras skull.  

 Lagens andra bruk i form av Tris i Insurgent är Tris som upprorisk: hon håller på att krossas 

under insikten att hon inte kan leva upp till lagen, att det inte finns något hon kan göra som kan rätta 

till eller väga upp för det onda hon gjort. Hon ser ingen annan utväg för att bli av med skulden än att 

dö. Hon anser att onda handlingar åtföljs av konsekvenser som ligger utanför andra människors 

dom. Men hon vill leva och hon vill bli fri, så hon gör uppror mot sin egen dödsdom och väljer 

livet, genom att leva tänker hon att hon ska sona för de som har dött. Jag förstår det så att Tris 

fortfarande tror att det är hennes egna gärningar det kommer an på. Med hjälp av tankefiguren om 

lagens andra bruk, menar jag att det går att tolka Tris känslor som att hon i mötet med den skuld 

som följer med konsekvenserna av hennes handlingar tvingas ge upp sin stolthet och inse sanningen 

om sig själv. Att hon inte klarar att på egen hand leva det goda liv hon innerst inne vill har hon alltid 

vetat, men att hon inte på egen hand kan hantera skulden hon känner över de konsekvenser hennes 

val får är en ny erfarenhet för henne. Hon kämpar med förlåtelse, hon känner ett behov av den men 

hon har svårt att ta emot den från andra. Framför allt har hon svårt för att kunna förlåta sig själv. 

Allt tydligare uttrycker hon en önskan om en annan sorts förlåtelse, en som människor inte kan ge. 

Detta menar jag är ett uttryck för hur lagen kan fungera som ett verktyg för att hjälpa människan att 

vända blicken från sig själv och istället söka Guds förlåtelse. 

 Tris berättar redan i början av Divergent hur hennes familj är religiös, de ber bland annat 

bordsbön innan de äter.  Spelar denna religiositet roll för hur Tris agerar och tänker?Är den 61

avgörande för hennes etik och moral? Det kan vi inte säkert veta, men vi kan ana att den gör det 
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utifrån vad hon själv berättar. Vi kan med säkerhet säga att det finns idéer i Abnegations värdegrund 

som är religiöst formulerade och som en del av medlemmarna präglas av. Idéer om självuppoffring, 

försoning och förlåtelse och som kommer till ytan på olika ställen i trilogin. Ett exempel kan hämtas 

från Abnegations initieringscermoni. Den självförsakande tjänstvillighet och gemenskap som 

Abnegation karakteriseras av synliggörs i den rit som initieringen utgör. Denna rit består av att de 

nya först får sina fötter tvättade av äldre medlemmar och sedan delar de allesammans en måltid där 

varje person serverar den som sitter till vänster om en.   Försoning och förlåtelse är också något 62

som inte bara lärs utan också levs och detta visar sig bland annat i hur de hanterar de medlemmar 

som bryter mot deras falangregler. Där Dauntless fördriver och förskjuter alla som inte kan leva upp 

till falangens ideologi, förordar Abnegation förlåtelse, försoning och upprättelse.  Att dessa drag 63

har en religiös grund kan vi sluta oss till bland annat utifrån den inställning som individer från andra 

falanger har mot medlemmar av Abnegation. Ett sådant exempel finns i Divergent, när Tris och 

Tobias ställs inför Jeanine Matthews. Tris och Tobias har tillfångatagits då de försökt fly för att 

kunna rädda Abnegationmedlemmar istället för att vara del av Dauntless slakt av dem. Jeanine 

Matthews, som gör allt hon kan för att förstå hur de divergenta fungerar undrar hur det kommer sig 

att de flesta divergenta är ”weak-willed, God-fearing nobodies from Abnegation”.  Abnegation är 64

alltså en falang vars medlemmar av andra falanger betraktas som Gudsfruktande. De är också en 

falang som karakteriseras av ett osjälviskt tjänande av medmänniskan med hjälp av verktyg som 

försoning, förlåtelse och en vilja att se medmänniskans behov före sitt eget. Med hjälp av 

tankefiguren om luthersk etik menar jag att det är möjligt att tolka Abnegations etik som ett uttryck 

för deras Gudssyn. 

