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Abstract 

As a teacher one has a responsibility over which literature our pupils read. The curriculum says that 

school has a responsibility to counteract the traditional gender roles. This should be an on-going process 

in all teaching, and one way to do this is to make a critical review of the literature that is used.  

In this essay I make an analysis from a gender perspective of the fantasy novel Cirkeln written by Mats 

Strandberg and Sara Bergmark Elfgren. I will use Maria Nikolajeva’s table of traits that are typical for 

women/girls and men/boys in children’s literature and in young adult literature. I compare the typical 

traits with the six main characters in the novel to see if they maintain or break the traditional pattern of 

gender roles. I also use some of Lois Tyson’s questions that are constructed for feminist analyses in 

literature. I also look at the standards and gender norms in the novel and how they can relate to today’s 

society. The last part of the essay consists of a brief intersectional analysis of class, ethnicity and 

sexuality in the novel.  

The result was that the characters have traits from both the male and the female side of the table. The 

characters and the situations in the book challenge the traditional view on gender and it definitely 

problematizes the norms in our society. The hetero norm is questioned, but ethnicity and class does not 

seem to play a very important role in the novel because it is barely mentioned.  

Keywords: gender, fantasy, gender roles, norm, Cirkeln 

 

 

 

 

  



 

Sammanfattning 

Som blivande lärare har man ett ansvar för den litteratur som våra elever läser. Det står i läroplanen att 

skolan har ett ansvar för att motverka de traditionella könsmönstren vilket ska göras hela tiden i all 

undervisning. Ett sätt är att kritiskt granska den litteratur som används i undervisningen.   

I den här uppsatsen gör jag en analys ur ett genusperspektiv i fantasyromanen Cirkeln som är skriven av 

Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. Jag använder mig av Maria Nikolajevas schema över 

karaktärsdrag som är typiska för kvinnor/flickor och män/pojkar i barn- och ungdomslitteratur. Jag 

jämför de typiska dragen med de sex huvudkaraktärerna för att se om de upprätthåller eller bryter mot 

det traditionella mönstret. Jag använder mig också av Lois Tysons frågor som är konstruerade för 

feministiska analyser i litteratur. Jag tittar också på normer i romanen och hur de kan relatera till dagens 

samhälle. Den sista delen av uppsatsen består av en kort intersektionell analys av klass, etnicitet och 

sexualitet i romanen.  

Resultatet var att karaktärerna har egenskaper från både den kvinnliga och manliga delen av schemat. 

Karaktärerna och situationerna i romanen utmanar den traditionella synen på genus och problematiserar 

definitivt normerna i vårt samhälle. Heteronormen är ifrågasatt, men etnicitet och klass verkar inte spela 

någon större viktig roll i romanen eftersom det knappt finns med.  

Nyckelord: genus, fantasy, könsroller, norm, Cirkeln  
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1. Inledning 
 

Fantasy är en omåttligt populär genre bland barn och ungdomar. I två undersökningar som nämns i 

boken Teaching literature to adolescents, visar det sig att fantasy och science fiction är de populäraste 

genrerna när ungdomar fått välja vilka böcker de helst läser. Sex av tio böcker år 2009 i teenread.coms 

undersökning var fantasy eller science fiction, och sju av tio böcker i The Young Adult Library Services 

Association (YALSA) är fantasy eller science fiction när ungdomarna själva väljer vilka böcker de ska 

läsa. (Beach et al 2011, s. 87).  Baserat på det resultatet, poängterar Beach et al att ungdomar ofta tycker 

om att fly från den vardagliga och skrämmande vardagen, till en annan värld (Beach et al 2011, s. 87) 

vilket kan vara en av anledningarna till att genren är populär. Självklart finns det flera andra anledningar 

till att läsa fantasy än bara för att fly verkligheten. 

Om man tittar på den internetbaserade bokhandeln Adlibris finns många fantasyböcker med på listan 

över ”Mest sålda” i kategorin ”Unga vuxna” och det är uppenbart att fantasy är väldigt omtyckt av 

ungdomar idag. Jag har även själv, under mina VFU-perioder, stött på många elever som älskat fantasy 

både som böcker och som film. Genren erbjuder enorma möjligheter. Man kan som författare skapa egna 

världar, egna väsen, eller ta med mer traditionella inslag till exempel övernaturliga inslag, häxor, drakar 

och trollkarlar. De allra flesta fantasyböckerna innehåller magi.  

Stephen Ekholm tar i sin bok En guide till fantasy upp fantasy ur ett historiskt perspektiv. Enligt hans 

redogörelse skulle fantasy kunna ha rötterna så långt bak som i Gilgamesh-eposet. Eposet innehåller 

moment som är typiska för fantasyn idag, så som den inre och yttre resa som Gilgamesh gör (Ekholm 

2000, s. 10). Vanliga teman i fantasy är det drama där världen står på spel, en kamp mellan det goda och 

det onda och även drömmen om en frälsare och den sista slutgiltiga striden (Ekholm 2000, s. 11). Alla 

dessa teman är aktuella i den roman uppsatsen kommer att handla om. 

Historiskt sett har män dominerat genren, både som författare och karaktärer. Enligt Ekholm var det inte 

förrän på 1960- och 1970- talen som kvinnorna tog plats (Ekholm 2000, s. 47). De författare som sägs ha 

haft störst påverkan på hur fantasy ser ut idag är bland annat J.R.R Tolkien, C.S Lewis och Charles 

Williams som alla är män. Idag kan man dock se ett stort antal kvinnor inom fantasy, både som 

karaktärer och författare. The Hunger Games av Suzanne Collins, Graceling Realm av Kristin Cashore 

och The Divergent Triology av Veronica Roth är tre exempel på kvinnliga författare med starka 

kvinnliga huvudkaraktärer. J.K Rowling skrev Harry Potter, som blev ofantligt populär, och Stephenie 

Meyer skrev The Twilight series som även den blivit extremt känd och uppmärksammad. 

Eftersom fantasy är så populärt bland ungdomar faller det sig naturligt att genren ofta ses innanför 

skolans väggar. Som jag nämnde förut har jag själv stött på flera elever som älskat genren, och det finns 

som ovan nämnt flera undersökningar där fantasy visar sig vara en stor favorit. Min uppsats kommer att 
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bestå av en genusanalys av en roman som är utvald från Adlibris ”Mest sålda”-lista och som även har 

fått mycket stor uppmärksamhet i Sverige. Jag har valt Cirkeln av Sara Bergmark Elfgren och Mats 

Strandberg, som är den första delen i en trilogi. Att valet föll på Cirkeln beror delvis på att den har sex 

flickor i huvudrollen, men också på att den till stor del utspelar sig även i vanliga miljöer såsom skolan 

och den lilla staden Engelfors.  

Det står i läroplanen för grundskolans senare år att skolan ska förmedla alla människors lika värde och 

även jämställdhet mellan kvinnor och män (Läroplan för grundskolan, fritidshemmet och 

förskoleklassen 2011). Det står också i läroplanen att 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Läroplan för 

grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011). 

Genuspedagogen Eva-Karin Wedin skriver i Jämställdhetsarbete i förskola och skola om att genussäkra 

material och läromedel. Hon menar att det är en självklarhet att det man använder sig av i skolan ska 

stödja läroplanens värdegrund och att det inte ska innehålla diskriminerande eller kränkande skildringar 

av kvinnor och män. Wedin menar också att man regelbundet bör granska materialet man använder, med 

utgångspunkt i kön och sexuell läggning (Wedin 2011, s. 76). Å andra sidan, kan man också läsa 

romaner för att i ett senare skede diskutera tillsammans om saker som genus, klass och andra viktiga 

ämnen för att lära sig se och upptäcka strukturer. I kursplanen för svenska i årskurs 7-9 står det till 

exempel att man ska läsa skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor och 

då kan en roman med stereotypa skildringar öppna för diskussion. Som lärare bör man dock själv vara 

medveten om vilka strukturer och stereotyper som finns i den litteratur som våra elever läser. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är analysera en roman i genren fantasy ur ett genusperspektiv för att 

se hur genus och normer framställs i en populär och modern fantasy-roman som utspelar sig i 

realistiska miljöer.  

Frågeställningen är: 

 Hur är verkets attityd till genus? 

Denna fråga kan brytas ner i ett par mindre frågor som jag ska försöka att besvara: 

 Hur framställs de kvinnliga huvudkaraktärerna i verket? 
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 Är karaktärernas beteende traditionellt till vad stereotyperna säger om manligt och 

kvinnligt? 

 Vilka genusnormer finns i verket och hur blir de problematiserade? 
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2. Metod och material 
 

Lois Tyson är professor i engelska och det är till stor del från hennes bok Critical theory today 

som mina frågeställningar kommer. Critical theory today tar upp några olika teorier och exempel 

på ingångspunkter till att analysera litteratur och jag har använt mig av hennes feministiska kapitel. 

