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Abstract 

In this essay, I make a queer feminist analysis of Mats Strandberg’s and Sara Bergmark 

Elfgren’s teenage novel ”Cirkeln”, which is about six teenage girls who learn that they are 

witches with a mission to save the world from demons. Using Judith Butler's theories, I 

examine the norms of sex/gender, ethnicity, class and sexuality found in the text and how 

these standards are created. I also analyze whether, and if so how, these standards may change 

when the magical elements enter the text. 

       I also discuss the fact that older Gothic novels with magical elements often have been 

regarded as queer through history. 
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1. Inledning 

 

När jag bestämde mig för att skriva uppsats om en dagsaktuell roman tänkte jag genast på 

Cirkeln. Den kom ut 2011, och efter att ha tillbringat en sommar med vänner, alla med näsan i 

varsitt exemplar, var jag tvungen att ge den en chans. Det som slog mig, förutom den näst 

intill totala avsaknaden av bristfälliga resonemang då det gäller kön och genus, var hur 

otroligt verklighetstroget miljöerna och relationerna i boken framställs. Boken utspelar sig 

nämligen på en gymnasieskola, och eftersom det inte var mer än fem år sedan jag själv 

dagligen befann mig på en sådan, så vet jag mycket väl att mer än en utmärkt författare har 

misslyckats fatalt med att ge en trovärdig bild av tonåringars vardag. Det är nästan spöklikt 

hur författare så snabbt verkar glömma bort hur det egentligen går till. För det är inte så enkelt 

som att skolan är indelad i ”de populära” och ”de töntiga”. Det är inte så enkelt som att de ”de 

alternativa” sitter i ett hörn av skolgården och lyssnar på hårdrock medan ”de snygga” står i 

ett annat hörn och tjuvröker. Det finns inte alltid en skarp gräns mellan vad som är okej och 

vad som inte är det. Det finns inte alltid tydliga regler. Det sociala sammanhang som utgör 

gymnasievärlden innehåller så oändligt många små skiftningar och detaljer, som vuxna 

författare ofta missar, och därmed får de läsande ungdomarna att sucka lika högt som åt en 

jobbig förälder. Men Strandberg och Bergmark Elfgren har lyckats överraskande bra vilket 

gjorde mig glad.  

      Cirkeln är alltså en fantasyroman för ungdomar som dock kan läsas och har lästs av 

människor i alla åldrar. Den är skriven ur ett medvetet feministiskt perspektiv från författarnas 

sida; de har utgått från det så kallade Bechdel-testet i sitt arbete; ett test för att undersöka hur 

kvinnor framställs i filmer och böcker, formulerat av serietecknaren Alison Bechdel. Vid 

testet ställer man sig frågorna ifall filmen eller boken 1) Innehåller två eller fler namngivna 

kvinnliga karaktärer 2) Som pratar med varandra 3) Om något annat än en man.1 Jag ser mig 

ha tre anledningar att arbeta med queerteori och normer när jag analyserar denna text. För det 

första på grund av författarnas feministiska intention. För det andra på grund av fantasytemat; 

övernaturligheter har genom litteraturhistorien ofta gått hand i hand med queera inslag. Och 

för det tredje på grund av målgruppen; boken utspelar sig som sagt på en gymnasieskola, en 

miljö där det kanske mer än någonstans är viktigt att passa in och följa osynliga regler och 

normer för att klara sig.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Sara Bergmark Elfgren pratar om detta i sitt sommarprogram i P1 som finns här: 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/116686?programid=2071&date=2012-07-30 
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2. Syfte 

 

Från början ville jag göra en queer läsning av verket. Men efter att ha läst boken två gånger 

upptäckte jag att jag inte har så mycket att hämta där. En queer läsning handlar om att läsa 

texten mothårs, att avslöja dess sprickor och queera läckage. Men eftersom Cirkeln är skriven 

ur ett medvetet feministiskt perspektiv och själva boken i sig redan är ganska queer så finns 

där inte så mycket att avslöja. Istället har jag bestämt mig för att använda samma teorier, men 

att istället fokusera på ett annat begrepp inom queerteorin, nämligen normer. Detta kommer 

att märkas i mina frågeställningar, medan själva syftet med uppsatsen är: 

 

Att göra en queerfeministisk analys av Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens 

ungdomsroman Cirkeln. 

 

Även feministisk teori kommer alltså användas i samma utsträckning som queerteori. Jag 

menar att feminism och queerteori (åtminstone för mig) hänger så tätt ihop att jag knappast 

kan använda det ena utan det andra. Jag är inte den första som gör denna koppling, uttrycket 

queerfeminism har jag främst tagit från Tiina Rosenberg som använder begreppet i sin bok 

Queerfeministisk agenda, där hon i inledningen nämner queerteorins viktiga relation till den 

feministiska teorin (Rosenberg 2002:21 f.).  

 

3. Frågeställningar 

 

När vi pratar om queerteori pratar vi också ofta om heteronormativitet (se teorikapitel). 

Normer förekommer även på andra områden, t.ex. när det gäller kön, klass och etnicitet. Jag 

kommer därför i mina frågeställningar utgå från vilka normer som synliggörs i texten. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

1. Vilka normer i termer av kön, klass, etnicitet och sexualitet blir synliga i texten? 

 

2. Hur skapas dessa normer? 

 

3. Förändras dessa normer när de magiska inslagen dyker upp i texten? 
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4. Material och avgränsning 

 

Materialet för min analys är alltså Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens bok Cirkeln. 

Det är den första delen av en trilogi och den utkom 2011. Del två kom 2012 och den tredje 

delen väntas komma 2013.  

      Cirkeln handlar om sex stycken tjejer som går första året på gymnasiet i den lilla staden 

Engelsfors. De är mycket olika varandra, men förs samman när de inser att de alla är häxor 

med ett viktigt uppdrag; att rädda världen från en kommande apokalyps orsakad av onda 

demoner. Deras liv är i fara; häxcirkelns sjunde medlem, Elias, hinner dö redan i bokens 

första kapitel. Under bokens gång utvecklas protagonisterna och förändras, och får en relation 

till varandra. Vissa blir vänner, andra inte. 

      Även fast boken är en del i en trilogi kan den läsas fristående. Därför har jag valt att bara 

analysera denna första bok i serien. Dels på grund av att både min tid och mitt sidantal är 

begränsade, och dels eftersom den tredje delen inte kommit ut än, och det skulle på något sätt 

kännas mer ofullständigt att analysera de två första böckerna men inte den tredje. Vid enstaka 

tillfällen kommer jag att nämna del två, som jag också har läst, även om den inte är i fokus för 

min analys.  

      Boken är full av intressanta karaktärer som både följer och bryter normer på olika sätt, och 

jag har valt att koncentrera mig på, och utgå ifrån, bokens huvudpersoner. Efter Elias död 

återstår sex stycken medlemmar av Cirkeln; Minoo, Linnéa, Vanessa, Anna-Karin, Rebecka 

och Ida. Jag kommer presentera dem närmare i analysens första del.  

 

5. Teori och begrepp 

 

Queerteori: 

Eftersom jag ska göra en queerfeministisk analys kommer min huvudteori vara queerteori, 

och jag kommer utgå från Judith Butlers bok Genustrubbel (2007), samt Könet brinner! 

(2005), en samling av Butlers texter som Tiina Rosenberg valt ut och redigerat. Den text ur 

Könet brinner! som jag kommer använda mig av är ett utdrag ur Butlers Bodies That Matter: 

On The Discursive Limits of ”Sex” (1993). 

      I sina teorier gör Butler upp med ett ofta vedertaget faktum inom feminismens och 

genusvetenskapens olika inriktningar; nämligen att vi har ett bestämt kön, och att vi utifrån 

detta blir ”tilldelade” ett genus som är konstruerat. Butler menar att det inte går att skilja kön 

från genus, och att båda är lika mycket en konstruktion av samhället och språket. Könet är 
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något vi blir tilldelade när vi föds, inget som essentiellt existerar utanför våra sociala regler. 

Butler ställer upp situationen som följande: Kön/genus/begär. Blir du till exempel tilldelad 

könet flicka på BB när du föds, så får du också lära dig att anta det kvinnliga genuset, det vill 

säga alla de saker vi förknippar med femininitet; klänningar, smink; tillbakadragenhet och 

hjälplöshet, listan kan fortsätta i det oändliga. Förutom allt detta tillkommer sedan en tredje 

aspekt för båda könen, nämligen att du ska begära det motsatta könet. Butler menar alltså att 

heteronormen fungerar så att vi uppfattar detta som naturligt och oundvikligt, trots det 

egentligen inte existerar någon kausalitet mellan kön, genus och begär (Butler 2007:55 ff.).  