 Vi kan också med säkerhet säga att Tris själv är delad inför den religiositet som Abnegation 

uttrycker, eftersom hon låter läsaren veta att hon håller fast vid vissa saker, medan andra saker 

känns löjliga.  Vad hon håller fast vid och vad hon har svårt för får vi däremot inte veta. 65

 Av en händelse blir så Tris indragen i en av Amitys religiösa ceremonier. Mötet med denna 

ceremoni har ett drag av mystik som är nytt för Tris. I ceremonin får Tris ta emot Guds fred och frid 

som en gåva som är helt oberoende av vad hon tidigare gjort. Hon försöker att avvisa den med att 

säga att hon inte är värdig, men får svaret att det inte handlar om hennes inställning utan om 
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givarens. En gåva som förtjänats upphör att vara en gåva får hon veta.  Denna scen menar jag kan 66

förstås som en nyckelscen när det gäller innebörden av evangelium i luthersk teologi. Med hjälp av 

tankefiguren om lag och evangelium så vill jag hävda att denna scen går att förstås som ett bild för 

idén om hur Guds nåd aldrig kan förtjänas utan enbart tas emot. Huruvida just denna händelse 

spelar en avgörande roll för Tris  kan vi inte säkert säga, men efter detta så förändras Tris långsamt, 

ett exempel på detta är att hon när hon senare stöter på Peter, söker i sig själv efter det hat hon 

tidigare känt gentemot honom, men att hon är oförmögen att hitta det, hatet har istället ersatts med 

en känsla av tomhet.  67

 Lagens tredje bruk i form av Tris i Allegiant är Tris som lojal. I Insurgent säger Tobias till 

henne att ” the value of sacrifice lies in its necessity, not in throwing your life away!”  Tris reagerar 68

kraftigt mot det när han säger det, eftersom hon medger att hon är rädd för att han har rätt. I slutet 

av Insurgent tycks Tris anamma detta som en sanning och hennes agerande utvecklas så i den tredje 

boken till att allt mer avgöras utifrån vad hon ser att andra behöver av henne, snarare än vad hon 

själv vill göra. I den tredje boken blir Tris lojal med sig själv. Hennes handlingar står i samklang 

med hennes inre värderingar. Hennes Abnegation-identitet, hennes Dauntless-identitet och hennes 

förmågor som divergent smälter samman och tillåter henne att i allt högre grad vända blicken från 

sig själv och mot sin nästa. Med hjälp av tankefiguren om den självutgivande kärleken som 

universell, gränsöverskridande och förlåtande menar jag att det går att tolka berättelsen som att Tris 

upplever befrielse, och att hon ger uttryck för den lutherska idén om agape. Hon förmår se 

sanningen om sig själv, hon förmår göra upp med sin brist på medkänsla, hon förmår förlåta och 

försonas med sig själv och andra och hon förmår offra sig själv för att hon kan, för att hon älskar 

dem hon offrar sig för och för att hon vill.  

 Det är inte bara hos Tris som denna process är tydlig, även Tobias kan tjäna som exempel 

för att förklara de olika bruken. Det som är intressant med Tobias är att hans utveckling inte är lika 

linjär som Tris´s är.  I den lutherska tankefiguren så står det klart att en människa aldrig genom sina 

handlingar kan bli godare eller ondare, hon är den hon är. Grantén skriver att andens närvaro i 

människan kan innebära att tillit och tro ökar och ängslan minskar, men att detta inte får förstås som 

kumulativt.  Med en så tydlig utveckling som Tris genomgår är det lätt att tänka att människan blir 69
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allt godare allt eftersom, något som skulle kunna innebära att den bild av godhet som trilogin 

presenterar står i konflikt med den lutherska tankefiguren. Då  blir Tobias ett bra kompletterande 

exempel på hur en individ kan svara mot lagens olika bruk i en icke kronologisk ordning. Grantén 

beskriver detta som fallande, hon menar att människan inte är en gång för alla fallen eller räddad 

utan att människan istället gång på gång, i mötet med tillvarons villkor, faller i misstro mot Gud.  70

Tobias har genom större delen av böckerna kämpat för det han tror är gott och rätt och han är den 

som lotsat Tris genom hennes utveckling. Men mot slutet tvingas han inse att han som en 

konsekvens av den kampen bär ansvaret för att hans vän Uriah hamnat i en dödlig explosion. Han 

tappar tron på sig själv, sina val och sina ideal och ger uttryck för att han nu upplever att han inte 

längre har kontroll över vem han har blivit. Tobias ger alltså uttryck för den självutgivande kärleken 

som ryms i lagens tredje bruk långt innan han själv ställs i den existentiella konflikt som jag med 

hjälp av tankefiguren tolkar som ett uttryck för lagens andra bruk, och han kommer åter att ge 

uttryck för den självutgivande kärleken långt efter. 