Hon har skrivit en sammanställning av ett antal frågor som kan vara en ingångspunkt i 

feministiska litteraturanalyser (Tyson 2006, s. 119). Av Tysons åtta frågor som hon har med är det 

de tre första som är av relevans i min uppsats och som inspirerade mig. 

1. What does the work reveal about the operations (economically, politically, 

socially, or psychologically) of patriarchy? [---] 

2. What does the work suggest about the ways in which race, class, and/or other 

cultural factors intersect with gender in producing women’s experience?  

3. How is the work “gendered”? That is, how does it seem to define feminin‑  ity and 

masculinity? Does the characters’ behavior always conform to their assigned 

genders? [---] What seems to be the work’s attitude toward the gender(s) it portrays? 

For example, does the work seem to accept, question, or reject the traditional view of 

gender? (Tyson 2006, s. 119) 

Enligt Tyson handlar en feministisk läsning om att se hur litteraturen antingen upprätthåller eller 

stjälper förtrycket av kvinnor. Då menar Tyson det politiska, sociala, psykologiska och 

ekonomiska förtrycket som vi kan se i dagens samhälle (Tyson 2006, s. 83).  

Jag kommer också att använda mig av Maria Nikolajevas schema för egenskaper som anses typiskt 

manliga och kvinnliga i barn- och ungdomslitteratur. Såhär ser hennes tabell ut: 

Män/pojkar   Kvinnor/flickor 

Starka    Vackra 

Våldsamma   Aggressionshämmande 

Känslokalla, hårda   Emotionella, milda 

Aggressiva   Lydiga 

Tävlande    Självuppoffrande 

Rovgiriga   Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande   Sårbara 

Självständiga   Beroende 

Aktiva    Passiva 

Analyserande   Syntetiserande 

Tänker kvantitativt   Tänker kvalitativt 

Rationella   Intuitiva 
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(Nikolajeva 2004, s. 65). 

Jag kommer att göra en grundläggande läsning av romanen för att försöka besvara 

frågeställningarna med hjälp av bland annat Nikolajevas schema. Jag kommer också att använda 

mig av andra teoretiker som skriver om bland annat normer, kön och fantasy löpande igenom 

texten. 

I slutet av analysen kommer jag att göra en översiktlig intersektionell analys av romanen då jag 

kommer att beröra klass, etnicitet och sexualitet. 
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3. Genusteori  
 

Begreppet genus är komplext och omdebatterat. En slagning i Nationalencyklopedin säger "Genus; 

begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att 

förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala 

kön" (NE). Enligt Lois Tyson ska man skilja på kön och genus, på engelska begreppen sex och gender, 

och hon poängterar att kvinnor inte föds till feminina eller män till maskulina (Tyson 2006, s. 86). Hon 

skriver att de fysiska skillnaderna mellan kvinnor och män, såsom storlek och form, inte naturligt gör att 

män är överlägsna kvinnor. De är inte bättre ledare, mer intelligenta, modiga eller logiska (Tyson 2006, 

s. 86). Det kön vi tilldelades vid födseln rent kroppsligt för med sig en hel del fördomar om hur vi ska 

vara socialt och det är det som kallas för genus, föreställningarna om manligt och kvinnligt. ”Man föds 

inte till kvinna, man blir det” är ett känt citat av Simone de Beauvoir i hennes verk Det andra könet. Det 

är just det som genus handlar om – hur det sociala och kulturella runt omkring oss skapar vad som är 

manligt och kvinnligt, och därmed skapar fördomar och förväntningar på oss individer utifrån vårt 

biologiska kön. Britt-Marie Thurén skriver att genus är en princip som gör att vi kategoriserar oss 

människor i två olika: kvinnor och män. Utifrån dessa kategorier tillskriver vi dem båda egenskaper, 

kvinnliga och manliga (Thurén 2003, s. 11). Det är genom att studera genus som vi kan se strukturerna. 

R.W. Connell skriver i Om Genus om flera undersökningar som visat att det egentligen inte varit någon 

skillnad mellan kvinnor och män och att flera av de fördomar vi har helt enkelt inte stämmer (Connell 

2002, s. 59f). Det gör det ännu mer intressant, att föreställningarna om manligt och kvinnligt är så starka 

i samhället och att föreställningarna värderas olika, när det kanske inte ens existerar någon skillnad mer 

än kroppsligt. Att det är vi själva som värderar manligt och kvinnligt olika, och oftast ger det manliga 

högre status.  

I boken 50 concepts of gender studies förklaras begreppet stereotyp av Jane Pilcher och Imelda 

Whelean.. Journalisten, författaren och politikern Walter Lippman myntade begreppet år 1922, då han 

använde det i syfte att beskriva den bild som vi får upp i huvudet när vi tänker på en speciell social 

grupp (Pilcher Whelehan 2004, s. 166). Pilcher och Whelehan tar upp problematiken som finns med 

begreppet, nämligen att den bild man får kan vara orättvis, rättvis, negativ, positiv eller något annat som 

inte stämmer överens med alla i gruppen och att vi riskerar att se på människor som grupper istället för 

som individer (Pilcher Whelehan 2004, s. 166). Detta är precis vad vi gör när vi tänker att kvinnor har 

vissa egenskaper och män andra. Enligt Wedin, som skriver om Hirdmans teorier om genusordningen, 

värderas dessutom det manliga högre än det kvinnliga. Mannen är normen i samhället, och det som inte 

är manligt är avvikande. Som exempel tar Wedin upp hur ordet flickpojke är mindre accepterat än 

pojkflicka (Wedin 2011, s. 51). 

Yvonne Hirdman skriver om det stereotypa genuskontraktet, som hävdar att kvinnans naturliga plats på 

grund av barnafödandet är hemma, underordnad, underbetald och underrepresenterad (Hirdman 2001, s. 
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81). Hon skriver om hur mannen och kvinnan mer eller mindre accepterar rollerna vi har, i tystnad 

(Hirdman 2001, s. 90). Vi upplever att det är som det ska vara, att det manliga är värt mer än det 

kvinnliga och att vi accepterar det delas in i två och gör oss olika. Även Tyson tar upp något liknande, 

hur tron på män som överlägsna kvinnor har utnyttjats till att rättfärdiga och behålla männens 

ekonomiska, politiska och sociala makt. Tyson menar därmed att det faktum att kvinnor är underlägsna i 

samhället beror på kulturella skillnader och inte på biologiska (Tyson 2006, s. 86).  

Även Tyson tar upp de stereotypa könsrollerna. Hon menar att de framställer män som rationella, starka, 

beskyddande och beslutsamma, medan kvinnor framställs som känsliga, svaga, undergivna och 

omvårdande (Tyson 2006, s. 85). Tyson tar inte bara upp hur kvinnorna påverkas, utan även hur männen 

påverkas. De får inte visa sig svaga, och de får inte gråta. De får inte visa rädsla, smärta eller sympati för 

andra män, eftersom det anses vara omanligt (Tyson 2006, s. 87). Både kvinnor och män påverkas av 

genus. 

Eva-Karin Wedin definierar normer som osynliga och informella regler som vi ska följa, regler för hur 

vi ska vara och bete oss mot varandra. Normen är det ”normala”, det vill säga det beteende som är 

accepterat i just det sammanhanget (Wedin 2011, s. 48). Tidigare förklarades begreppet ”stereotyp” och 

hur vi delar in människor i kategorier baserat på fördomar. Varje sådan kategori har normer, det vill säga 

informella regler, att följa. En norm är osynlig till någon bryter emot den, och då beter sig ”avvikande”. 

Wedin skriver att normer har två sidor – den normala och den avvikande, och att om man befinner sig 

utanför normen behandlas man som annorlunda och utanför vilket är en utsatt position. Hon nämner 

också hur normer bygger på underliggande värderingar och att man därför kan förändra normen – 

eftersom att man ju kan förändra sina värderingar (Wedin 2011, s. 48f).  

Wedin tar också upp begreppen maskulinitet och femininitet, vilket enkelt innebär de beteenden och 

handlingar som vi anser vara kvinnligt eller manligt. Maskulinitetsnormen är en överordnad norm och 

representerar föreställningarna om hur en ”riktig” man bör vara, vilket centralt innebär att ta avstånd från 

feminina. En riktig man beter sig inte som en kvinna, utan behärskar kvinnorna. Det finns också 

maktordningar inom manligheten, och exempelvis kommer homosexuella längst ner. 

Femininitetsnormer skapas i relation till maskulinitetsnormerna, och de flesta kännetecknas av 

underordning gentemot det manliga, exempelvis genom anpassning till mäns önskningar och intressen 

eller genom att stödja och ha omsorg om män. Wedin skriver också om hur femininitetsnormer 

synliggörs genom kulturella gestaltningar och tar då upp hur ett sådant ideal är att lägga stor vikt på 

utseende och att behaga män. Även inom de feminina normerna finns en rangordning och ofta hamnar 

de kvinnor som bryter mot idealen längst ner, till exempel de som avviker mycket från normerna och 

uppfattas som okvinnliga (Wedin 2011, s. 57f).  