      Butler menar alltså att allt som är kön och genus skapas genom handlingar. Genom att 

upprepade gånger utföra dessa handlingar så skapar vi identiteter som känns naturliga och 

självklara. Men detta är samtidigt en bräcklig konstellation. I våra försök att utföra dessa 

handlingar så misslyckas vi nämligen hela tiden. Det kommer alltid dyka upp människor som 

tilldelats könet man men ändå identifierar sig med det kvinnliga genuset. Det kommer alltid 

finnas individer med kvinnligt genus som likväl åtrår andra kvinnor. Detta är enligt Butler ett 

bevis på att inte bara vårt genus som är konstruerat av samhället, utan att hela bilden av att 

människor är uppdelade i kategorierna kvinnor och män är något vi själva skapat och skapar 

genom språk och handlingar. Och det är på de ställen där konstruktionen faller isär, i dess 

sprickor, som det queera ligger (Butler 2007:49 ff.). 

      ”Queer” som genuspolitiskt begrepp förklaras på ett utmärkt sätt av Fanny Ambjörnsson i 

hennes bok Vad är queer? (2008). Det queera är ett flytande begrepp som kan betyda en 

mängd olika saker. ”Queer” betyder just ”konstig”, och enligt många queerteoretiker så vinner 

begreppet på att själv vara ”konstigt” och något som vi inte riktigt kan fastslå eller bestämma. 

Men ofta handlar det queera alltså om normbrott, och i de flesta fall brott mot normer kring 

sexualitet (Ambjörnsson 2008:9).  

 

Intersektionell teori: 

I en text finns det dock alltid andra aspekter än kön och sexualitet att titta närmare på. Därför 

kommer jag också använda mig av intersektionell teori, och då utgå från boken Maktens 

(o)lika förklädnader (2006) av redaktörerna Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana 

Mulinari. Att tänka intersektionellt kan alltid vara användbart, eftersom en maktstruktur sällan 

eller aldrig arbetar ensam. Att bara titta på t.ex. hur kön presenteras eller skapas i en text kan 

göra analysen platt och utan djup, eftersom våra idéer om kön hänger samman med våra idéer 

om sexualitet, klass och etnicitet (de los Reyes, Molina  Mulinari 2006:27). 
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      Här vill jag också nämna den danska genusvetaren Nina Lykke som var en av de första att 

ta upp intersektionalitetsbegreppet i Sverige. I en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2003 

presenterar hon teorin under rubriken: ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för 

genusforskningen” och i artikeln menar hon att genusvetenskapen riskerar att bli för ensidig 

utan ett intersektionellt tänkande, samt att ett sådant kan få oss att tänka utanför de 

traditionella ramarna inom forskningsfältet (Lykke 2003:47).  

 

Heteronormativitet: 

Heteronormativitet är ett nyckelbegrepp när det gäller queerteori. I och med att kön, genus 

och begär hänger ihop på det sätt som Butler beskriver, och i och med att det ses som 

obligatoriskt för en kvinna åtrå män och tvärtom, så betraktas allt som går utanför dessa ramar 

som avvikande från normen. Därmed bildas en självklarhet kring heterosexualitet. Det är 

inget som ifrågasätts eller problematiseras, det ses som så självklart att det blir osynligt 

(Butler 2008:119 f.). Vi utgår till exempel ofta från att en person vi möter är heterosexuell om 

inget annat anges. Går en person utanför normen på ett eller annat sätt så betraktas hen som 

konstig eller queer.  

      För att återknyta till intersektionalitet; på samma sätt som queerteorin använder sig av 

begreppet (hetero)norm för att visa vad som anses som det normala, så fungerar normer på 

samma sätt när det gäller etnicitet; vithet är något som sällan kommenteras, och kön; vi är 

t.ex. mer benägna att beskriva en person vi inte vet könet på som ”han” än ”hon”.  

      Under analysens gång kommer jag även använda kortare redogörelser och begrepp från 

andra teoretiker. Dessa kommer jag då presentera löpande i texten. Det är ovanstående som 

utgör mina huvudteorier.  

 

6. Metod 

 

Som metod kommer jag använda mig av närläsning. Det är från början en läsmetod där man 

som forskare ligger nära texten, och bara ser till själva texten, inte till författarens bakgrund 

eller egna förutsättningar eller syften. Eftersom jag dock inte kan bortse från författarnas 

feministiska syfte med boken så kommer jag arbeta med närläsning kombinerad med en 

kontextualisering där jag är medveten om Strandberg och Bergmark Elfgrens egna 

intentioner.  
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7. Tidigare forskning och gotisk litteratur 

 

Cirkeln är en bara något år gammal bok, och det har inte forskats på den tidigare. Däremot har 

det gjorts en mängd analyser av övernaturliga och gotiska texter med hjälp av queerteori. 

Bland mina sökresultat finns till exempel doktorsavhandlingen "Frightened by a Word": 

Shirley Jackson and Lesbian Gothic (2007) av Colin Haines vid Uppsala universitet, en 

avhandling som undersöker hur sexualitet mellan kvinnor i litteratur tenderar att framstå som 

spöklik och gotisk.  

      Jag har också hittat ett kapitel i en antologi från 2010, författat av Peter McNeil vid 

Stockholms universitet. Kapitlet heter ”Crafting Queer Spaces: privacy and posturing” och 

undersöker det queera hos berömda och excentriska män som t.ex. William Beckford och 

Gustav III. 

      Ett av skälen till att jag valt att arbeta med just queerteori i denna analys är alltså att 

Cirkeln är en fantasyroman, och övernaturligheter i litteraturen har många gånger förknippats 

med det queera. Jag kommer därför också titta på några av de många läsningar av gotisk 

litteratur som gjorts genom historien. Gotisk litteratur går ofta hand i hand med queerhet. Mia 

Franck som skrivit ett av kapitlen i boken Queera läsningar (2012), tar vampyren som 

exempel. Vampyren förekommer ofta i gotisk litteratur, och är en klassisk normbrytare. 

Vampyren får nämligen ofta beteckna det som människan inte är. Precis som heterosexualitet 

befästs som det normala i jämförelse med homosexualitet, behöver människan också något att 

jämföras med för att betraktas som norm. Vampyren är ett exempel på detta. Ibland ligger 

skillnaden i att vampyren är vackrare än människan, ibland är hen tvärtom en levande död, ett 

vandrande lik. Men framför allt suddar vampyren ut många olika gränser; mellan feminint och 

maskulint; djur och människa; liv och död och mellan hetero- och homosexualitet 

(Kivilaakso, Lönngren & Paqvalens 2012:227). 

      Bland de böcker som tar upp ämnena gotik och queerhet tillsammans finns, kanske först 

och främst, George E. Haggertys Queer Gothic från 2006. Författaren tar i tur och ordning 

upp gotik och sexualitet, den gotiska kulturen, och avslutar med ett kapitel om gotiska 

berättelser och ”queerandet” av kulturen.  

      Andra exempel jag har hittat i ämnet är Fred Bottings två böcker Gothic Romanced – 

Consumption, gender and technology in contemporary fictions (2008) och The Gothic (2001) 

som är en essäsamling. Gothic Romanced tar även den i ett stycke upp vampyren som en udda 

och queer figur (Botting 2008:75 ff.) och i ett annat kapitel talar Botting om gotisk litteratur 
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som en i viss mening feministisk genre (Botting 2008:152 ff.). I The Gothic har Emma Clery 

skrivit ett kapitel som liksom Haines avhandling tar upp det problematiska och rent av 

omöjliga i kvinnligt sexuellt begär (Botting 2001:23 ff.).  

      Jeffrey Andrew Weinstock behandlar i sin bok Scare Tactics – Supernatural Fiction by 

American Women (2008) också övernaturligheter och gotik blandat med genus, queerhet och 

begär. 

 

8. Analys 

 

Jag kommer först analysera textens huvudpersoner, dels för att presentera dem och dels för att 

undersöka vilka de är i termer av kön, klass och etnicitet. Därefter kommer jag analysera de 

sex protagonisternas relationer till varandra och till andra i termer av sexualitet och 

heteronormativitet. I analysens sista del kommer jag undersöka om, och så fall hur, textens 

övernaturliga inslag förändrar huvudpersonernas förutsättningar och eventuellt förskjuter de 

rådande normerna. 

 

Del 1. Huvudpersonerna: kön, klass och etnicitet 

  

  

  

 

 

 

Redan på bokens första sida görs vi medvetna om att det, åtminstone ur Elias perspektiv, finns 

människor som ”passar in” och människor som inte gör det. Att passa in likställer han 

dessutom med att följa reglerna; om han syftar på skolans, samhällets eller det sociala livets 

regler förklaras inte närmare. Däremot förstår vi att Elias själv antagligen inte följer dessa 

normer.  

      Utan att veta om det gör Elias en rätt skarp analys som dessutom sammanfattar min egen 

uppsatsidé ganska bra. Begreppet norm, som är utgångspunkt för mina frågeställningar, 

förklaras här med Elias egna ord; att göra ”det förväntade och normala”.  