 Den andra rörelsen jag vill lyfta är inte linjär, det är inte så att individerna går från en sida 

till den andra och byter ståndpunkt ifråga om vad de anser är gott, goda handlingar eller goda 

egenskaper, utan rörelsen är istället en strömning i böckerna, en strömning från enkelt 

kategoriserande till mångfacetterad flexibilitet. Ibland yttrar sig detta i att individer som trott sig 

vara väldigt olika istället upptäcker att bakom deras strävan efter olika dygder ligger en gemensam 

värdegrund. Ett sådant tillfälle är till exempel är när Tris inser att bakom Abnegations strävan efter 

osjälviskhet och Dauntless strävan efter mod ligger samma grundvärdering nämligen hur man bäst 

kan stå i sin nästas tjänst. Ett annat är när Tobias berättar hur han tror att alla fem falangerna har rätt 

i fråga om dygderna, att alla dessa dygder spelar lika stor roll och är värda och möjliga att 

eftersträva för alla, en individ är alltså inte begränsad till att endast fokusera på en dygd. Ibland 

yttrar sig samma fenomen på ett mer subtilt sätt. Ett sådant ställe är när Jeanine förklarar för Tris att 

de funnit att hon har en exceptionellt hög nivå av så kallade ”mirror neurones” något som ger en 

ökad förmåga att spegla andras beteende, språkbegåvning, en förmåga att förstå vilka intentioner 

som ligger bakom människors beteende samt empati. Den höga halt av dessa neuroner som de 

divergenta uppvisar gör dem mer flexibla i sin personlighet, och de har därför lättare att passa in i 

flera olika kategorier, något som gör att stadens falangsystem inte fungerar särskilt bra för dem. De 

divergenta, som är mänsklighetens framtid har alltså fysiska drag som gör att de är mer flexibla, och 

i högre grad än andra visar sig förstå vad en situation eller annan människa behöver.  
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 Vad är det då i denna andra rörelse som kan förstås med hjälp av den lutherska tankefiguren? 

Jag menar att tankefiguren om lag och evangelium är intressant här, men också lagens tredje bruk. 

För denna andra rörelse innebär en sorts mentalt riktningsskifte. I böckerna framträder värderingen 

att en handling är inte automatiskt god bara för att den är självförnekande, den blir god om 

självförnekandet kommer ur en annan medmänniskas behov. Rörelsen innebär en långsam möjlig 

förståelse av att vad som är lag och vad som är evangelium är kontextuellt, och individuellt. Jag 

tolkar det som att den form av självutgivande kärlek som Tris växte upp med i Abnegation blev lag 

för henne, tydligt utlagd visste hon vad hon var tvungen att göra, och trots att hon i sitt hjärta trodde 

att det var rätt så förmådde hon inte leva så. Som exempel visste hon att hon förväntades resa sig 

och erbjuda sin plats på bussen till en annan människa. Om hon gjorde det så var det inte för att hon 

vill det utan för att hon upplevde att hon var tvungen. Hon kunde också låta bli att resa sig trots att 

hon visste att hon borde. Hon upplever däremot att denna typ av osjälviskhet kommer lätt och 

naturligt för sin mamma och sin bror. I Dauntless och med hjälp av Amity finner så Tris ett sätt att 

leva i självutgivande kärlek som blir evangelium för henne. Ett annat exempel på hur samma sak 

kan vara lag för en och evangelium för en annan hittar vi i slutet av Allegiance när Tris inser att 

Caleb håller på att offra sig av fel skäl. Tris och Caleb är på väg in i en mycket farlig, förmodligen 

dödlig situation, för att rädda befolkningen undan ett massivt utsläpp av minnesserum. Caleb vill 

offra sig för sin egen skull, för att kunna fly skuldkänslorna han lever med. Tris påminns om hur 

Abnegation lär att man bara ska låta någon offra sig för en om de gör det för att det är det ultimata 

sättet för dem att visa att de älskar en. Hon vet att hon inte kan låta honom offra sig av fel skäl, det 

vill säga av egoistiska skäl, och därför, för att hon älskar honom, offrar hon sig istället.   71

 Det skulle vara enkelt om det gick att konstatera att de goda gör goda saker och de onda gör 

onda saker, men som jag redan tagit upp vid flera tillfällen så är en tydlig strömning i boken att det 

uppenbara inte är det självklara. Jag har tidigare skrivit om hur de företrädesvis goda karaktärerna i 

böckerna gör onda val och utför onda handlingar. På samma sätt vill jag nu lyfta ett exempel som 

visar hur en karaktär som framställs som mycket ond ändå utför goda handlingar. Jag gör detta för 

att jag sedan ska kunna föra en diskussion om skillnaden mellan lagens första och lagens tredje 

bruk. 