I analysen av Cirkeln kommer jag att använda begreppet norm och då kommer jag även inkludera 

maskulinitetsnormer och femininitetsnormer.  
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I slutet av analysen av manligt och kvinnligt kommer jag att göra en kort, översiktlig analys av etnicitet, 

klass och sexualitet och om vilken betydelse det har i romanen. Detta för att det blir allt vanligare med 

intersektionalitet i analyser. Enligt Wedin är intersektionalitet när andra normer samverkar tillsammans 

med kön, så som exempelvis ålder eller social bakgrund (Wedin 2011, s. 56). Jag kommer att se över 

just etnicitet, klass och sexualitet i romanen för det anser jag är mer relevant för den här analysen än 

ålder. 

3.1 Genus i fantasy 
 

Genus i fantasy har genom historien varit väldigt stereotypt och män var överrepresenterade länge i 

genren. Många av de verk som skrivs handlar om hur en ensam man eller pojke får i uppdrag att rädda 

världen eller liknande. Dock har kvinnorna på senare tid tagit mer och mer plats. Enligt Ekholm tog 

kvinnorna plats först på 1960-70-talet som författare (Ekholm 2000, s. 47). Flera av de största verken 

innehåller ytterst få kvinnor, och deras roller går ofta ut på att passa upp på männen istället för att föra 

historien framåt. Annica Johansson slår fast i Världar av ljus, världar av mörker att J.R.R Tolkien är 

”hela fantasygenrens viktigaste författare” (Johansson 2009, s. 41). Hon skriver om hur J.R.R Tolkien 

endast har två kvinnliga karaktärer som är av större betydelse i Sagan om ringen. Den ena, Galadriel, 

fungerar mer som någon slags gudomlighet, och den andra är Eowyn. Eowyn är enligt Johansson en av 

verkets mest intressanta karaktärer på grund av hennes personlighet. I slutändan bestämmer sig dock 

Eowyn för att sluta slåss och istället bli maka och mor (Johansson 2009, s. 46). Enligt Maria Nilson, som 

i sin bok från Gossip Girl till Harry Potter – Genusperspektiv på ungdomslitteratur tar upp problemet 

med våldsamma tjejer i litteratur, är att göra karaktärerna till mödrar ett sätt att tona ned det våldsamma 

(Nilson 2010, s. 149).  J.R.R Tolkien har haft en enormt stor påverkan på hur genren fantasy ser ut. 

Johansson skriver om hur ingen annan haft ett sådant inflytande, och ingen annan har blivit så 

efterhärmad (Johansson 2009, s. 41). Det kan naturligtvis ha påverkat hur fantasy har sett ut fram tills 

idag. Kanske ska man ha i åtanke att det är många år sedan Sagan om ringen gavs ut och att man inte ska 

lägga för stor vikt vid det i nutida analyser av fantasy, men det är också en viktig aspekt i frågan om 

genus i fantasy.  

Kajsa Öberg Lindsten tar i en recension för Göteborgsposten upp fem böcker som alla innehåller pojkar 

och män i huvudrollen, som slutligen är förebilder och blir hjältar. Hon skriver att de till sin hjälp har 

moderliga, goda, dumma eller listigt ömsinta kvinnor (Öberg Lindsten, 2007). Egenskaperna som 

tillskrivs kvinnorna är just stereotypiskt kvinnliga, medan männen ofta är hjältar i berättelser. Enligt 

Öberg Lindsten är de enda självständiga kvinnorna häxor (Öberg Lindsten, 2007) och det är en 

spännande ingång att tänka på i analysen av Cirkeln. Dock tar Nilson upp hur det de senaste åren 

kommit flera fantasyböcker med tjejer i huvudrollen (Nilson 2010, s 105). Att det på det viset har gått 

framåt sedan förr råder det ingen tvekan om, kvinnor har fått mycket större plats i litteraturen. Det 

besvarar dock inte frågan om hur kvinnorna framställs och vad som egentligen är normen i böckerna. 
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4. Presentation av Cirkeln  
 

Cirkeln kom ut år 2011 och är den första delen i en trilogi som heter Engelfors-trilogin. Den andra delen 

heter Eld och den sista, avslutande delen heter Nyckeln. Första delen har filmatiserats och gått på bio.  

Romanen är i genren fantasy, men den utspelar sig stor del i de normala miljöer som tonåringar rör sig i, 

det vill säga i skolan, på fester eller i hemmet. Det är inte bara de magiska inslagen som är i fokus, utan 

även det vanliga tonårslivet med kärlek, identitetsskapande, familjen och vänskapen har stor betydelse i 

romanen.  

Cirkeln handlar om ett gäng tonåringar som får reda på att de har magiska krafter. Cirkeln består från 

början av sju stycken häxor – Elias, Minoo, Rebecka, Linnéa, Vanessa, Anna-Karin och Ida. Elias, som 

är den enda killen, blir mördad i början av romanen i vad som ser ut som ett självmord och kvar blir 

därför sex stycken tjejer som har i uppdrag att rädda världen. Minoo är gruppens intelligenta medlem 

och hon är också skolans plugghäst. Rebecka är den omtänksamma tjejen som får som uppdrag att vara 

gruppens ledare. Linnéa är den kaxiga tjejen som det går flera rykten om men som ingen riktigt vet vad 

som stämmer eller inte. Vanessa är den snygga festtjejen som hänger med äldre killar och Anna-Karin är 

den mobbade tjejen som bor på landet med sin mamma och morfar. Ida är skolans populära tjej men som 

ingen tycker om eftersom hon är egoistisk och rent av elak. De här tjejerna har fått i uppdrag att 

tillsammans rädda världen, och för att nå dit måste de samarbeta med varandra och hålla ihop, något som 

visar sig vara svårt. Allt eftersom utvecklar de magiska krafter, såsom exempelvis osynlighet, förmågan 

att få andra att lyda order och tankeläsning.  

Tjejerna har svårt att komma framåt då de inte har någon med kunskap som kan hjälpa dem. Adriana, 

skolans rektor, låtsas till en början att hon vet mer än vad hon gör och tar över från Nicolaus, skolans 

vaktmästare som säger sig vara deras ledsagare. Ingen av dem har egentligen koll på situationen. När 

Rebecka sedan blir nästa medlem i gruppen att dödas, och Minoo utsätts för ett mordförsök förstår de 

allvaret. De vill få fast mördaren och börjar då samarbeta för att lyckas. Max, som är deras lärare och 

den som Minoo är kär i, visar sig ha blivit välsignad av demonerna och det är han som är mördaren. De 

lyckas genom att samarbeta med varandra att försätta honom i koma. 

Parallellt med det magiska lever tjejerna på i vardagslivet och tampas med kärleksproblem, problem med 

familjen och problem med vänner.  
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5. Analys av Cirkeln 
 

Cirkeln borde falla innanför ramarna för det som kallas low fantasy, det vill säga att händelserna utspelar 

sig antingen helt eller delvis i den värld som vi lever i, och att de magiska inslagen är få eller inga alls. I 

Cirkeln används förvisso magi, men världen är densamma som vår och det är många bekanta miljöer i 

boken, exempelvis skolan och bilden av Engelfors som en liten småstad i Sverige. Detta innebär att de 

patriarkala strukturer som råder i vårt samhälle även råder i romanen, och att man kanske kan utgå ifrån 

att männen är de som har mest makt i samhället och att kvinnor ofta förtrycks.  

Dock skiljer sig Cirkeln från den typiska fantasyromanen på flera plan. Som tidigare nämnt är det ofta så 

i fantasy att det drar ihop sig mot en stor strid eller kamp, och så är det även i Cirkeln. Oftast är det en 

pojke som är utvald att rädda världen när man talar om fantasy, som exempelvis Harry Potter i Harry 

Potter eller Frodo i Sagan om Ringen. I Cirkeln är det sju stycken personer som är utvalda, varav endast 

en är pojke, Elias. Elias dör under romanens första sidor, så därför blir det sex flickor som får i uppdrag 

att rädda världen. Samarbetet mellan de sex flickorna går som en röd tråd igenom romanen och är 

väldigt viktigt för deras uppdrag, som är att skydda världen mot demonerna.  

Jag kommer att analysera var och en av de sex huvudkaraktärerna först, ifrån ett genusperspektiv där jag 

kommer titta närmare på de normer som råder och hur de ter sig i romanen och sedan sammanfatta 

resultatet. Jag kommer sedan att titta lite närmare på klass, etnicitet och sexualitet i romanen för att få in 

det intersektionella i analysen.  