      Dock kanske det inte är så enkelt som att man antingen passar in helt och hållet, eller så 

gör man inte det inte alls. Men vi får aldrig höra Elias utveckla saken, några sidor senare 

mördas han nämligen av onda demoner på en toalett. Dock har han sex stycken kamrater som 

Elias höjer blicken och ser på rektorn. Det är klart att hon står ut. 
Människor som hon passar in i den här världen på ett självklart 
sätt. De gör alltid det förväntade och normala. Framför allt är de 
övertygade om att de sitter inne med lösningen på alla problem. 
Lösning nummer ett: Passa in och följ reglerna. 
                (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:7) 
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fortfarande är i livet, och i följande avsnitt kommer jag gå igenom dessa personligheter en 

efter en och undersöka huruvida de gör ”det förväntade och normala” eller inte, i termer av 

kön, klass och etnicitet. 

 

En är död, sex stycken återstår. Dessa sex kommer jag presentera och analysera i följande 

ordning:  

 

Minoo 

Linnéa 

Vanessa 

Anna-Karin 

Rebecka 

Ida 

 

Minoo 

Minoo är den första av Cirkelns medlemmar som presenteras efter Elias död. Direkt förstår vi 

att inte heller hon tycker sig passa in i sin omgivning, i det här fallet skolan. När hon ska välja 

kläder inför skoldagen önskar hon att hon hade en mer ”utpräglad stil”, och beskriver sig själv 

i tankarna som ”harmlös” och hon har aldrig bytt frisyr (Strandberg & Bergmark Elfgren 

2011:18). Detta borde i och för sig innebära att hon snarare smälter in än sticker ut i mängden, 

men några sidor senare kan vi ana att hon ändå är en speciell person. Hon hatar att vara 

tonåring eftersom det innebär att kopplas samman med andra tonåringar. Nu när hon börjat 

gymnasiet har hon hyst en förhoppning om att de andra skulle ”kommit ikapp henne”, men så 

har tydligen inte blivit fallet (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:27). Minoo är helt enkelt 

mognare än sina jämnåriga kamrater och känner på grund av detta ett utanförskap. Att Minoo 

känner sig äldre än de jämnåriga visar sig också när hon efter ett samtal med sin mamma 

skamset inser att modern är hennes bästa vän.  

      Minoo är ambitiös och lyckas bra i skolan. Trots det känner hon ett ständigt krav på att 

prestera och hon är rädd att ”bli avslöjad som en bluff” (Strandberg & Bergmark Elfgren 

2011:30). Exakt vad det är hon är rädd att bli avslöjad som får vi inte veta.  

      För Minoos smarthet går inte att ta miste på. Liksom Elias i början gör hon mer än en 

gång analyser som jag själv skulle kunnat göra i den här uppsatsen. När hon undrar över en av 

de andra häxorna, Ida, och hennes underliga och otrevliga beteende resonerar hon, visserligen 

med referens till vad hennes mamma har lärt henne, att ”alla människor har en förklaring”. 



! 10!

Kemi, arv, erfarenheter och sociala strukturer samarbetar och bildar personligheter, och i detta 

samarbete ryms förklaringen till både Idas beteende och mobbarna på dagis (Strandberg & 

Bergmark Elfgren 2011:185). 

      Relationen till föräldrarna är viktig för Minoo, inte bara på grund av bristen på jämnåriga 

vänner. Hon har haft en trygg och skyddad uppväxt. Hennes mamma är läkare. När hon för 

första gången möter Linnéa, och de just har upptäckt Linnéas döda bästis Elias på skolans 

toalett, och Minoo försöker vara till hjälp får hon till svar ett fräsande: ”Vafan vet du om 

någonting?”. Linnéa, som själv är så gott som föräldralös, påpekar hur Minoo vuxit upp i en 

fin villa med båda sina föräldrar, och Minoo förstår henne och skäms (Strandberg & 

Bergmark Elfgren 2011:45).  

      Om vi ser bortom den sociala situationen i skolan så är det egentligen bara Minoos 

efternamn, Falk Karimi som avslöjar någon form av möjligt utanförskap. Hon är en minoritet 

i den bemärkelsen att hennes mamma har utländsk härkomst, men vi får bara några få 

ledtrådar till detta, till exempel mammans tröstande ”Bashe azizam” när Minoo är ledsen 

(Strandberg & Bermark Elfgren 2011:62), och det kommenteras inte närmare. Därför 

försvåras uppgiften att utreda Minoos bakgrund närmare, vi får egentligen aldrig veta så 

mycket mer än att hon har en utländsk mamma, samtidigt som familjen har gott om pengar. 

Detta skulle kunna ses som ett drag av författarna, kanske vill de inte göra Minoos utländska 

härkomst till en poäng. Samtidigt får vi ganska sparsmakad information även om de övriga 

häxornas klassbakgrund, med undantag av Anna-Karin vilket jag återkommer till senare.  

      Det är annars vanligt att personer med invandrarbakgrund reduceras till en stereotyp; 

”invandrarmannen”, ”invandrarkvinnan” eller ”invandrartjejen”, vilket kan bero på att det är 

så dessa personer behandlas i media, skriver Ylva Brune i sitt kapitel i Maktens (o)lika 

förklädnader. Prefixet ”invandrar-” gör att vi tror oss veta mycket mer om personen det 

tilldelas, än att hen invandrat till ett land (de los Reyes, Molina & Mulinari 2006:148). I 

Susanne Johnssons och Irene Molinas kapitel i samma bok beskriver författarna hur en 

”rasifierad diskurs” fungerar; en samling idéer som utesluter allt som inte tillhör den vita 

normen. Den som inte tillhör denna norm underordnas den som gör det (de los Reyes, Molina 

& Mulinari 2006:261). Men i fallet Minoo och Linnéa händer inte detta. Minoo blir inte 

textens ”invandrartjej”, hon är överordnad Linnéa på grund av sin klasstillhörighet. Minoos 

mamma är ingen ”utländsk mamma”, hon är en läkarmamma som kunnat ge sitt barn så 

mycket mer än Linnéas föräldrar kunnat ge till henne. Och Linnéa blir inte ”svensk” i kontrast 

till Minoo, utan bara föräldralös, och är hon överordnad Minoo på något sätt så är det 
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möjligtvis genom att hon har större erfarenhet av livets motgångar och därigenom äger en 

kunskap som fattas Minoo: ”Vafan vet du om någonting?”  

      För att återgå till vad jag in inledningen nämnde om Bechdeltestet är detta för övrigt ett 

bra exempel på hur två kvinnor redan i bokens början diskuterar saker som inte har med män 

eller romantiska relationer att göra över huvud taget, även om sådana diskussioner också är 

vanliga i texten.  

 

Linnéa 

Om Minoo är gruppens analytiker så är Linnéa rebellen. Hon presenteras för oss genom 

Minoos blick, de möts på skoltoaletten under en rast. Minoo vet redan ungefär vem Linnéa är. 

Eller rättare sagt; hon vet vem hon har hört från andra att Linnéa är: Att hennes mamma är 

död och att hennes pappa är alkis, att hon skolkade sig igenom högstadiet, att hon blev inlagd 

på ett hem. Även mer fantasifulla rykten florerar kring Linnéa; att hon försökt ta sitt liv, att 

hennes pappa är pedofil, att hon säljer droger och sex, att hon är lesbisk. Minoo bedömer 

henne som en av de ”alternativa”. Hennes klädstil sticker ut från andras; när de möts på 

toaletten är hon klädd i svart och rosa, är hårt sminkad och sitter i fönstret och röker och 

skriver dagbok. 

      En kort stund senare hittar Minoo och Linnéa den döde Elias i ett av toalettbåsen. Elias 

var Linnéas bästa vän, och de blir båda djupt skakade av upptäckten. De blir utfrågade av 

polisen, som trots Linnéas protester rubricerar fallet som självmord. Minoo undrar stilla om 

polisen i Engelsfors verkligen är kompetenta nog att avgöra något sådant, och det kanske är 

minnet av alla rykten som florerar kring Linnéa som får henne att i tanken tillägga: ”För så är 

det i den här jävla stan […] Du är bara den som alla andra tror att du är.” (Strandberg & 

Bergmark Elfgren 2011:43). 

      Just i fallet Linnéa är det en knivskarp analys som Minoo gör. Även fast Linnéa själv är 

berättare i många kapitel så får vi egentligen aldrig höra henne dementera alla rykten hon har 

efter sig. Att pappan är alkoholist och mamman död, samt att hon varit inlagd på ett hem visar 

sig vara sant, men det andra visar sig för den delen inte vara osant. Och kanske beror det på 

att det inte spelar någon större roll. I skolans ögon är Linnéa ett freak, och det är allt hon är.  

   Att Linnéa blir vad omgivningen gör henne till bevisas ytterligare senare i boken. Linnéa 

befinner sig tillsammans med Vanessa i en butik tillhörande en kvinna vid namn Mona 

Månstråle. När Mona får syn på Linnéa säger hon åt henne att tömma sina fickor. ”Jag känner 

igen en tjuv när jag ser en” påstår Mona. Men Linnéa, som inte ens har några fickor, verkar 

inte ha stulit något. Och visst är det fel av Mona att anta att någon är tjuv bara på grund av 
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hens annorlunda klädstil och smink, men när tjejerna kommer ut på gatan plockar Linnéa 

flinande fram ett paket rökelser som hon mycket riktigt precis stulit från Mona och gömt i sin 

sko (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:135).  