  Karaktären jag vill ta upp är Peter. I Insurgent finns en episod där Tris är nära att avrättas. 

Hon är fånge hos Jeanine Matthews som använt henne för sin forskning om serumens effekt på de 

divergenta. När hon använts färdigt ska hon dödas. Men hon kommer att räddas till livet av just 
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Peter. Detta tycks vara en god handling med goda intentioner men längre fram får Tris möjlighet att 

fråga Peter om denna tillsynes osjälviska handling. Hon, och läsaren, får då veta att Peter räddat 

hennes liv för att han inte vill stå i skuld till henne. Han säger: ”I don´t know what world you live 

in, but in mine, people only do things for you for two reasons. The first is if they want something in 

return. The second is if they feel like they owe you something”  Med detta uttalande visar Peter hur 72

denna enda till synes goda handling, trots de goda konsekvenser den för med sig ändå har sin grund 

i hans egoism.  

 Finns det då inget exempel på det goda hos Peter? Det kan vi egentligen inte med säkerhet 

veta men det finns en liten detalj som är svårförklarad som något annat än ett uttryck för den 

osjälviska självutgivande goda kärleken. Denna detalj består av att Peter, när han spänt fast Tris på 

den bänk där hon strax ska avrättas viskar ”Be brave” till henne. Be brave, som betyder var modig, 

är Dauntless uppmaning till handling och inställning. Det är samma ord som Tobias flera gånger 

sagt till henne när hon i olika situationer ska utmana sina rädslor. När Tris hör detta blir hon 

konfunderad. Hon förstår inte varför han säger så, men orden väcker liv i henne. Vi läsare får aldrig 

någon förklaring till dessa ord, därför kan jag inte uttala mig säkert om i vilket syfte de sägs. Trots 

det så finns det heller ingenting som antyder att dessa ord skulle vara något annat än det som är 

Dauntless manifest, nämligen en liten akt av mod, inte av något annat skäl än för en annan 

människas skull.  

 Denna andra rörelse kan därför ses som människans förmåga att välja mellan gott och ont. 

Att det inte är ett val en människa gör en gång och sedan lever resten av sitt liv på endera sidan utan 

att alla människor ställs inför detta val om och om och om igen. Det som gör detta exempel 

intressant är hur det kan förstås med hjälp av den lutherska tankefiguren. Peters beslut att säga de 

två små orden till Tris är en god handling eftersom den inte grundas i någon egenvinning för Peter, 

åtminstone ingen vi känner till. Den är också god eftersom den ger Tris tröst och hopp i en annars 

hopplös stund. Frågan är då om denna handling kan sägas vara ett uttryck för lagens första eller 

lagens tredje bruk? Jag menar att för att dessa ord ska förstås som ett uttryck för lagens första bruk 

så bör den av Peter uppfattas som något som han borde göra, eller rent av känner sig tvingad att 

göra. Men det finns inga andra exempel i böckerna där Peter förhåller sig till sin inre moraliska 

kompass på det viset, snarare visar hans handlingar och resonemang på motsatsen. Han har mycket 

svårt att göra det goda som han vet förväntas av honom. I lagens tredje bruk ryms det som i 

tankefiguren kallas agape, den självutgivande kärleken. Idén om den självutgivande kärleken 
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innebär att människorna blir redskap för Guds egen självutgivande kärlek, vilket gör oss kapabla att 

handla på ett från egoism och ängslan befriat sätt. Agape-kärleken karakteriseras som vi sett tidigare 

av en gränsöverskridande kärlek som syftar till att tjäna andra människor, och Peters två ord tycks 

inte ha något annat syfte än att ge Tris hopp. I denna lilla handling tycks Peter agera för någon 

annans skull, utan egna anspråk. 