Minoo är gruppens intelligenta medlem. Helena Josefson skriver om hur flickor redan på förskolan 

förväntas vara duktiga, (Josefson 2005, s. 17). Minoo fäster stor del av sitt självförtroende och sin 

självkänsla vid sina prestationer och sin intelligens. Det är inte alls långt in i boken som man får se att 

Minoo är bäst i klassen utan större ansträngning, men att hon är rädd för bli avslöjad som en bluff 

(Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 30). Vid ett tillfälle nämner också Minoos mamma att hon var 

en typisk duktig flicka, och att hon inte vill föra över det på Minoo (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, 

s. 20). Minoo är också tävlande, vilket är en egenskap som Nikolajeva tillskriver som typisk för pojkar 

och män i litteratur (Nikolajeva 2004, s. 60). Det är viktigt för Minoo att vara duktig och att känna sig 

viktig och när hon inte har några krafter känner hon sig inte lika bra som de andra medlemmarna i 

cirkeln. Minoo ofta mår dåligt över den press hon känner, hon har ständig ångest att hamna efter i skolan 

och när det blir tydligt att hon inte har några magiska krafter eller något speciellt element blir hon så 

påverkad att hon lämnar en lektion för första gången i sitt liv. Hon känner sig misslyckad och hon 

känner att hon inte hör hemma någonstans (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 258). 

Skolan är en viktig plats för Minoo, för det är en plats där ”hon vet vem hon är och vad hon är bra på. I 

resten av världen har hon ingen aning” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 116). Kanske är det 

därför som det är viktigt för Minoo att behålla sin roll som duktig i skolan, för att det är den plats där 
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hon känner sig tryggast i vem hon är. Nilson tar upp hur skildringar av skolan i ungdomslitteratur ofta 

inte bara tar upp en dålig skolmiljö, utan också att skolan skildras som en plats där det sociala livet tar 

plats (Nilson 2010, s. 81).  Fanny Ambjörnsson har i en studie följt ett antal flickor i gymnasiet och efter 

det drar även hon slutsatsen att skolan är viktig och central i ungdomars sociala tillvaro (Ambjörnsson 

2003, s. 31). Det är tydligt i Cirkeln att skolan är en plats för det sociala livet. Varje karaktär har en viss 

social roll i skolan, och det är tydligt att det finns starka normer och en social hierarki.   

Trots att Minoo känner sig trygg i vem hon är i skolan så känner hon också ett stort utanförskap på 

grund av att hon känner sig mer intelligent och annorlunda mot sina jämnåriga klasskompisar. Hon 

betraktas av de andra i skolan som en besserwisser och plugghäst. Det finns tydliga regler för hur 

studiemedveten man får vara i dagens skola utan att få titeln plugghäst eller besserwisser, och den 

gränsen har Minoo passerat för länge sen. Hon känner att hon inte passar in med de andra. 

Minoo hatar att vara tonåring. Mest för att det ständigt innebär att buntas ihop med andra tonåringar. 

Att komma till skolan är som att tvångsdepoteras till en främmande planet – varje dag. Hon har inget 

att säga till invånarna. Hon kan inte ens låtsas att hon är en av dem, för hon vet inte hur man gör 

(Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 27) 

Minoo uttrycker en önskan om att de andra ska ha kommit ikapp henne på gymnasiet (Strandberg, 

Bergmark Elfgren 2011, s. 27). Det konstateras dock att så inte är fallet, men i och med den önskningen 

visar Minoo att hon ändå vill ha social kontakt med jämnåriga och att hon vill passa in, men hon vill inte 

ändra på sig själv utan snarare ändra på alla andra. 

Josefson skriver att redan som väldigt små börjar flickor att bli bekräftade (Josefson 2005, s. 17). Minoo 

har ett stort behov av att få bekräftelse vilket hon också reflekterar över. Vid ett tillfälle svarar hon på en 

fråga som läraren ställt, och en av pojkarna, Kevin, i klassen stönar åt henne (Strandberg, Bergmark 

Elfgren 2011, s. 148). Här kan vi först ännu en gång se hur en kille tar sig friheten att stöna bara för att 

en tjej sagt svaret på en fråga och hur han därmed tar plats i klassrummet. I Att göra kön skriver Ylva 

Elwin-Novak om hur pojkar upplever att flickor tar över när de pratar runt 40% i klassrummet (Elwin-

Novak 2003, s. 112). Wedin har en liknande undersökning som visar att på gymnasiet har killarna 

ungefär 75% av utrymmet i skolan (Wedin 2011, s. 173). När Kevin stönar leder det till att Minoo 

ifrågasätter sig själv. Hon funderar på varför hon alltid måste vara en sån besserwisser och varför 

lärarnas belåtna leenden är så viktiga när resten av klassen blir att hata henne (Strandberg, Bergmark 

Elfgren 2011, s. 148). Även på en studiemedveten inriktning som natur finns det begränsningar för hur 

mycket man får veta och berätta att man vet utan att betraktas som jobbig. Enligt Nikolajevas schema är 

beroende en typisk kvinnlig egenskap i barn- och ungdomslitteratur, vilket Minoo är av bekräftelse.  

Minoo värderas i gruppen av häxor efter sin intelligens. ”Den allmänna uppfattningen var att Minoo 

skulle följa med eftersom hon är ’smartast’. Just då vann smickret över rädslan. Kan man bli mer 

desperat efter bekräftelse? tänker hon”. Linnéa ler åt Minoo, och säger att det nog inte Minoos typiska 
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helgaktivitet. Minoo hatar när andra påpekar att hon är präktig, trots att hon vet om det själv (Strandberg, 

Bergmark Elfgren 2011, s. 188). Det som blir intressant här är att Minoo inte längre söker de vuxnas 

bekräftelse. Efter att hon har blivit medlem i en grupp med andra jämnåriga och fått social kontakt med 

dem är det istället deras bekräftelse hon söker. Minoo är präktig och hon är lydig, vilket är en egenskap 

vi hittar i Nikolajevas spalt för kvinnliga egenskaper. Men Minoo håller på att förändras, vilket gör att 

hon funderar över huruvida det är komplimang eller inte när Adriana säger att hon är duktig på att lyda 

order (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 307). I böcker, och framför allt i fantasy, är det vanligt att 

det finns just en kvinnlig besserwisser. Hermione i Harry Potter är ett exempel. Skillnaden är att i 

Cirkeln är Minoo utvald som alla andra, men hon har ingen kraft eller speciellt element, vilket kanske 

gör att Minoo ändå får den rollen. Men fenomenet skiljer sig ändå i den här romanen mot i övriga 

fantasyromaner, för enligt Nilson så är det just att det ofta finns en kvinnlig stödperson som hjälper 

pojken att bli hjälte (Nilson 2010, s. 100). I det här fallet är Minoo en jämställd räddare tillsammans med 

de andra flickorna.  

Minoo känner även utseendemässigt att hon inte passar in, så någon vidare självkänsla har hon inte där 

heller. Hon har för många finnar, och hon äcklas över sig själv för att hon är så fruktansvärt harmlös, för 

att hon aldrig har bytt frisyr och för att hon har tråkiga kläder. Minoo skulle egentligen vilja vara 

alternativ, men i rädsla för vad resten av skolan skulle säga så vågar inte leva ut den sidan av sig själv. 

Hon är rädd att bli kallad för wannabe (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 18).  Det blir uppenbart 

att det finns kategorier och normer och att vem som helst inte kan anamma vilken stil som helst.   

Minoo försöker leva upp till de ideal och den femininitetsnorm som finns efter att hon har träffat Max. 

Max har uttryckt att han vill vara med henne, och vid det tillfället såg Minoo ut som hon brukar göra. 

Men ändå spelar utseendet större roll efter att de kysst varandra, och Minoo tar på sig mer smink än 

vanligt, och en tajtare tröja med större urringning (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 279). Minoo 

förändrar sitt utseende för att förhoppningsvis se bättre ut i Max ögon. Som tidigare nämnt skriver 

Wedin om det feminina idealet som innebär att kvinnor lägger ner stor vikt vid sitt utseende för att 

behaga män (Wedin 2011, s. 58). Helena Josefson skriver också att en av de kvinnliga normerna är att 

anpassa sig efter vad mannen tycker och uppskattar, och att vara just sexig, snygg och vacker (Josefson 

2005, s. 31). I det här fallet anstränger sig som sagt Minoo, men trots det ignorerar Max henne sedan. 

Hennes ansträngning spelar ingen roll. Enligt Nikolajeva framställs ofta kvinnor som vackra i barn- och 

ungdomslitteratur, vilket här är en strävan Minoo har och något som hon då och då tänker att hon vill 

vara men inte är enligt henne själv genom romanen.  