 

Vanessa 

När vi möter Vanessa första gången är hon i full färd med sina morgonrutiner. Hennes 

mamma, plastpappa och halvbror äter frukost i köket. Vanessa spelar hög musik och plockar 

fram sin sminkväska. Tyvärr blir det omöjligt för henne att sminka sig eftersom hon plötsligt 

blivit osynlig, detta kommer jag presentera närmare i analysens sista del. Men redan nu kan vi 

konstatera att utseendet är viktigt för Vanessa; när hon en stund senare, återigen fullt synlig, 

sitter på skolbussen och inser att hon är osminkad svär hon till och benämner i tankarna 

situationen att gå utanför dörren osminkad som ”ett trauma”. Hon har inte gått till skolan utan 

smink sedan hon var tio år (Strandberg & Bermark Elfgren 2011:25).  

      Vanessas utseende verkar inte bara vara viktigt för henne själv, utan även 

uppmärksammat och uppskattat av andra. När Minoo ser Vanessa i skolans korridor tänker 

hon att Vanessa är hennes egen raka motsats; hon är ”[S]nygg, högljudd, blonderad, högst upp 

på skolans sexigaste-lista i nian. Hon har på sig vita minishorts och skor i samma färg. 

Spetsen på hennes push up-bh sticker upp ur linnets urringning.” (Strandberg & Bergmark 

Elfgren 2011:28).  

      Butler menar att vårt genus inte finns naturligt i kroppen utan skapas genom upprepade 

handlingar. När Vanessa tar på sig sina kvinnligt kodade kläder och agerar enligt de rådande 

normerna för vad som är kvinnligt så gör hon en imitation. Men eftersom kön och genus inte 

har någon essens, inte fanns där från början, så finns det inte heller något perfekt ideal att 

imitera. Vanessa härmar en kvinnligt ideal som härmar ett kvinnligt ideal, och så vidare i 

oändlighet (Butler 2007:218). 

      Men även om Vanessa blivit utnämnd till skolans sexigaste går även hon utanför normen 

och hennes stil uppskattas inte av alla. Ida, en annan av de sex häxorna, och hennes vän 

Felicia, stirrar vid ett senare tillfälle på Vanessa i matsalen och kommenterar kritiskt och 

nedlåtande hennes klädval. ”Hur fan ser hon ut?” viskar de, och syftar på Vanessas rosa linne 

och kjol som är så kort att den ”i princip är ett bälte” (Strandberg & Bergmark Elfgren 

2011:122). Det verkar som att typiskt kvinnliga attribut som smink, färgat hår och utmanande 

kläder bara utgör normen när de förekommer i lagom doser. Och Vanessa överdriver 

uppenbarligen dessa saker in absurdum enligt Ida och hennes vänner. 
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      Om Vanessa imiterar ett kvinnligt ideal så gör hon det helt enkelt för mycket. Detta kan 

liknas vid vad Fanny Ambjörnsson skriver om femmen i sin bok Vad är queer. En femme är 

en lesbisk identitet som ofta fått kritik för att anpassa sig till rådande normer för hur kvinnor 

ska se ut. Men Ambjörnsson menar att denna kritik är obefogad eftersom femmen, förutom att 

hon antagligen inte jagar bekräftelse från någon man genom att klä sig som hon gör, 

överdriver de kvinnliga attributen så pass att hon gör en parodi av den kvinnliga kvinna hon 

förväntas vara (Ambjörnsson 2006:148). Att överdriva sitt genus kan alltså också vara ett sätt 

att vara queer.  

      Vanessas roll som normbrytare i form av klädstil och utseende är dock inte huggen i sten. 

Några sidor senare befinner sig Vanessa i en butik tillsammans med en annan, äldre häxa: 

Mona Månstråle. Även Mona är blond och sminkad, men denna gång är det Vanessa som 

förfäras över Monas utseende; hon beskrivs ha ”söndersolad hy”, ”sönderpermanentat blont 

hårsvall”, ”frostigt rosa” läppstift och hennes ögonlock är ”tunga av turkos ögonskugga”. 

Själva attributen är fortfarande klassiskt kvinnliga, men har här överdrivits så att Vanessa blir 

den ”normala” och den som kritiserar; hon tänker att Mona ”ser ut att vara hämtad ur en 

musikvideo från åttiotalet” (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:130).  

      Butler menar att vårt genus inte bara skapas genom handlingar utan också genom 

jämförelse, till exempel så skulle det kvinnliga genuset inte existera utan det manliga. Hon 

förklarar också en idé som anammats av flera genusteoretiker, att genus är ”en uppsättning 

relationer” (Butler 2007:59). På samma sätt skriver Ambjörnsson att en av queerteorins 

viktigaste teser är att för någon ska kunna framstå som normal så måste någon annan framstå 

som onormal (Ambjörnsson 2006:114). Det handlar alltså om jämförelser. Vad som är norm 

och vad som bryter mot normen är relativt och förskjuts beroende på vad vi jämför med. Vid 

sidan av den alldagliga Minoo är Vanessa en perfekt idealkvinna, i jämförelse med den 

prydliga Ida är hon plötsligt vulgär och överdriven, och ställs hon mot den ännu mer 

överdrivna Mona blir hon den som utgör normen. Vid de tillfällen då Vanessa utgör normen, 

till exempel gentemot Mona, är det alltså Vanessa som har tolkningsföreträde och dömer ut 

Mona som någon som går helt utanför ramen – till skillnad från Vanessa själv som bara går 

utanför ramen vid vissa tillfällen. 

      Sex är viktigt för Vanessa. Hon är tillsammans med en äldre kille, Wille, som brukar retas 

med henne för att hon vill ha sex så ofta. Det verkar dock mest vara en lättsam jargong dem 

emellan och Vanessa tar inte illa upp eftersom hon vet att ”han älskar att hon är sådan” 

(Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:83). Att ha ett starkt sexuellt intresse som tjej verkar 

alltså vara okej, men ändå något som måste kommenteras. Ibland verkar Wille dock tycka att 
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Vanessa går för långt. När de två är ute och badar vid en sjö med Willes kompisar, börjar 

Vanessa efter en viss mängd alkohol klä av sig och dansa inför killarna. Hon uppskattar deras 

blickar på sig, kanske ett exhibitionistiskt drag hos henne, men Wille väser att hon inte 

behöver ”bjuda på värsta strippshowen” (Strandberg & Bermark Elfgren 2011:81).  

      Här vill jag återgå till Ambjörnsson och femmen. Ambjörnsson lånar en teori från sina 

kollegor Lisa Duggan och Kathleen McHugh som menar att femmen inte bara parodierar de 

kvinnliga idealen; ofta beter hon sig inte heller på ett sätt som motsvarar det förväntade. Hon 

är självständig och utåtriktad, sexuell och rent av vulgär (Ambjörnsson 2006:148). Det räcker 

alltså inte med att utföra kvinnligt kodade handlingar för att leva upp till den kvinnliga 

normen, det måste även göras på rätt sätt och med måtta. Här går alltså Vanessa återigen över 

gränsen, hon imiterar ett kvinnligt ideal men hon gör det för mycket. Hade Vanessa dansat 

inför bara Wille hade beteendet antagligen varit okej för honom, nu när det är andra män 

närvarande blir det för mycket, och man kan se det som att Wille vaktar gränserna för 

Vanessas sexualitet.  

      När det gäller Vanessas socioekonomiska villkor får vi också en del ledtrådar. Hon bor i 

lägenhet, hennes plastpappa är polis och hennes mamma verkar också jobba mycket, och i 

samma kapitel där hon vaknar och tänker börja sminka sig så står en tom pizza kartong och 

några gamla ölburkar på bordet i vardagsrummet. Tecken på en inte fattig men ganska enkel 

tillvaro. I ett senare kapitel är Vanessa hos Mona Månstråle igen, denna gång för att köpa 

ektoplasma. Cirkelns medlemmar har fått tag på 5000 kronor att handla för, och Vanessa 

tänker att hon aldrig ens hållit i så mycket pengar förut.  

 

Anna-Karin 

Den fjärde medlemmen av Cirkeln, Anna-Karin, är även hon annorlunda mot de flesta. En 

dag under höstterminens första veckor står hon vid skolgrindarna och ser ut över bara ben och 

solbrända kroppar och längtar till hösten. Hon har ett svårt dilemma: å ena sidan vill hon inte 

visa någon hud. Å andra sidan är det 20 grader varmt och hon vill inte bli svettig. Ända sedan 

högstadiet har hennes öknamn varit ”Svetthoran”.  

      Anna-Karin är alltså inte bara utanför, som Minoo, utan hon är mobbad. Nu under 

gymnasiets första veckor har hon dock blivit lämnad ifred och hon hoppas att det ska hålla i 

sig. När Elias dör tänker hon att han åtminstone hade några vänner, några som var som han; 

de andra ”alternativa” på skolan, däribland Linnéa. Själv har Anna-Karin ingen alls.  