Människan och vägen till frihet 

Människan och vägen till frihet, tankefigur 
När det gäller tankefiguren ”Människan och friheten” så kommer den att skilja sig en del från den 

två tidigare. Detta beror på att jag bygger denna tankefigur på ett kontextuellt sätt som jag inte gjort 

med de två tidigare. Jag vill inleda med några ord från Luthers skrift Om en kristen människas 

frihet: 

  En kristen människa är den friaste herre 

  över allting och ingen underdånig 
  En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare 
  under allting och alla underdånig.  73

 Grantén menar att ett rimligt tolkningsarbete innebär en tolkning som ”måste stå i ett 

dialektiskt förhållande till samtida teologi och vetenskap.”  För att kunna urskilja vad som skulle 74

kunna sägas kvalificera som en sådan rimlig tolkningsprocess använder sig Grantén av tre olika 

kriterier. Det första kriteriet kallar hon Korrelationskriteriet. Detta kriterium innebär att en teologisk 

tolkning måste korrelera med den rådande världsbilden. Det andra kriteriet kallar Grantén 

Relevanskriteriet. Relevanskriteriet innebär att tolkningen ”ska vara förenlig med människors 

erfarenheter idag och dessutom framstå som meningsfull” . Det tredje kriteriet som Grantén lyfter 75

är det pragmatiska kriteriet. Det pragmatiska kriteriet förutsätter att olika tolkningar är möjliga att 

göra och att dessa olika tolkningar kan vara olika önskvärda. Det pragmatiska kriteriet används då 

för att bedöma hur tillämbar en tolkning är genom att undersöka vilka konsekvenser tolkningen får 

för andra centrala teologiska idéer.   76
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 När Luther tolkar bibeln gör han det med hjärta, något som för honom innebär att både 

förnuft och känsla är en del av processen.  Den här känslan ska inte underskattas menar författaren 77

och Lutherforskaren Birgitta Stolt. Det är inte bara en sentimental känsla för känsloupplevelsens 

egen skull, utan känslan är en väg till kunskap.  Stolt skriver vidare att Luther menade att denna 78

känsla spelar roll för vad som blir sanning. Det är möjligt menar Luther enligt Stolt, att tro utan 

känslans övertygelse men då blir tron en sorts tom kunskap. När tron däremot består av en kunskap 

som förankras emotionellt blir det en sorts ”levande sanning”. Sammanfattningsvis kan man säga att 

för att det budskap man tar emot eller ger uttryck för ska vara en levande sanning så behöver det 

bekräftas dels av ens förnuft och dels, och minst lika viktigt, av ens känslomässiga erfarenhet. 

 Så när Luther läser skriften och inser att det som står där talar emot en lära som kyrkan 

undervisar men samtidigt i högre grad slår an mot hans förnuft och känslomässiga erfarenhet än det 

som kyrkan lär ut så blir skriftens ord en för honom levande sanning. En sanning som får honom att 

ifrågasätta och så småningom överge kyrkans tolkning. 

 För Luther handlade allting om den stund då människan ställs inför Gud. Luther menade att 

det budskap skriften förmedlade, det vill säga själva evangeliet, befriade människan, och därför var 

det högst angeläget att människan hade möjlighet att få del av det. Luther kritiserade kyrkan på flera 

olika punkter, och en central fråga rörde gärningslära. Kyrkan lärde människan att det gick att köpa 

sig fri från sina synder och den skuld hon hade till Gud. Luther upplevde och ansåg att detta inte 

gick att förena med det evangelium som Bibeln förmedlade och hävdade då att skriftens auktoritet 

överträffade kyrkans (det vill säga traditionens eller påvens). Luther ansåg att konsekvensen av att 

kyrkan lärde att det gick att köpa sig själv och andra undan skärselden var att människorna inte fick 

del av det budskap som kunde göra dem fria, de undanhölls sanningen om Gud och människans 

rättfärdiggörelse och därför förblev de fångar, bundna under lagen och lurade därtill av kyrkan själv.  

 Luther menade alltså att vägen till människans frihet, det vill säga till insikten om hur hon 

blir rättfärdiggjord, byggs utifrån tre grundstenar. Dessa grundstenar är nåden, tron och skriften. 