En sak som Minoo gör är att skuldbelägga sig själv. Minoo blir kysst av Gustaf som är Rebeckas 

pojkvän, vilket gör honom till förbjuden för Minoo, trots att Rebecka är död. För en sekund njuter 

Minoo och upplever en liten, liten drömlik känsla, men trots det knuffar hon undan Gustaf. Hon 

ifrågasätter hans handling, bryter sig loss från honom och uttrycker tydligt att hon vill sudda ut alla spår 

av kyssen. Hon ber honom lämna henne ifred och är märkbart äcklad (Strandberg, Bergmark Elfgren 
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2011, s. 348). Trots att Minoo ur en moralisk synpunkt har agerat rätt, genom att avbryta kyssen och 

knuffa bort Gustaf, tar hon på sig skulden för vad som hände. Hon är livrädd att Vanessa ska ha sett, och 

utgår ifrån att Vanessa kommer tro att det är något mellan Minoo och Gustaf (Strandberg, Bergmark 

Elfgren 2011, s. 349). Minoo skäms så mycket att hon knappt kan tänka på det och hon vågar inte berätta 

för någon för hon vet inte hur hon ska kunna förklara vad som hände (Strandberg, Bergmark Elfgren 

2011, s. 352). Det är inte ovanligt i samhället idag att kvinnor får skulden eller att deras versioner av 

saker som har hänt ifrågasätts. Som läsare vet man att Minoo inte har gjort något fel och funderar på 

varför hon själv tror det. Det känns som att den här sekvensen är kritisk mot det fenomen som gör att 

kvinnor skuldbeläggs för saker de är oskyldiga till. Ofta vid brott ställs irrelevanta frågor till offren, och 

även om det Minoo inte är med om går lika långt kan det vara en spegling av hur samhället får unga 

flickor att känna.  

Anna-Karin är mobbad och hennes roll är mobboffret. Anna-Karin anpassar sig inte efter normen, men 

hon anpassar sig efter sina mobbare och de regler som mobbarna sätter upp. Till exempel jobbar hon 

aktivt för att inte synas och för att ingen ska märka henne. Anna-Karin står långt utanför de rådande 

skönhetsideal som kvinnor ska leva upp till och det får hon betala dyrt för. Ett exempel är att Anna-

Karin har haft smeknamnet ”svetthoran” under hela högstadiet, ett namn hon fått tack vare Erik. På 

grund av det klär hon sig extremt varmt för hon vägrar att visa hud (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, 

s. 26). Det är tydligt att det är killarna på skolan som är Anna-Karins största mobbare. Forskning visar 

att pojkar oftare utsätter andra för verbala kränkningar (Wedin 2011, s. 91). Josefson skriver om hur 

pojkar redan i förskoleåldern får hållas, och att de möts av förväntningar om att de ska vara bland annat 

vilda och tuffa (Josefson 2005, s. 17). Hon skriver också att genuspåverkan gör att killar ofta blir mer 

störande när de blir äldre (Josefson 2005, s. 21).  

När Anna-Karin får sina magiska krafter bryter hon mot den norm som gör att kvinnor ofta söker det 

andra könets bekräftelse. Hon får nu killarnas uppmärksamhet, och de är alla förälskade i Anna-Karin, 

men hon njuter inte alls av det. Hon förnekar de populära killarna att sitta vid hennes bord, inte idag och 

ingen annan dag heller. Hon är irriterad på deras roll i skolan, och tänker ”när samlades alla och krönte 

dem till kungar?” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 120). Citatet är starkt, och visar hur Anna-

Karin ifrågasätter den struktur som gör att killar ofta är de som styr och tar störst plats i skolan. 

Sårbar är en egenskap som enligt Nikolajeva är typisk för kvinnor och som Anna-Karin besitter. Anna-

Karin är märkbart påverkad av sina år som mobbad och hon lever i ständig rädsla att någon ska vara 

elak. Hon ”hör ekon av tidigare gånger i sitt huvud. Röster som viskar om hur fet hon är och hur mycket 

bondgård hon luktar” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 47). Anna-Karin känner sig dömd och hon 

tror att hon aldrig kommer få uppleva äkta kärlek. ”Anna-Karin vänder bort blicken och fylls av 

nattsvart, dunkande självömkan. Aldrig att någon kille kommer titta på henne som Gustaf tittar på 

Rebecka” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 26).   
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Anna-Karins karaktär beskrivs som överviktig, och just det är återkommande då och då genom romanen. 

Anna-Karin väger uppenbarligen mer än vad som är accepterat enligt normen, och här gör sig 

skönhetsidealen påminda igen. Kvinnan ska vara sexig och smal, vilket Anna-Karin enligt normen inte 

är och det leder till ett utanförskap. Hon blir bland annat kallad för fetto av Ida (Strandberg, Bergmark 

Elfgren 2011, s. 186) och hon blir kallad för julgris av en okänd kille på en fest (Strandberg, Bergmark 

Elfgren 2011, s. 318). Anna-Karin mår dåligt över sitt utseende och försöker dölja sig själv. 

Romanen rör också lite vid att ätstörningar inte alltid handlar om målet att gå ner i vikt och utseendehets, 

utan även att det kan handla om andra saker som exempelvis tröst eller kontroll. Anna-Karin äter för att 

dämpa sin ångest, och hon beskriver det som att hon fylls av en ”dåsig, skön känsla” (Strandberg, 

Bergmark Elfgren 2011, s.48). I romanen nämns inget samband mellan Anna-Karins vikt och att hon 

äter för att dämpa sin ångest. Det är som om de två sakerna inte hör ihop.  

Det blir i en scen väldigt tydligt hur stark maktordningen är och hur svårt det är att förändra den. Anna-

Karin bestämmer sig för att sluta använda magin och då träder Ida fram och säger till Anna-Karin att hon 

ska få ångra att hon har förstört Idas liv. Något brister inom Anna-Karin: ”Det säger Ida. Ida som har 

plågat Anna-Karin i nio evighetslånga år” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 367). Anna-Karin 

erkänner hur mycket Ida har plågat henne, hur hon har legat vaken och funderat på vad som är fel på 

henne och hur hon har gjort allt för att inte synas och märkas. Här blir det tydligt än en gång hur offer 

ofta tar på sig skulden själva. Då svarar Ida iskallt att Anna-Karin borde ha tagit liv av sig. Anna-Karin 

reagerar med stor vrede och attackerar Ida samtidigt som hon försöker använda magin på henne men Ida 

lyckas motstå och Anna-Karin förstår att hon förlorade slaget. Orättvisan är total när Anna-Karin än en 

gång hamnade i den undergivna roll som Ida och de andra med makt på skolan har satt henne i, samtidigt 

som Ida fick tillbaka sin roll som mobbare utan att ha lärt sig något alls av situationen. Den struktur och 

de normer som existerar är starka och svåra att bryta eller utmana.  

När det gäller Anna-Karins karaktär problematiseras även den bild av killar som sexuella varelser som 

alltid vill ha sex och det med vem som helst, och också att sexuella övergrepp inte anses vara lika 

allvarliga om de sker mot en man som mot en kvinna. Helena Josefsson skriver om manliga normer och 

en av normerna är just tron att killar alltid ska vilja ha sex (Josefsson 2005, s. 26) och att det inte är lika 

självklart att en kille får säga nej till sex (Josefsson 2005, s. 31). 

Anna-Karins bild av killar är att de utnyttjar tjejer och vill ligga med alla, troligtvis ett resultat av vad 

hennes mamma har berättat om män för henne genom åren. Anna-Karin menar att hon ska ha sex med 

Jari genom att manipulera honom, och Vanessa och Linnéa försöker få henne att förstå att det inte är 

okej. 

”Du menar att du tänker våldta honom”, säger Linnéa. 

”Knappast”, säger Anna-Karin. 

”Om du har sex med honom mot hans vilja så är det våldtäkt”. 
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”Både du och jag vet att han aldrig skulle göra det frivilligt”, fyller Vanessa i. 

”Att ligga är ju för fan det enda killar vill!”, fräser Anna-Karin. ”Vilken kille säger nej till det? 

Va?” 

”Anna-Karin”, säger Vanessa bestämt. Jag vet att du är väldigt oerfaren, men det funkar inte 

så. Jari är människa. Inte nån du kan använda. Skulle du tycka det var okej om en kille gjorde 

så med en tjej?” 

”Det är inte samma sak. Och Jari vill ha mig på riktigt, vad ni än tror” (Strandberg, Bergmark 

Elfgren 2011, s. 330). 

Synen på tjejers och killars sexualitet problematiseras här. Anna-Karin tror att killar bara vill ha sex 

medan Vanessa och Linnéa resonerar väldigt klokt och förklarar att Jari är en människa och inte någon 

som kan användas. Ofta är kvinnan objektet, men här är rollerna ombytta. Jari reduceras till ett objekt, 

och Anna-Karin menar att hon kan ligga med honom för att hon har uppfattningen att killar bara vill 

ligga. Hon tycker inte heller att det är samma sak om någon gör lika mot en tjej. Det speglar samhällets 

värderingar och pekar på en tydlig kritik mot den stereotypa synen på mäns sexualitet. Anna-Karin 

avbryter dock och sedan skäms hon, med all rätt enligt henne själv, varje gång hon ser Jari som nu är 

rädd för henne (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 351). Vanessas och Linnéas resonerande visar att 

fördomen om killar som ständigt villiga att ha sex inte stämmer och ännu en norm ifrågasätts i romanen.   

Karaktären Ida är gruppens mobbare. Hon fokaliseras inte i boken, vilket leder till att man inte får 

tillgång till hennes tankar och till hennes inre som med de flesta av de andra karaktärerna. Ida blir bara 

synlig genom de andras perspektiv. Ida är den som man får veta minst om, både vad gäller henne själv 

och hennes familj. Ida tar mycket plats i skolan och hon syns och märks. Kanske är det därför man inte 

får se hennes perspektiv i romanen. 