      Anna-Karin är extremt medveten om sin kropp. Utöver skräcken för att svettas har hon 

många andra komplex. När självhatet i henne får tala tänker hon på sig själv som ”[d]en feta, 
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tysta, äckliga, bonniga, korkade, svettiga, degiga, gropiga, dallrande, klumpiga, meningslösa 

människa hon alltid har varit” (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:320). När hon står där 

vid skolans grindar tänker hon på BH:n hon valt, den som ska få brösten att se mindre ut, men 

hon märker inte själv någon skillnad. 

      Som jag redan nämnt menar Butler att det inte finns någon kärna av essens inom oss, 

något som förutbestämmer vilket kön vi har och som sedan gör att vårt genus skapas utefter 

det. För att tala med Butler så måste vi alltså diskutera, inte bara hur vårt genus skapas genom 

tal, handlingar och sociala konventioner, utan även ifall det som vi brukar kalla fysiskt eller 

biologiskt kön är konstruerat. Butler förklarar dock att för att komma någonvart i det politiska 

feministiska arbetet, kan vi för tillfället tillstå att vi, åtminstone många av oss, är antingen 

kvinnor eller män (Butler 2007:49 ff.). Eftersom Anna-Karin dels benämns som ”hon” och 

dels använder BH till sina, enligt hennes egen mening, för stora bröst, kan hon alltså för 

tillfället antas vara en kvinna, och enligt det nät av normer som existerar runt henne är alltså 

hennes ”uppgift” att anta ett kvinnligt genus, och begära män. Men enligt de heteronormativa 

riktlinjerna misslyckas hon med båda; hennes kropp följer inte de konventioner som samhället 

förväntar sig av en kvinna. ”Gropig”, ”dallrig” och ”svettig” är knappast några klassiskt 

feminina attribut. Och mellan henne och, åtminstone de flesta, killarna i skolan existerar inte 

något begär, utan bara hat. 

      Anna-Karin bor på en bondgård tillsammans med sin deprimerade mamma och sin 

morfar, som fortsätter ta hand om gården åt Anna-Karins mamma trots att han sedan länge 

gått i pension. Även om Anna-Karins familj inte är fattig kommer hon från relativt enkla 

förhållanden som verkar ha behållit traditioner från bondesamhället. Första gången Anna-

Karin är hemma hos Minoo betraktar hon storögt de stora rummen, de dyra möblerna och de 

äkta tavlorna. Hon känner till och med skam när hon tänker på vad Minoos föräldrar skulle 

säga om det som hänger på väggarna hemma hos henne själv och hennes mamma; broderade 

väggbonader med ordspråk som ”Egen härd är guld värd”. Och den abstrakta konsten på 

väggarna hos Minoo skulle hennes egen mamma säkert fnysa åt och säga att en femåring hade 

kunnat måla den (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:444).  

 

Rebecka 

En av de sex protagonisterna som kanske vid första anblicken framstår som normativ är 

Rebecka. När det gäller heteronormativitet verkar det åtminstone stämma; hon är tillsammans 

med Gustaf, en av skolans snyggaste killar. När de får veta att Elias dött kramar han henne 

och hon viskar ”Lova att det aldrig kommer hända dig nåt” (Strandberg & Bergmark Elfgren 
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2011:37). Hon är så lycklig att hon fortfarande inte riktigt kan förstå att de är tillsammans. 

När Rebecka springer ut och joggar på morgonen anar vi fortfarande inget oråd – en hälsosam 

livsstil är helt normalt, och kanske speciellt för tjejer och kvinnor. Men det visar sig att 

Rebecka, precis som Vanessa, överdriver denna norm in absurdum tills den inte längre passar 

in i det normala. Hon har i flera år lidit av ätstörningar; räknat kalorier, tränat för att 

kompensera för större måltider, kräkts upp sin mat och svimmat på skolgympan. Sedan hon 

blev tillsammans med Gustaf har det blivit bättre, men det finns fortfarande i hennes 

medvetande. Men hon har inte berättat om detta för Gustaf. Han har antagligen hört ryktena 

om henne, men hon har inte sagt något själv. Hon är rädd att han ska tycka hon är konstig, 

jobbig, och lämna henne. Det finns fler spänningar mellan Rebecka och Gustaf. Hans familj 

har mer pengar än hennes, och hon känner sig generad när han ständigt bjuder på saker. 

Rebeckas mamma arbetar som sjuksköterska och har fyra barn att försörja utöver Rebecka. 

   Rebecka är den andra häxan i boken som faller offer för demonerna. Med sina krafter 

tvingar de henne att hoppa från skoltaket, något som de flesta tar för givet är ett självmord, till 

följd av hennes svåra ätstörningar.  

 

Ida 

Den sjätte häxan i Cirkeln är Ida. Hon är den enda av de sex häxorna som aldrig utgör bokens 

berättarröst, och vi får inte veta så mycket om hennes tankar och känslor. Utåt sett gör hon sig 

dock hörd. Hon är snygg, sjunger i skolans kör, kommenterar gärna andras utseende och sätt 

att vara, och framförallt är hon en av dem som mobbat både Elias och Anna-Karin. Detta 

hindrar henne dock inte från att skenheligt läsa en fin dikt på Elias minnesstund. Hon skapar 

konflikter och spänningar bland häxorna och många tycker att hon är en elak och falsk person. 

Ida svärmar för Rebeckas pojkvän Gustaf och avslöjar under inverkan av ett sanningsserum 

att hon varit kär i honom sedan mellanstadiet. Om Ida bryter mot någon norm så är det den 

om den väna, omhändertagande och moderliga kvinnan. Ida följer inte alls denna norm utan 

utnyttjar både människor och situationer och skyr inga medel för att uppnå sina mål. Hon är 

populär i den bemärkelsen att hon står högt i ”rang” bland skolans elever, men till skillnad 

från den omtyckta Rebecka så utnyttjar hon sin makt som snygg och socialt framgångsrik på 

ett orättvist sätt, till exempel genom att mobba andra människor. Det är Ida som ständigt 

kommenterar och nedvärderar de övriga i gruppen, alla utom hon själv är fel; antingen för 

snygga eller för fula, antingen för lite eller för mycket, och när Elias dött mumlar hon något 

om att bögar ofta tar livet av sig och att Elias gott kunde ha anpassat sig lite bättre till normen 

om han velat slippa bli mobbad. När Ida och Anna-Karin möts i skidspåret på skolans 
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friluftsdag informerar Anna-Karin Ida om situationen som hon ser den: ”Alla hatar dig Ida 

[…] Alla har hatat dig precis hela tiden […] Dom var rädda för dig. För att bli ditt nästa 

offer.”(Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:367) Ida är alltså enligt vissa hatad trots att hon 

följer åtminstone de ideal som finns när det gäller utseende och sexualitet. Frågan är om hon 

själv vinner eller förlorar på det, detta kommer jag undersöka närmare i analysens sista del.  

 

Slutsats 

En av de viktigaste slutsatserna jag drar här är alltså att agera enligt normen i sig egentligen 

bara utgör halva poängen. När det gäller könsnormer ska du som kvinna agera traditionellt 

kvinnligt; du ska vara vacker, du ska åtrå män, du ska sminka dig. Men det räcker inte, du 

måste också göra dessa saker lagom mycket. Vanessa är ett exempel. Vanessa är vacker, hon 

har till och med röstats fram som ”skolans sexigaste”. Men hon är för vacker. Hon sminkar 

sig för mycket och framhäver för mycket av sin kropp, vilket leder till att hon skaffar sig 

fiender och blir betraktad som en slampa. Vanessa åtrår män, för tillfället sin pojkvän Wille. 

Men hon gör det för mycket. En tjej ska inte vilja ha mer sex än sin pojkvän, och även om det 

i fallet Wille är menat på ett skämtsamt och kärleksfullt sätt finns det andra som inte är lika 

överseende, som till exempel Ida som kallar Vanessa för hora. 

      Då jag använder mig av intersektionell teori kommer jag också fram till att olika normer 

verkar vara olika viktiga beroende på hur situationen ser ut. Minoo, som skulle kunna 

betraktas som en minoritet och icke-normativ på grund av sin utländska härkomst, framstår 

ändå som normativ i jämförelse med den ”etniskt svenska” Linnéa på grund av Linnéas 

klassbakgrund och svåra hemförhållanden. 

  

Del 2. Relationerna: sexualitet och heteronormativitet  

 

  

 

 

 

 

 

 

Ett av de få ställen där sexuell läggning över huvud taget nämns i Cirkeln är när Rebecka 

läser dessa ord som ristats in på dörren till toaletten där Elias dog. Jag tänker inte spekulera 

LIVE FAST DIE YOUNG & LEAVE A GOODLOOKING CORPSE 
FÖRLÅT FÖR ALLT ELIAS 
FÖRLÅT MIG 
Och hårt inristat och fullt läsbart, fast någon har försökt stryka 
över det: 
EN BRA BÖG ÄR EN DÖD BÖG 
            (Strandberg & Bermark Elfgren 2011:153) 
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närmare i hur Elias levde, däremot finns en mängd andra intressanta relationer mellan olika 

personer i boken, både inom häxornas grupp och utanför.  