Genom skriften får människan del av budskapet om Guds nåd. Grantén skriver att ”I luthersk 

tradition är bibeln auktoriteten bakom bekännelsen.”  Men Luther talar också som vi har sett ovan, 79

om tron som en inre bekräftelse på detta yttre budskap, en bekräftelse som består av en 

förnuftsmässig och känslomässig erfarenhet som korresponderar med det yttre budskapet. Det som 
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ger den inre erfarenheten auktoritet är att det är i denna erfarenhet som den helige Ande verkar, 

menar Luther.  80

  

Människan och vägen till frihet, diskussion 
Liksom Luther så söker Tris frihet och för att finna den så söker hon sanningen. Deras sökande har 

flera likheter. Båda upplever att den sanning andra presenterar för dem inte överrensstämmer med 

de förnuftsmässiga och känslomässiga erfarenheter de har och gör.  

 För Tris handlar sökandet om sanningen om henne själv, vem och vad hon är. Detta sökande 

utvidgas så småningom till ett sökande efter sanningen om människan. Tris vet att kunskap ger 

frihet så hon ställer frågor och söker svar. När hon får veta att hon är divergent och att detta kan 

vara farligt för henne så gör hon allt hon kan för att få veta så mycket som möjligt om vad det är att 

vara divergent och varför det är farligt att vara det. När hon inser att Erudite planerar något så gör 

hon allt hon kan för att få veta vad de planerar. När hon inser att det finns information som Erudite 

undanhåller befolkningen i staden, men som Abnegation hade tänkt offentliggöra går hon så långt 

att hon sviker Tobias och samarbetar med hans pappa Marcus Eaton för att denna information inte 

ska förloras utan ges till människorna. Varje ny bit kunskap får henne att ställa fler frågor och hon 

är själv av åsikten att varje nytt sammanhang kan lära henne något. Hela hennes barndom har Tris 

pappa varnat för hur en törst efter kunskap leder till en törst efter makt. Trots detta fortsätter hon 

hela tiden sitt sökande. Så småningom när det hon får veta innebär att givna sanningar avslöjas som 

lögn blir hon gradvis mer misstänksam och ifrågasättande. Hennes förmåga att avgöra vad som är 

sant och falskt, vad som är ärligt och vad som bygger på hemligheter och dolda agendor är ett drag 

som Tobias uppmärksammar innan hon själv gör det.  

 Jag uppfattar det som att böckerna gör skillnad på sökandet efter kunskap för kunskapens 

skull och sökandet efter sanning. I och med det vill jag påminna om tankefiguren. Det går som vi 

såg i tankefiguren ovan, att i luthersk teologi göra en viss skillnad mellan kunskap och sanning. Det 

är möjligt att på ett sätt veta utan att på riktigt veta. Ett sätt att förstå skillnaden är det som Luther 

förespråkar, nämligen att  en kunskap bara kan bli en levande sanning om den är rotad i och 

överrensstämmer med hjärtats erfarenhet. I Allegiant blir detta beteende särskilt synligt hos Tris. 

Hon köper inte bara de sanningar som presenteras utan hon väger dem mot de förnuftsmässiga och 

känslomässiga erfarenheter hon har sedan tidigare. Utifrån detta bildar hon sig sedan en egen 
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uppfattning om huruvida det hon fått höra är sant eller inte. Ett tydligt exempel på denna process 

finner vi när Tris följt med en delegation ut i ”The fringe”. Hon samtalar med en av deltagarna i 

expeditionen om huruvida det är sant att genetisk skada är det som orsakat människans dragning till 

våld och ondska. Amar som hon pratar med hävdar att det är sant eftersom byrån har sagt det. Han 

menar också att om det inte var sant, om människan hade samma dragning åt ondska även innan den 

genetiska manipuleringen startade, så skulle de veta det, byrån för genetisk hälsa skulle berättat det. 

Tris håller inte med.  Hennes förnuftsmässiga och känslomässiga erfarenheter av hemligheter och 81

makt säger henne att bara för att byrån inte berättar det så betyder det inte att det inte hänt, och 

hennes erfarenheter av människor är att alla människor inte bara de genetiskt defekta har en 

dragning mot ondska och alla människor inte bara de goda har möjligheten att välja det goda. Ett 

annat är när hon under ett samtal gör upp med pappans värdering av kunskap , och ett tredje 82

exempel finns i ett samtal som Tris har med sin vän Christina. Christina menar att man inte tror 

saker för att de gör ens liv bättre, utan för att de är sanna. Mot detta invänder Tris genom att fråga 

”isn´t looking at the result a good way of evaluating if it´s true?”.  Här menar jag att det går att se 83

stora likheter med Luthers egen process gällande huruvida kyrkan eller skriften har teologiskt 

tolkningsföreträde. En del av Tris sökande efter frihet handlar alltså om ett sökande efter sanningen 

om människan, hennes natur och hennes livsvillkor.  