Ida framställs som en populär tjej med hög status, trots att hon är en mobbare. Hon står högt i den 

sociala hierarkin och hon söker liksom Minoo de vuxnas bekräftelse men utan att för den sakens skull få 

någon ”besserwisser”-stämpel på sig av andra. Hon har varit kamratstödjare och elevrådsordförande 

under hela högstadiet och hon skäms inte alls för att stå och ljuga inför hela skolan om hur de stöttade 

Elias och om hur Elias var en jättefin kille (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 76). De vuxna har en 

annan bild av Ida än hennes offer, eller så är de också rädda för henne.  

Ida introduceras i romanen efter att Elias har hittats, när hon vill vara den som berättar vad som har hänt. 

Hon blir irriterad när hon inte får sprida ordet ”Ida ger henne en mördande blick, uppenbart störd över 

att bli avbruten. Det här är hennes show” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 38). Ida gör Elias 

tragiska död till något hon kan dra fördel av. Ida har varit med och mobbat Elias, men kan ändå inte se 

sambandet mellan hans död och sin egen eventuella skuld i det. Bland annat säger hon ”Det är så himla 

själviskt. Tänk på hans föräldrar liksom” och ”Det var ingen som tvingade Elias att ha på sig såna där 

kläder och sminka sig i skolan” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 39). Ida menar här att Elias 

borde ha anpassat sig efter vad som anses vara normalt, det vill säga normen, istället för att vara sig själv 

och få ha den identitet han själv ville. Ida fortsätter med att lägga skulden på Elias själv ”Jag menar, om 
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han tyckte det var så hemskt kunde han ju ha anpassat sig och blivit lite mer normal. Jag säger inte att 

det var hans fel att han blev mobbad, men han gjorde ju inte mycket för att undvika det direkt” 

(Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 39). Ida värderar inte Elias rätt att få vara sig själv. Hon förnekar 

honom rätten till sin egen identitet och ger sig själv, i egenskap av hans mobbare, rätten att mobba 

honom för att han inte passar in i de normer som bland annat hon är med och upprätthåller. Wedin 

skriver att maskulinitetsnormen säger att en riktig man känns igen genom att inte vara som en kvinna, 

genom att ta avstånd från det feminina (Wedin 2011, s. 57).  Elias sminkade sig och brydde sig om sitt 

utseende, vilket är typiskt kvinnligt, och det ledde till att han fick en status som homosexuell och blir 

kallad för bög i nedsättande toner.  

Även vid Rebeckas död har Ida kommentarer. Hon säger då att det kanske inte alls är konstigt att 

Rebecka dör, för ”hon var ju helt anorektisk, det vet ju alla” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 

166). När Ida säger detta, börjar hon sedan gråta och säger att hon inte vill dö. Man får därför intrycket 

av att Idas attityd är en fasad, men det är en fasad som står sig stark. Annars är känslokall en egenskap 

som man gärna vill tillskriva Ida, enligt Nikolajevas schema en typisk egenskap för killar, men till trots 

verkar det finnas något mer känslosamt under ytan.  

Minoo reflekterar över hur människor förklaras, och att det även borde finnas en förklaring till varför Ida 

är som hon är. Hon funderar på om Idas föräldrar har tryckt ner henne såsom hon trycker ner andra, eller 

om hon tycker att hon är rolig eller om hon ens förstår att hon sårar andra. Minoo inser i samma 

fundering att hon aldrig har pratat med Ida på riktigt, och hon funderar på om de inte har gett Ida något 

annat val än att bete sig som en bitch (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 185). Här visar Minoo att 

hon är analyserande, även det enligt Nikolajeva mer typiskt för killar än tjejer. Minoo menar att i och 

med att de öppet har hatat Ida, och betett sig illa mot henne, så har Ida blivit tvingad att gå in i 

försvarsställning för att inte bli helt överkörd. Minoo ger Ida en ärlig chans. 

”Kan vi inte lägga ner det här?”, säger Minoo. 

”Vad?” 

”Jag vet att vi inte kan vara vänner… Alla vi fem, menar jag. Men måste vi hålla på och tjafsa hela 

tiden?” 

”Om nån tjafsar med mig tjafsar jag tillbaka.” 

Att prata med Ida är som att dunka huvudet i en vägg. En väldigt, väldigt hård vägg. 

”Det är ju liksom det jag försöker säga…” säger Minoo. ”Att det inte leder någonstans.” 

”Säg det till horan, knarkaren och fettot.” 

Det är som att blixten slår ner i huvudet. 

”Men kan du sluta vara så omogen!” skriker Minoo. 

Ida börjar fnissa, och hon vet att hon har förlorat.  

”Jag säger bara sanningen”, säger Ida lugnt. ”Om folk inte kan ta det, så är det liksom inte mitt 

problem”.  

”Vet du vad jag hoppas?” säger Minoo. ”Jag hoppas att det är din tur nästa gång. Världen vore en så 

mycket bättre plats om du var död” (s. 186).  

Ida tar uppenbart inte Minoo på allvar då hon börjar fnissa. Istället verkar Ida tycka att det är roligt att 

Minoo blir arg. Ida har inget intresse av att samarbeta med de andra och kanske vill hon inte ens 
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förknippas med dem då alla förutom Vanessa är uppenbart utanför både i skolan och i samhället. Ida kan 

inte acceptera att hon hör ihop med de andra flickorna, troligtvis för att hon ser sig själv som långt ifrån 

dem. Ida kallar dessutom de andra för horan, knarkaren och fettot vilket befäster vilka roller de tjejerna 

har i skolan, roller som Ida och de andra elaka förstärker genom kommentarer och handlingar.  

Idas karaktär söker killarnas bekräftelse. När hon har vräkt ur sig en åsikt om Elias, tittar hon på Gustaf 

som om hon väntar på att han ska bekräfta henne på något sätt. Han svarar då ”Är det inte jobbigt att 

vara en sån bitch hela dagarna?” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 39) vilket Ida bortförklarar med 

att ”Killar har så himla rå humor” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 40). Ida är troligtvis van att få 

killarnas bekräftelse och uppmärksamhet då hon, om hon kände Gustaf, borde förstå att han inte skulle 

uppskatta de kommentarer hon har. Istället bortförklarar hon hans tillsägelse med att killar har rå humor.  

Idas karaktär har socialt mycket makt i skolan. Hon umgås med de populära killarna och tjejerna, och 

hon är med och mobbar och därmed är hon också med och sätter normerna eftersom normer handlar om 

makt. Det Ida säger och gör förväntas dyrkas av andra, för ingen verkar våga peta ner henne från tronen. 

Troligtvis handlar det om en rädsla att själv bli Idas nästa offer. Ida verkar vara beroende av den makt 

hon har och den bekräftelse hon får. Beroende är en egenskap som är typisk för tjejer enligt Nikolajevas 

schema. 

Karaktären Linnéa bryter mot normen på många vis. Hon beskrivs som en udda och annorlunda tjej som 

klär sig i uppseendeväckande kläder och hennes karaktär sticker ut. De flesta känner till Linnéa på grund 

av att det har gått många rykten om henne, det sägs bland annat att hon sålde knark, har suttit på hem 

och hon är lesbisk (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 32). Man får inte veta om ryktena om Linnéa 

stämmer eller inte heller, vilket kanske har en poäng i att karaktärerna är olika och representerar olika 

bakgrunder utan att det för den sakens skull måste uppmärksammas och förklaras.  

Linnéa agerar väldigt ofta utåt och hon håller inte sina känslor inom sig, åtminstone inte hennes vrede 

vilket inte är stereotypt för flickor som snarare vänder sig inåt. Linnéa bryr sig inte alls om den sociala 

hierarkin och dessa två saker bevisar hon exempelvis när Ida ska hålla tal för Elias och Linnéa är på väg 

att attackera henne med våld. Här kan vi dock än en gång se hur stark normen och de fördomar vi har är. 

Trots det Linnéa berättar om Ida, som var en av de som mobbade Elias, förändrar inte Linnéas 

avslöjande Idas status överhuvudtaget. Enligt Nilson är vrede manligt kodat och det finns starka 

föreställningar om att kvinnor är mindre våldsamma. Hon tar också upp hur kvinnors vrede förlöjligas 

(Nilson 2010, s. 145). Antagligen tas Linnéa inte på allvar. Aggressivitet är även enligt Nikolajevas 

schema en typisk egenskap som killar har.  

Linnéa är rakt på sak och hon hycklar inte med vad hon tycker och tänker. När de misstänker att Gustaf 

är mördaren, konstaterar Linnéa krasst efter att Ida ifrågasatt om de verkligen tror att Gustaf skulle ha 

mördat sin egen flickvän att ”killar dödar sina flickvänner precis överallt, precis hela tiden” (Strandberg, 

Bergmark Elfgren 2011, s. 301). Linnéas lösning är dessutom att de ska ”ta hand om” Gustaf direkt, 
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istället för att vänta på att någon annan ska dö (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 302).  Linnéa 

reflekterar inte över konsekvenser eller möjligheter att de har fel, utan hon tycker att de ska ta det säkra 

före det osäkra och hon vill också få ut sin hämnd. Antagligen beror hennes agerande på hennes starka 

känslor och på hennes ilska som behöver få komma ut.  