      Även om människors sexuella läggning sällan eller aldrig fastslås i texten så används 

antydningar och kopplingar till heteronormativitet ofta i språket hos bokens karaktärer. Jag 

kommer därför börja med att undersöka detta. Därefter kommer jag presentera hur normer 

fungerar i huvudpersonernas relationer till varandra och till andra. Detta kommer jag göra i 

två avsnitt, det ena med fokus på normbrott i heterosexuella relationer, med Minoo och 

Linnéas respektive relationer till varsin man som exempel, det andra med fokus på brott mot 

heteronormen med triangeldramat Vanessa-Wille-Linnéa som exempel. Men jag kommer som 

sagt att börja med att exemplifiera hur heteronormativitet uttrycks i allmänhet i texten, genom 

karaktärernas språk och handlingar.  

 

Normskapande genom tal och handling 

Vid ett tillfälle blir Linnéa antastad i skolan av Erik och Robin, två killar ur Idas gäng. De 

trycker upp henne mot ett skåp och tar hennes väska där bland annat hennes dagbok ligger. 

Minoo kommer till hennes undsättning. ”Jag visste inte att du hade en flickvän” säger Robin. 

Sagt i en annan situation, av en annan person, skulle detta naturligtvis kunna vara ett helt 

neutralt konstaterande, men sagt av mobbaren Robin, till Linnéa som anklagats bland annat 

för att vara lesbisk, är detta en hånfull och hatisk kommentar, som insinuerar att 

homosexualitet är något negativt.  

      Linnéa kontrar snabbt med att fråga om Robin är avundsjuk. ”Du kommer ju aldrig att få 

se en fitta i verkligheten” tillägger hon och ler. Denna kommentar kan tyckas bräckande i 

sammanhanget, men samtidigt så anammar Linnéa mobbarnas språk. Genom sitt tal bestämde 

Robin just att homosexualitet är något dåligt, och när Linnéa ger igen med samma mynt och 

påstår att Robin aldrig kommer få ha sex med en kvinna så befäster hon heterosexualitet eller 

åtminstone den heterosexuella sexakten som något eftersträvansvärt och därmed normalt.  

      Minoo och Linnéa lyckas göra sig fria och tar dagboken och springer. Erik får sista ordet 

när han ropar ”Jävla flator!” efter dem i korridoren (Strandberg & Bergmark Elfgren 

2011:405 ff.).  
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Heterosexuellt begär 

Men inte ens heterosexuella relationer och handlingar är alltid av normativ karaktär. För att 

tänka intersektionellt så finns det många andra normer och strukturer som spelar in om vi ska 

avgöra huruvida en relation följer normen eller inte. I Cirkeln är åldersskillnad en komponent 

som ofta görs gällande. Minoos relation till läraren Max är ett exempel. 

      Minoo har ingen större erfarenhet av kärleksrelationer, dock är hon i hemlighet förälskad i 

sin mattelärare Max. En kväll när hon är ledsen tar hon vägen förbi hans hus, och som genom 

ett mirakel kommer Max faktiskt gående, på väg hem. Han bjuder in den gråtande Minoo på 

en kopp te, och det slutar med att de kysser varandra, men bestämmer sig sedan för att det de 

gör är fel och Minoo åker hem.  

      Detta påverkar Minoo på flera olika sätt. Det märks kanske främst på hennes sätt att 

uttrycka sig i form av utseende och stil. Dagen efter kyssen tar hon för första gången på sig en 

lite tightare, mer urringad tröja och sminkar sig. Hon betraktar resultatet: ”Hon ser faktiskt 

helt okej ut.” (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:280) Men vid tanken på Max ger hon 

uttryck för mer intensiva känslor: ”Han vill ha henne. Det sjunger i bröstet när hon tänker på 

det.” (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:279) Det är uppenbart att tanken på en 

heterosexuell kärleksrelation med Max ger henne självförtroende och får henne att i större 

utsträckning använda attribut kopplade till det kvinnliga genuset, som smink och kläder som 

framhäver kroppen. Men Minoos och Max relation är inte enbart normativ. Lite senare i 

texten funderar Minoo på vad Max vänner skulle säga om de ertappade henne med att ringa 

på Max dörr: ”Vad ska de tro? Att Max är något slags halvpeddo som utnyttjar sina elever? 

Och att hon är en blåst liten brud som är fixerad vid äldre killar?” (Strandberg & Bergmark 

Elfgren 2011:370) Det räcker alltså inte med att ha en heterosexuell relation, den måste 

tydligen också vara heterosexuell på rätt sätt, i termer av t.ex. ålder.  

      Även om det just i detta fall säkert även handlar om att Max är Minoos lärare och att det 

skulle kunna bli en rättssak av det hela så gör Minoos tankar det också tydligt att det finns en 

maktobalans mellan dem. På grund av att Max är äldre än hon kan han av andra misstänkas 

för att vara en form av förövare (”halvpeddo”) och hon själv ett ovetande offer (”blåst liten 

brud”).  

      Det finns fler exempel i texten på att det normativa i heterosexualitet kan överskuggas av 

det icke-normativa i åldersskillnad. När Elias dött känner sig Linnéa ensam och ledsen och för 

att trösta sig inleder hon en sexuell relation med Jonte, Willes äldre kompis. De blir avslöjade 

av Vanessa, som osynlig befinner sig i Linnéas lägenhet. När Vanessa betraktar Linnéa och 

Jonte utan deras vetskap tänker hon: ”Visst, Jonte är ju snygg på ett sätt, men han är så… 
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ofräsch. Och nästan lika gammal som Vanessas mamma.” (Strandberg & Bergmark Elfgren 

2011:212)  

      Ytterligare ett exempel på hur en heterosexuell handling ändå kan gå utanför normen är 

när Minoo blir kysst av Rebeckas pojkvän Gustaf. Rebecka har liksom Elias fallit offer för 

demonerna, och dött under omständigheter som ska se ut som ett självmord, och Gustaf 

verkar söka tröst hos Minoo. Det visar sig senare att ”Gustaf” egentligen var Max i 

förklädnad, men även efter att Minoo insett att det inte var den riktiga Gustaf hon kysste, 

skäms hon och håller tyst om detta in i det sista. Det verkar som att andras pojkvänner är 

förbjudet område, även när, kanske framför allt när, den tredje parten precis har dött.  

       

Homosexuellt begär 

Den kanske mest intressanta relationen i Cirkeln pågår dock mellan tre personer, nämligen 

Vanessa, Wille och Linnéa. Vanessa är alltså tillsammans med den äldre Wille, som redan 

gått ut gymnasiet. Men hon oroar sig över att han inte gör något med sitt liv; han bor kvar 

hemma hos sin mamma och är arbetslös, men han verkar inte vilja göra något åt det utan röker 

mest gräs och spelar TV-spel med sina kompisar. Dessutom har Vanessas mamma och 

plastpappa problem med att de är tillsammans, särskilt när de förlovar sig tycker Vanessas 

mamma att de går för hastigt fram.  

      När Vanessa inser att hon är en häxa och träffar de andra medlemmarna av Cirkeln 

tillkommer ytterligare en komplikation. En natt när Vanessa och Wille har somnat 

tillsammans på golvet hemma hos Jonte, ringer det i Willes mobil. Vanessa tar upp den.  

 

  

 

  

 

  

Till en början verkar det som att det finns ett uns av svartsjuka i Vanessa. Vi får veta att 

Vanessa egentligen inte är någon svartsjuk person. ”Bara när det gäller Linnéa.” Anledningen 

är att det var Linnéa som gjorde slut med Wille och inte tvärtom, vilket tydligen inte brukar 

vara fallet med honom och hans tjejer (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:83). Vid ett 

senare tillfälle, när Vanessa och Linnéa lärt känna varandra litegrann, berättar Linnéa att 

Wille fortfarande ringer henne ibland. Hon säger att han vill reda ut saker ur det förflutna. 

Men ännu senare, när Linnéa ertappat Vanessa med att osynlig gömma sig i hennes lägenhet 

”Linnéa W, stod det på skärmen. 
Linnéa Wallin 
Elias Malmgrens bästa vän.  
Willes ex. 
                     (Strandberg & Bergmark Elfgren (2011:62) 
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när Jonte är där, ångrar hon sig och berättar mer; att Wille vill ha henne tillbaka, eller 

åtminstone vill veta om han fortfarande har en chans hos henne. ”Du förtjänar nån bättre”, 

säger hon till Vanessa, som svarar: ”Detsamma.” (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:231)  

      Detta kan tyckas vara en komplicerad situation, och det är det också, men kanske inte på 

det sätt man först tror. När Vanessa går från sistnämnda möte med Linnéa tänker hon att hon 

borde vara upprörd, men till sin förvåning känner hon istället lättnad. ”Och precis som så ofta 

när Linnéa är inblandad, har hon inte en aning om varför hon känner som hon gör.” 

(Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:231) Detta är ett återkommande känsla hos Vanessa i 

hennes relation till Linnéa. Hon har ingen förklaring på varför hon känner och gör vissa saker, 

som när hon utan att själv förstå varför, osynlig följer med Linnéa och Jonte in i Linnéas 

lägenhet.  

      Första gången som Vanessa och Linnéa verkligen pratar med varandra är samma natt som 

de fått reda på att de har magiska krafter och ett hemligt uppdrag. Vanessa är och badar med 

Wille när hon plötsligt dras iväg till denna sammankomst av en osynlig kraft, och efteråt 

följer hon med Linnéa hem för att låna lite torra kläder. Hela deras samtal i Linnéas lägenhet 

är laddat. Vi får följa mötet genom Vanessas ögon, och hon hänger knappt med i samtalet: 

”[H]on är bara medveten om hur nära Linnéa står, så nära att Vanessa kan känna värmen från 

hennes kropp genom filten.” (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:103) 

      Här vill jag använda mig av queerteoretikern Eve Kosofsky Sedgwick, känd för sin teori 

om den homoerotiska triangeln. Hon pekar på de otaliga tillfällen i litteraturen då två män 

rivaliserat om en kvinna, och menar att det innerst inne finns ett starkt, till och med starkare, 

erotiskt band mellan de två rivalerna än mellan kvinnan och respektive rival (Sedgewick 

1985:21 ff.). Hon använder sig alltså av denna teori när hon undersöker triangeldraman med 

två män och en kvinna, där kvinnan begärs av de båda männen. Det är en omvänd situation 

könsmässigt men är ändå liknande den i Cirkeln. 

      Det som pågår mellan Vanessa och Linnéa är till en början ganska subtilt men under 

bokens gång anar vi att det är något mer än vänskap som pågår mellan dem. Varvat med 

diskussioner om Wille och huruvida han är bra nog för Vanessa eller inte, så hamnar Vanessa 

och Linnéa gång på gång i situationer där de anförtror varandra saker, har kroppskontakt, 

känner sig ömsom lyckliga och ömsom osäkra i varandras sällskap. 

      Först verkar det alltså som att situationen lutar mot att bli till ett triangeldrama i en mer 

vanlig bemärkelse. Två kvinnor; Vanessa och Linnéa, som slåss om en man; Wille. Vanessa 

undrar ofta om det är Linnéa som Wille träffar när han inte svarar på mobilen och hon smyger 

ju till och med osynlig in i Linnéas lägenhet för att spionera på henne. Men med tiden vänds 
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situationen så att vi kan ana att det starkaste bandet egentligen finns mellan Vanessa och 

Linnéa, något som för övrigt kommer göras ännu tydligare i trilogins andra del.  

 

Slutsats 

När det gäller heteronormativitet och sexuella normer så verkar dessa alltså fungera på 

ungefär samma sätt som könsnormerna; de ska följas, men de måste också följas på rätt sätt. 

Minoos och Linnéas respektive förhållanden med Max och Jonte är förvisso heterosexuella, 

men blir normbrytande på grund av de stora åldersskillnaderna.  

   Sexuell läggning fastslås sällan i boken; det går rykten om att både Elias och Linnéa ska 

vara homosexuella, men det förekommer aldrig i texten att någon ”kommer ut” som 

homosexuell eller bekräftar sin läggning på annat sätt. Däremot förekommer vad som kan 

antas vara homosexuellt begär: vi tror först att Linnéa och Vanessa begär och slåss om Wille, 

men längre fram i texten anar vi att det snarare förhåller sig så att de två kvinnliga ”rivalerna” 

har ett begär till varandra, detta kommenteras dock aldrig som något avvikande eller queert. 

 

Del 3. Normerna förskjuts 

 

  

  

  

  

  

 

Inte särskilt långt in i berättelsen börjar vi ana att något mystiskt händer i Engelsfors, och 

efter ett par hundra sidor får vi det bekräftat: de sex protagonisterna har magiska krafter. 

Vanessa kan bli osynlig, Anna-Karin kan kontrollera andra människors psyken, Rebecka kan 

flytta saker med tankekraft, Linnéa kan läsa tankar och Ida fungerar som medium och kan 

kommunicera med andevärlden. Minoo har ingen uttalad kraft men kommer innan bokens slut 

förstå att även hon är mycket speciell. I detta avsnitt kommer jag undersöka ifall, och i så fall 

hur, dessa magiska inslag ändrar eller förskjuter normerna i texten.  

      I sin bok Gothic Romanced skriver Fred Botting om hur det främmande och nya ibland är 

ett hot, något farligt, och ibland något spännande och lovande. Ett nytt och främmande inslag 

kan förändra tillvaron till det bättre eller det sämre, det vi upplevt som verklighet och norm 

kan ställas på ända, förändras, förstöras eller upprätthållas beroende på hur man ser på saken 

Magi. Minoo känner gåshud över armarna när hon hör ordet. 
Självklart finns det ett ord för allt som har hänt. Ett ord som 
hon har läst tusen gånger i sagor och fantasyböcker. Ändå låter 
det nytt och främmande när rektorn uttalar det. Skrämmande 
och samtidigt lockande. Det fantastiska är möjligt. 
         (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:223) 
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(Botting 2008:133). Detta gäller även i Cirkeln. Jag kommer börja med och mest utgå från 

Anna-Karin, eftersom hon är den som använder sina krafter mest, vilket såklart först och 

främst förändrar hennes vardag.  

      Anna-Karin har som sagt varit mobbad hela sitt liv. Särskilt Ida, Erik, Robin och deras 

gäng har plågat henne sedan hon började skolan. Nu när hon enbart med tankar kan påverka 

andra människor att göra som hon vill, tar hon sin chans och ändrar på saker och ting. Så när 

Erik väser ”svetthora” till henne på skolgården efter minnesstunden för Elias känner hon 

vreden bubbla upp genom kroppen och tänker: ”PISSA PÅ DIG!” Och det är precis vad som 

händer. I nästa stund kommer Ida gående med sina kompisar, och plötsligt är det inte längre 

Anna-Karin utan Erik som får utstå deras glåpord och han blir utskrattad av hela skolgården 

(Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:79).  

      Enligt Bottings modell ser alltså Anna-Karin detta nya och främmande element som något 

positivt, hon välkomnar det och utnyttjar det till sin fördel. Efter denna omvälvande händelse 

får Anna-Karin mersmak och får alla på skolan att beundra henne och följa henne i hasorna. 

Hon är snart skolans populäraste och tar över Idas gamla vänner, med undantag för Erik och 

Robin som hon avfärdar fast de förtvivlat gärna vill stå vid hennes sida. Ida själv blir lämnad 

utanför av sina kompisar. Detta förändrar såklart vardagen radikalt för Anna-Karin, men 

frågan är om det förändrar de normer som hon och resten av eleverna lever efter.  

      Heteronormen verkar åtminstone inte förändras. Skolans killar faller som furor för Anna-

Karin; när hon är på väg in i matsalen vänder de generat bort blicken och hon ”vet att de är 

förälskade” (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:119). Anna-Karin vet att det hon gör inte 

är helt rätt. Men bland alla killar hon förvränger huvudet på, finns det en som betyder extra 

mycket för henne: Jari. Hon har varit kär i honom länge och nu tänker hon: ”Så fort jag har 

fått Jari […] Då ska jag sluta.” (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:171).  

      Hon sätter sin plan i verket på en fest där både hon själv, Jari, Vanessa och Linnéa 

befinner sig. Vanessa och Linnéa försöker stoppa henne. De klassar det hon tänker göra som 

våldtäkt. ”Om du har sex med honom mot hans vilja är det våldtäkt”, säger Linnéa. Men 

Anna-Karin håller inte med. ”Att ligga är ju för fan det enda killar vill! […] Vilken kille säger 

nej till det? Va?” Här snarare utnyttjar Anna-Karin rådande könsnormer än förändrar dem. 

Den relativt vanliga uppfattningen att män har starkare sexualdrift än kvinnor försöker hon 

använda till sin fördel, för att ta sig rätten att ha sex med Jari även fast han är manipulerad av 

henne. Att detta är en fråga om normer kring kön görs ännu tydligare när Linnéa frågar om 

Anna-Karin skulle tyckt det var okej om en man gjorde samma sak med en kvinna. ”Det är 

inte samma sak” svarar Anna-Karin, utan att förklara skillnaden närmare (Strandberg & 
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Bergmark Elfgren 2011:330). Här vill jag också återkomma till författarnas intention att 

skriva med Bechdeltestet i åtanke. Här samtalar tjejerna förvisso om en man, om än på ett 

ovanligt och kanske till och med normkritiskt sätt. Men över lag blir samtalen om magi 

naturligtvis fler och längre i detta kapitel, och även om diskussionerna ibland också handlar 

om män hamnar dessa ofta i skymundan till förmån för ett viktigare samtalsämne: att rädda 

världen.   

      Jean-Jacques Lecercle skriver i sitt kapitel i Fred Bottings The Gothic om häxor och 

häxkonst. Han delar upp häxorna i goda och onda, något som inte är lika tydligt i Cirkeln, där 

en häxas avsikter snarare beror på hur hen är som individ, oavsett hens magiska krafter. 