 En annan del av hennes sökande efter frihet handlar om hur hon hanterar sanningen om sig 

själv. Vi har tidigare talat om hur Tris utveckling genom böckerna ser ut. Hur hon i början ofta ger 

uttryck för en brist på medkänsla och hur hon så småningom inser att stoltheten står i vägen för 

sanningen om människan själv. När hon kommer till denna insikt, när hon ser sig själv så som hon 

är kommer också insikten om hur hon ska kunna älska och förlåta andra människor. I tankefiguren 

om det onda talade vi om hur egoismen gör oss rädda, och i tankefiguren om det goda talade vi om 

den självutgivande kärleken som möjliggörs när egoismen ger vika. Tris tycks nå friheten att fatta 

beslut när hon drabbas av insikten att hon för att kunna älska någon annan först måste släppa 

stoltheten och se sig sin egen svaghet och ondska. I det erkännandet av vem hon själv är inser hon 

att hon inte kan döma andra, att hon inte är bättre än någon annan, och i och med det så lär hon sig 

att förlåta, och försonas.  
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 Vad har då Tris sökande efter sanningen om människan med den lutherska tankefiguren att 

göra? Jag menar att liksom vi såg ovan i diskussionen med lag och evangelium så är även frågan om 

sanningen kontextuell. För Luther så handlade det om hur han upplevde att den kunskap om 

rättfärdighet som kyrkan erbjöd människorna inte stod i samklang med vad han själv läste och med 

hjärtat visste. För Tris så handlar det om hur den kunskap hon får ta emot om människan inte 

stämmer överens med hennes egna erfarenheter. Men även om det för Tris handlar om att ifrågasätta 

vad hon får veta om människan och för Luther handlade om rättfärdighetslära, så är konsekvenserna 

i de två olika fallen desamma. Både böckerna och luthersk teologi menar att utan tillgång till 

sanningen så blir människan fånge under sina omständigheter. Att undanhålla kunskap och 

information ger makt över människor, medan tillgång till sanningen ger frihet för individen.  

Slutsatser och sammanfattning 
 Maria Essunger skriver i sin avhandling Kärlekens möjlighet att hon söker efter den 

livsåskådning som framskrivs i texten. Hon letar inte efter författarens egna åsikter, och hon söker 

inte heller analysera en specifik karaktär. Istället söker hon efter den livsåskådning som finns i 

inbäddad i berättelsen och som synliggörs av händelser och romankaraktärer.  När det gäller just 84

dystopisk ungdomslitteratur så visar den forsknings som gjorts att denna genre karakteriseras av att 

den kombinerar en romantisk berättelse med ett undervisande eller moraliserande element.  85

 Jag har i det här arbetet försökt visa att ett sätt att förstå den livsåskådning som synliggörs 

både i skeende och i karaktärer i Veronica Roths Divergent-trilogi är att tolka den med hjälp av 

luthersk teologi. Jag har byggt tankefigurer kring för luthersk teologi centrala idéer och sedan letat 

efter markörer i berättelsen. När jag gjort det tycker jag att några drag framstår som tydliga.  

 Det första draget handlar om människosyn. Den människosyn som ligger inbäddad i 

böckerna berättar om hur upplevelsen och erfarenheten av ondska, lidande och död är en 

ofrånkomlig del av att vara människa, men också att människan har förmågan att föreställa sig det 

goda och kraften att sträva efter det. Detta gör att människan hela tiden strävar efter att bli så god 

som möjligt. I böckerna synliggörs två olika sätt att göra detta på. Det första är att försöka utrota det 

onda. Detta förhållningssätt talar händelser och romankaraktärer emot, men trots det så är det detta 

sätt som fortsätter att vara majoritetssamhällets syn vid boksvitens slut.  Det andra sättet som i 86

böckerna skrivs fram som ett alternativ och som värderas positivt på så sätt att huvudkaraktärerna 
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strävar efter detta synsätt och levnadssätt i så hög grad som möjligt handlar om hur människan trots 

sin upplevelse av ondska, lidande och död, i bland till och med på grund av denna upplevelse, bör 

sträva efter att leva i förlåtelse, försoning och kärleksfull gemenskap. Tobias, som vuxit upp med en 

misshandlande pappa, som upplevt svek från sin mamma, som dödat och sett människor dö, och 

som i slutet av boken försöker förhålla sig till att Tris dött, uttrycker det så här:  