Linnéa ifrågasätter dessutom flera auktoriteter och det märks att hon inte litar på att de vuxna ska leda 

dem rätt eller veta vad som är bäst. Hon ifrågasätter bland annat rektorn som är deras ”ledare”, i och för 

sig med grund i att Linnéa har ett övertag eftersom hon vet att rektorn inte alls har så mycket kunskap 

som hon påstår, men Linnéa vågar till och med skratta ut rektorn (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 

356f). Linnéa ger också skarp kritik mot de sociala myndigheterna, och menar att rektorn liksom de 

sociala myndigheterna går henne över huvudet och att de inte låter henne vara med och bestämma hur 

hennes liv ska se ut (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 225). Där kan man också ana en kritik mot 

samhället och mot hur samhället hanterar de som hamnat utanför, till exempel Linnéa.  

Vanessa är den vilda festtjejen. Hon verkar inte särskilt nöjd med tillvaron då hon ständigt söker nya 

kickar och äventyr. Hon använder alkohol för att fly och när hon är påverkad känner hon hur ”alla vassa 

kanter försvinner och problemen blir otydliga” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 81). Vanessa 

jämför även sex med att vara full: alla problem försvinner, hon glömmer det hon inte vill tänka på och 

det är som om hon är universums medelpunkt (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 84). Vanessa 

älskar att få uppmärksamhet av killarna. Hon dansar för dem och njuter av hur de tittar på henne. 

Vanessa bryter något mot normen när hon älskar sex och älskar att få uppmärksamhet. Josefson skriver 

om normer och kvinnors sexualitet. Bland annat kan det anses osexigt om en tjej visar att de gillar sex 

och att tjejer inte får ha sex med för många för då riskerar de att kallas för hora (Josefson 2005, s. 111). 

Vanessa har precis detta rykte om sig. Ida kallar henne för hora, och Anna-Karin för slampa. Det verkar 

dock inte som om Vanessa bryr sig särskilt mycket. Hon verkar vara en karaktär som är stark och som 

har bra självkänsla. Självständighet finns på Nikolajevas schema för typiskt manliga egenskaper.  

Utseende har en viktig roll för Vanessa, och när hon lämnar hemmet utan smink är det för Vanessa 

traumatiskt eftersom hon inte gått osminkad till skolan sedan hon var tio år (Strandberg, Bergmark 

Elfgren 2011, s. 24). Utseende verkar vara väldigt viktigt för Vanessa, men samtidigt plågas hon inte alls 

av samma ångest som några av de andra karaktärerna har över sina kroppar, vilket kanske beror på att 

Vanessa till stor del utseendemässigt passar in i de normer som finns i samhället. Hon beskrivs även som 

snygg av andra och Nikolajevas schema där egenskapen för tjejer ofta är vacker passar in här. Trots att 

Vanessa till största delen, åtminstone utseendemässigt, verkar vara självsäker får man se glimtar av en 

person som gärna håller osäkra och svaga känslor inom sig av rädsla för att visa sig svag utåt. Hon vill 

inte att bilden av henne ska förändras. Till exempel är hon svartsjuk på Linnéa, men hon vägrar låta 

Wille se att hon är osäker. Hon föraktar tjejer som kollar sina pojkvänners mobiler (Strandberg, 

Bergmark Elfgren 2011, s. 83).  Även om man inte får någon egentlig förklaring på varför så beror det 

troligtvis på att det är ett kontrollbehov som grundar sig i osäkerhet. Vanessa vill absolut inte förknippas 
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med det. När hon är i skogen kan Minoo se att Vanessa är livrädd, men istället för att visa det så har hon 

väldigt kaxig attityd (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 90). 

Vanessa är orolig att hamna i den typiska kvinnoroll i samhället som hennes mamma har hamnat i. Hon 

fick barn redan som 16-åring, men pappan tog inget ansvar och hon fick själv uppfostra Vanessa. 

Vanessa tycker att hennes mamma sliter ut sin kropp med sitt ”vanliga” jobb och det är tydligt att 

Vanessa själv inte vill hamna i samma situation. Vanessa vill leva livet. Trots detta intar Vanessa en 

omhändertagande och ansvarsfull roll gentemot sin pojkvän som är 20 år och inte verkar ha några planer 

på att jobba eller flytta hemifrån. Wedin skriver att det är en typisk femininitetsnorm att anpassa sig efter 

mäns önskningar och intressen och att visa dem omsorg (Wedin 2011, s. 58) vilket Vanessa är på väg att 

göra genom att glömma sig själv och sätta sig själv i ett fack hon inte vill vara. Vanessa tänker att det 

finns tusen saker som Wille borde göra istället för att hänga hos sin kompis, men hon säger inget för hon 

är så trött på sin egen röst. ”Hon känner sig vuxen på de värsta sätten när hon är med Wille numera. Hon 

har aldrig suckat så mycket i hela sitt liv som hon gjort sedan de flyttade ihop. Det är som om hon har 

förvandlats till sin egen mamma” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 408). Vanessa känner sig 

uppenbart kvävd av Wille, hon tycker att han är på henne som ett plåster (Strandberg, Bergmark Elfgren 

2011, s.435). När han vill åka till Thailand blir Vanessa irriterad för att hon faktiskt går i skolan då 

(Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 436). Vanessa blir väldigt irriterad över den rollen och det slutar 

med att hon flyttar hem igen. Vanessa finner sig inte i den roll hon får, den roll som många kvinnor har. 

Hon bryter mot en typisk femininitetsnorm för sin egen skull. Nikolajevas schema håller flickor som 

omsorgsfulla och omtänksamma vilket Vanessa är, men bara till en viss gräns där hon får nog. 

Rebecka utses till ledaren, till den person som ska hålla samman cirkeln. Den rollen har hon även haft i 

sin familj, där hon fått ta stort ansvar för sina fyra yngre syskon. Hon har blivit betraktad som vuxen av 

sina föräldrar under lång tid. ”Det är så tydligt att mamma inte alls ser henne som ett barn. Redan när 

Rebecka var fem, sex år var det hon som såg till att Anton och Oskar höll sams och uppförde sig. 

Likadant med Alma och Moa. Rebecka var världens bästa lilla barnvakt, fick hon höra jämt” 

(Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 107). Rebecka har alltså haft den rollen hemma länge, och nu är 

det hon som ska leda och hålla samman häxorna också. Här finns det två sätt att se på saken. Att vara 

omhändertagande och omvårdande är definitivt en typisk kvinnlig egenskap, det hävdar flera teoretiker, 

bland annat Josefson (Josefson 2005, s. 17) och Tyson (Tyson 2004, s. 85). Men i det här fallet gör det 

även Rebecka till en ledare. Det är antagligen på grund av det som hon nu ska leda gruppen för i övrigt 

har inte Rebecka någon särskilt auktoritär karaktär, ett exempel på det är att med i gruppen av häxor 

finns Ida, samma person Rebecka grämer sig över att hon inte vågade säga emot (Strandberg, Bergmark 

Elfgren 2011, s. 40). Rebecka är ofta aggressionshämmande, något som enligt Nikolajevas schema är 

typiskt för flickor, och ett exempel på det är att det är Rebecka som med hjälp av magi stoppar Linnéa 

från att attackera Ida på scen (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 76)  
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Rebecka beskrivs som ”en i mängden” som lyckades bli tillsammans med en populär kille och hon 

verkar vara lojal och omtänksam. Men efter ett tag får man veta att Rebecka har dålig självkänsla och att 

hon i likhet med Anna-Karin har ätstörningar. Det är stor skillnad på den roll som mat har i Anna-Karins 

och Rebeckas liv, men i Cirkeln finns båda med. Birgitta Meurling skriver i Varför flickor? Ideal, 

självbilder och ätstörningar om att det är betydligt vanligare att flickor har ätstörningar än män 

(Meurling 2003, s. 129). Hon skriver att en av teorierna till detta är just de västerländska skönhetsidealen 

som leder till missnöje med sin kropp hos de flesta kvinnor (Meurling 2003, s. 132). Hon tar även upp 

forskning som visar att flickor och kvinnor värderas i större utsträckning än pojkar och män utifrån om 

deras utseende och deras kroppar stämmer överens med de ideal som finns i samhället (Meurling 2003, 

s. 137).  Det beskrivs hur Rebecka och några tjejkompisar började banta i sexan och när Rebecka insåg 

hur bra hon var på det så kunde hon inte sluta (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 64f). Att äta ger 

Rebecka ångest och det påverkade hennes vardag mycket. Men när hon träffade Gustaf blev det mycket 

bättre, även om tankarna fortfarande finns kvar ”Även om monstret håller sig lugnt för det mesta, finns 

det där hela tiden, viskande, väntande” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 65).  