Däremot skriver Lecercle om en situation som kan likna Anna-Karins, hur en häxa kan 

”invadera” andra människor, skillnaden är dock att offren i Lecercles fall själva dräneras på 

livskraft i en sådan situation, vilket ju inte är fallet med Anna-Karins magiutövande. 

      Anna-Karin utnyttjar dock sina krafter till fler ändamål än att vinna skolkamraternas 

respekt och Jaris kärlek och kropp. Nu när hon kan styra andra människors psyken tar hon 

tillfället i akt och gör sin deprimerade mor till den glada, kärleksfulla, kanelbullsbakande 

mamma hon alltid önskat sig. Även om Anna-Karin älskar bondgården och att bo på landet 

tillsammans med sina djur, så drömmer hon även delvis om något annat. Precis som jag 

nämnde i första analyskapitlet önskar sig Anna-Karin ett hem som mer liknar Minoos, med 

äkta konst och intellektuell litteratur. Anna-Karin skäms över sin svartsynta och 

handlingsförlamade mamma, men även över sin klassbakgrund med broderade visdomsord på 

väggarna och moderns ständigt kedjerökande inomhus, och även om hon intalar sig själv att 

hon använder sina krafter för sin mammas skull så gör hon det nog minst lika mycket för sin 

egen, för att få en del av det liv hon drömmer om. 

     Minoo har mer blandade känslor än Anna-Karin inför det som händer. Å ena sidan 

fascineras hon såklart över att magi visar sig existera i verkligheten, som vi kan se i citatet 

som inleder detta kapitel. Å andra sidan har hon själv inga specifika magiska krafter. Rebecka 

menar att Minoos hjärna kanske utgör hennes kraft, att hennes smarthet är den tillgång hon 

bidrar med till gruppen. Minoo försöker tro på det hon säger, och ägnar sig åt att leta efter 

svar i ”Mönstrens bok”, som de sex häxorna tilldelas av sin nya ledare, skolans rektor. Men 

hon hittar ingenting, istället visar det sig vara Ida som är skickligast på att tyda tecknen i den 

mystiska boken. När de alla tilldelas varsitt element; trä, jord, vatten etc., och rektorn inte kan 

se något av dessa element hos Minoo blir det för mycket för henne. Hon stormar iväg, 

gråtande. I hela sitt liv har hon känt sig utanför i skolan, och nu händer samma sak även i 

denna grupp, där människor som Anna-Karin, som varit mer utanför i skolan än Minoo kan 
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föreställa sig, är mer delaktig än hon själv. För Minoo förändras alltså den sociala situationen 

inte på samma sätt som för Anna-Karin, även om magi plötsligt existerar så känner hon sig 

fortfarande utanför, och som att hon inte passar in någonstans. Vanessa, Rebecka och Linnéa 

verkar vara mest neutralt inställda till sina magiska krafter. De kan till en början inte 

kontrollera dem, men framför allt Rebecka anstränger sig för att öva och med tiden kan de 

själva välja när de ska utöva sin magi. Vanessa utnyttjar som jag redan nämnt sin osynlighet 

till andra ändamål än att bekämpa demoner, men inte alls i samma utsträckning som Anna-

Karin. Rebecka hinner knappt använda sin förmåga att flytta och tända eld på saker med 

tankekraft innan hon dör, och Linnéa håller sitt tankeläsande hemligt för resten av gruppen 

under större delen av boken. 

      Om Anna-Karin utnyttjar sina magiska krafter till sin fördel, och Minoo tvivlar på sin 

samhörighet med resten av gruppen, så blir situationen ännu mer omvänd för Ida. Hon är inte 

alls nöjd med att vara en häxa eller en av medlemmarna av Cirkeln. Ida är den person som 

framstår som mest normativ i texten. Hon avviker egentligen inte från någon norm, möjligtvis 

med undantag av att hon är elak och otrevlig och i den bemärkelsen ”okvinnlig”. Hon verkar 

också besitta något slags sanningsanspråk när det gäller vilka andra människor är och hur de 

framstår. När Minoo försöker övertala Ida att samarbeta bättre, och förklarar att Idas otrevliga 

beteende gör att de inte kommer någonvart, klipper Ida giftigt av med ett ”Säg det till horan, 

knarkaren och fettot.”(Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:186). I egenskap av normativ 

bestämmer alltså Ida att Vanessa är en hora, att Linnéa är en knarkare och att Anna-Karin är 

ett fetto, hon reducerar dem till dessa roller.  

      När Ida, som redan besitter så pass mycket social makt, inser att hon är en del av en 

häxcirkel blir hon, tvärtemot Anna-Karin, bara upprörd och rädd. ”Jag tänker inte vara med! 

Jag vill inte ha nåt med er att göra, era jävla offer!” ropar hon vid det första tillfället de alla är 

samlade (Strandberg & Bergmark Elfgren 2011:95). Hon ser alltså inte dessa magiska krafter 

som en chans till att bli den hon vill vara, och förundras inte ens över att de över huvud taget 

existerar, utan uppfattar bara det som händer som konstigt och avvikande, något som kan göra 

henne själv till det samma. Dessutom skyr hon inte bara deras avvikande beteende i form av 

magiska krafter; det skulle också kunna sänka hennes sociala status att bli förknippad med de 

andra häxorna, i synnerhet Anna-Karin och Linnéa.  

      För Ida är magin alltså inte något positivt. Medan Anna-Karin tar emot sina nya förmågor 

med öppna armar så upplever Ida motsatsen. För att återgå till Botting så ser hon detta nya 

främmande inslag som något farligt, ett rent hot mot rådande förhållanden, under vilka hon 

själv åtnjutit makten de gett henne.  
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Slutsats 

När de sex huvudpersonerna upptäcker att de har magiska krafter förändras alltså allt. Anna-

Karin får hela skolan att lyda hennes minsta vink, och plötsligt är det hon som står i centrum 

och den förut så populära Ida som hamnar utanför. Heteronormen förändras dock inte 

märkbart; skolans kvinnliga elever vill kanske efterlikna Anna-Karin så mycket som möjligt, 

medan det är de manliga eleverna som begär henne och blir ”förälskade”. Dock förskjuts 

synen på vem som är normal, snarare än vad som är normalt. Ida, som alltid följt de flesta 

normer som finns blir plötsligt konstig och avvikande när hon har magiska krafter och 

dessutom buntas ihop med de övriga i gruppen, av vilka många har avvikande beteenden över 

lag. Anna-Karin som alltid varit mobbad och utanför blir plötsligt skolans populäraste; men 

inte genom att göra sina egna egenskaper, som intresset för djur och lantliv, åtråvärda utan 

snarare genom att ta över Idas roll. Hon är lika otrevlig mot Ida som Ida alltid varit mot 

henne, hon umgås med Idas gamla vänner och hon åtrår Jari, en av skolans populäraste killar, 

vilket knappast är ett normbrott i sig. Förändringen ligger i att det är mobboffret Anna-Karin 

som gör detta, inte i vad Anna-Karin gör.  

 

9. Avslutande sammanfattning 

 

Efter att ha analyserat hur de sex protagonisterna ter sig i termer av normer, både när det 

gäller kön, etnicitet, klass och sexualitet, samt undersökt hur deras magiska krafter eventuellt 

förskjuter dessa normer, kommer jag nu avslutningsvis sammanfatta vad jag kommit fram till 

i analysen. 

      Cirkeln är en bok skriven ur ett feministiskt perspektiv, med Alison Bechdels test för hur 

mycket plats kvinnor tar i litteratur och kultur i åtanke. Boken utspelar sig på en 

gymnasieskola, vilket var en av anledningarna till att jag ville undersöka just textens normer. 

Gymnasiet är en miljö som ofta har stränga osynliga regler för hur man ska bete sig och ofta 

är det säkert på gymnasiet som även hela samhällets ”regler” börjar göras gällande.  

      I Cirkeln skapas ofta människors identiteter genom hur de förväntas vara; Linnéa 

förväntas vara en bråkig upprorsmakare på grund av sin trassliga barndom, och blir också en 

sådan, till exempel när hon stjäl rökelser från Mona Månstråle. Normerna i texten skapas i 

stor utsträckning i jämförelse med andra och är relativa. Vanessa framstår till exempel som 

vulgär i jämförelse med Ida, men som normativ i jämförelse med den ännu mer överdrivna 

karaktären Mona.  
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      Det verkar också som att de som själva lyckas bäst med att följa normerna, besitter makt 

att avgöra vad som är normalt och inte. Erik och Robin, som är skolans kungar, bestämmer 

bara genom sitt tal att homosexualitet är avvikande och äckligt, när de kallar Linnéa för 

”flata” som skällsord. Vanessa, Linnéa och Anna-Karin blir snabbt ”horan, knarkaren och 

fettot” när Ida benämner dem som detta. Och som svar på frågan huruvida normerna förskjuts 

när de magiska inslagen kommer in i texten: delvis. Vad som utgör normen förändras inte 

märkbart, däremot vem som anses följa denna norm. 
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