  ”Since I was young, I have always known this: Life damages us, every one. We can´t escape that  

  damage. But now, I am learning this: We can be mended. We mend each other.”   87

 Böckernas karaktärer ger också, som vi sett ovan, uttryck för en Gud som ger av nåd och 

inte förtjänst. Jag menar att det i detta går att tala om en luthersk människosyn, där det onda och 

destruktiva är en ofrånkomlig del av att vara människa, och där människan trots, eller kanske på 

grund av, sin ofullkomlighet får ta emot Guds nåd som en gåva. 

 Det andra draget handlar om etik. Böckerna förmedlar ett mycket starkt budskap om hur det 

yttersta goda innebär att en människa ser bortom sitt eget och handlar i enlighet med sin nästas 

behov. Denna tanke är grunden för alla fem falangerna, och den ligger till grund för Chicagos 

existens eftersom Chicago-projektet skapas för att människorna däri ska utvecklas i sådan riktning 

att de kan hjälpa de människor som lever utanför staden. Jag menar att den etik som böckernas 

händelseförlopp och centrala enskilda karaktärer värderar positivt är det som i luthersk teologisk 

tradition kallas för den självutgivande kärleken.   

 Det tredje draget handlar om frågan om sanning. Jag har försökt visa hur jag menar att det 

går att dra paralleller mellan den fångenskap och maktlöshet som människorna i Divergent-trilogin 

till följd av att de undanhålls sanningen om sin natur befinner sig i, och den fångenskap som Luther 

menade att människorna befann sig i till följd av att de undanhölls sanningen om evangelium. Jag 

har också försökt visa hur Tris och Martin Luther hanterar frågan om sanning på samma sätt. Hur de 

båda i sina respektive kontexter låter olika sanningsanspråk mötas av deras respektive 

förnuftsmässiga och känslomässiga erfarenheter för att avgöra vad som för dem är den verkligt 

levande sanningen, den sanning som leder till frihet.  

 Essunger skriver om vilken betydelse skönlitteratur kan ha i våra liv. Hon ställer frågan om 

det går att tala om ”hur (åtminstone vissa) livsåskådningsmättade skönlitterära texter kan bidra till 

upplevelser av mening och sammanhang i det liv vi för i en senmodern, sekulariserad och alltmer 

individualiserad tillvaro?”  Malin Löfstedt menar att det inte bara går utan att det också, främst när 88
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det gäller ungdomar, rent av kan vara en fördel eftersom det skapar en möjlighet att prata om frågor 

som är angelägna utan att de samtalande individerna för den sakens skull behöver lämna ut sig 

själva mer än de känner sig bekväma med.  89

  Utifrån de slutsatser jag kommit fram till i det här arbetet så menar jag att Divergent-trilogin 

genom att bidra till att förklara innebörden i och fördjupa förståelsen för luthersk teologi, på ett 

rikligt sätt skulle kunna vara en del av ett samtal av den art jag inledningsvis berättade om.  

…och sedan då?  
 Det finns naturligtvis mycket mycket mer som kan sägas om den här trilogin och om 

möjligheten att använda skönlitteratur som samtalsgrund för existentiella frågor både av allmän art 

och av mer tydligt formade kristna eller lutherska idéer. Jag har till exempel inte berört frågan om 

kallelse särskilt mycket och jag har inte heller diskuterat dygdetik i någon vidare utsträckning. 

 Populärkultur, som den dystopiska genren är del av, är till sin natur föränderlig. Det som var 

populärt igår är det förmodligen inte idag, och det som är populärt idag har med största sannolikhet 

bytts mot något annat imorgon. Jag menar att för att den populärkulturella referensen ska fylla sin 

funktion måste den vara aktuell. Jag hoppas dock att jag med det här arbetet har kunnat visa ett sätt 

att arbeta med populärkultur som är användbart även när den dystopiska ungdomslitteraturen bytts 

ut mot nästa stora innegenre. Innan dess så tror jag att ett område som också skulle vara intressant 

att undersöka vidare är huruvida det finns något samband mellan dagens ungdomars 

framtidsfunderingar, och de eventuella bilder av hopp pch framtidstro som förmedlas i den just nu 

så populära ungdomsdystopin. 
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