Man kan här ana en kritik mot hur samhället, i det här fallet skolan, tar hand om Rebecka och hennes 

problematik. Under högstadiet blir hon skickad till skolsyster och väl där erkänner Rebecka att hon har 

slarvat med maten, men det räcker med att hon lovar att skärpa sig för att skolsyster ska tro på Rebeckas 

ord eftersom att Rebecka ”var en sån klok tjej, inte alls en sån som får ätstörningar” (Strandberg, 

Bergmark Elfgren 2011, s. 65). Rebecka erkänner till och med sina problem. Ännu en gång 

problematiseras hur människors fördomar och värderingar påverkar unga personer och då i synnerhet 

tjejer. Kloka tjejer kan alltså inte drabbas av dagens skönhetsideal eller av de krav som ställs på dem. De 

vuxna, som ska hjälpa ungdomarna, är präglade av sina fördomar. 

Rebecka skäms över sin ätstörning och vill inte berätta för Gustaf. Han vågar inte heller säga något, trots 

att man förstår att han misstänker något. Rebecka tror att ”killar vill inte ha ångesttjejer. De vill ha tjejer 

som är lättsamma och glada och skrattar mycket.” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 73). Hon vill 

inte anförtro sig, för att anförtro sig är samma sak som att göra sig sårbar (Strandberg, Bergmark Elfgren 

2011, s. 73). Rebecka är rädd att Gustaf ska förändra sin syn på henne och lämna henne om han får veta. 

Normen säger att man inte får må dåligt psykiskt, att om man gör det är man konstig. Det är tabu och än 

en gång blir det tydligt hur kvinnor skambeläggs. Rebecka är sårbar, men försöker undvika att vara det, 

och sårbar är också en egenskap som är typiskt för tjejer enligt Nikolajevas schema.  

Tidigare var Rebecka en ganska osynlig tjej, men nu har hon blivit populär. Anledningen till det är att 

Gustaf är en av skolans populäraste killar, och i sin relation till honom har hon nu fått en helt ny identitet 

i skolan. ”Alla vet vem Rebecka är nu. Men framför allt har hon själv förändrats. Det skrämmer henne 

nästan, hur beroende hon har blivit av Gustaf” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 38). Beroende 

stämmer också in på Nikolajevas schema över egenskaper som är typiska för tjejer. Rebecka är rädd att 

allt det nya ska ryckas ifrån henne, att folk plötsligt ska inse att ”hon inte alls är särskilt snygg, smart 
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eller rolig” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 38) och att hon då även ska förlora Gustaf. Man får 

också veta hur Ida som tidigare behandlat Rebecka som luft plötsligt hörde av sig och ville umgås. 

Rebecka vågade inte säga nej, eftersom hon är livrädd för Ida (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 

39). Det här exemplet visar hur könsmaktsordningen ter sig på skolan. Rebecka är i sig ingen alls, men i 

relation till populära Gustaf, som är kille, blir hon plötsligt någon. Tack vare Gustaf räknas Rebecka nu 

som en av de populära tjejerna.  
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5.1  Klass, etnicitet och sexuell läggning i Cirkeln 

 

Flera teoretiker menar nu att man inte längre kan göra en genusanalys där bara manligt och kvinnligt 

analyseras. Nu bör man även ta hänsyn till andra perspektiv såsom klass, etnicitet och sexuell läggning, 

vilket kallas för intersektionalitet. Åsa Arping skriver om hur man i intersektionalitet studerar olika 

maktsymmetrier där de korsar varandra (Arping 2005, s. 212). Jag tänkte här ta upp något om hur de här 

aspekterna syns i Cirkeln.  

I Cirkeln får förvisso flera olika karaktärer synas, men den enda som uttryckligen har utländskt påbrå är 

Minoo. Detta påverkar dock inte hennes karaktär alls. Annars är det relativt vanligt att den karaktär som 

har en annan etnicitet än svensk också tilldelas stereotyper eller att det får någon slags betydelse som gör 

att karaktären sticker ut. Det enda som nämns är Minoos efternamn som är ”Falk Karimi” och att hennes 

mamma använder sig av frasen ”bashe azizam” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 62). Minoos 

moster bär även namnet Bahar, vilket inte låter svenskt. Minoos ursprung kommenteras inte närmare än 

så, och det verkar inte ha någon betydelse för hur hon uppfattas i skolan och det verkar inte heller vara 

något som Minoo själv funderar över när hon försöker hitta sin identitet. Det här kan vara ett sätt att 

normalisera och att inte hela tiden påpeka all form av normavvikande som finns hos en karaktär. Nästan 

samma princip, men inte riktigt, gäller för klassperspektivet. Minoo verkar tillhöra den övre 

medelklassen eller till och med överklassen, med sina utbildade föräldrar och sitt hem som flera gånger 

uppmärksammas. Hennes pappa är chefredaktör och hennes mamma är läkare. Hemma hos Minoo sitter 

det dyra tapeter på väggarna och designmöblerna har fraktats upp från Stockholm (Strandberg, 

Bergmark Elfgren 2011, s. 19). Det nämns även att Minoo bor på västra sidan av staden, som Vanessas 

mamma hånfullt kallar för ”Engelsfors Beverly Hills” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 25). 

Genom dessa ledtrådar listar vi ut att Minoo tillhör en högre klass. 

Man får inte veta mycket alls om Idas bakgrund, förutom att det hus hon bor i ligger just i Engelfors 

finaste stadsdel. Det gör att Ida är väldigt svår att analysera ur det här perspektivet.  

Anna-Karin bor med sin mamma som troligtvis inte jobbar, då det verkar som om hon inte är skick att 

jobba utan mest är hemma. Hon verkar må ganska dåligt, och det är Anna-Karins morfar som tar hand 

om familjen. När det händer en olycka måste de sälja bondgården som Anna-Karin bor på av förmodade 

ekonomiska skäl och de flyttar till en lägenhet i stan istället. Att Anna-Karin bor på bondgården 

påverkar även hur hon blir mobbad, eftersom hon blir kallad för exempelvis ”bondmora”. Anna-Karin 

tillhör troligtvis någon av de lägre klasserna. 

Vanessas och Rebeckas klasstillhörighet påverkar inte dem heller nämnvärt egentligen. Rebecka och 

Gustaf har försökt prata om pengar, men det är svårt. Vid ett tillfälle känner sig Rebecka dum när Gustaf 
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vill ge henne ett halsband, för hon kommer själv ifrån en stor familj och de har inte så mycket pengar 

över (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 142). Men det är det enda som kommenteras när det gäller 

Rebeckas ekonomiska bakgrund, och det betyder förvisso att Rebecka i någon mån själv har reagerat på 

att hon inte kommer från en rik familj och att hon på grund av det står i skuld om hon får något av någon 

annan. I Vanessas fall är det ungefär likadant, hon bor i lägenhet med sin styvpappa och mamma och sin 

lillebror. Vid ett tillfälle är hennes vänner på en konsert men Vanessa själv har inte råd att följa med. 

Men om deras klasstillhörighet påverkar hur deras karaktärer framställs i övrigt är tveksamt då klass och 

ekonomi inte heller verkar spela så väldigt stor roll i romanen och sällan berörs. 

Linnéa är i stort sett föräldralös, hennes mamma är död och hennes pappa är alkoholiserad och de har 

inte någon bra kontakt. Linnéa bor ensam i en lägenhet trots att hon troligtvis inte är mer än 16 år, något 

som de sociala myndigheterna antagligen har ordnat åt henne. Men inte heller när det gäller Linnéa 

verkar det ekonomiska kapitalet spela någon större roll i romanen. Det sociala och kulturella kapitalet är 

av större än vikt än det ekonomiska.  

Det är också intressant hur familjekonstellationerna ser ut i jämförelse med i övrig fantasy. Nilson tar 

upp det mönster som ofta finns i fantasy där föräldrarna är mer eller mindre osynliga (Nilson, s. 63). 

Även om det finns föräldrar i Cirkeln kan det vara värt att nämna att Anna-Karin har en mamma, som 

relationen är ansträngd till, men ingen pappa. Vanessa har ingen pappa, och Linnéas mamma är död och 

pappan alkoholiserad och har ingen stor del i hennes liv. Idas föräldrar får man inte veta något om alls, 

medan man får veta att Rebeckas mamma jobbar mycket och att hennes pappa jobbar borta. Minoo är 

således den enda karaktär med två närvarande föräldrar. Om detta bekräftar genren fantasy, eller 

utmanar den norm som säger att alla familjer består av en mamma och pappa, kan man diskutera. 

Kanske gör den både och. 

Sexuell läggning berörs lite mer än övriga faktorer. Dels berörs det då ”bög” och ”flata” förekommer 

som skällsord, och det spekuleras ibland i huruvida någon av karaktärerna skulle vara lesbisk. Bland 

diskuterar Vanessa och Linnéa om Minoo är homosexuell. Detta visar att heteronormen är stark i skolan. 

Det är dock bara de med makt, det vill säga exempelvis Ida och Erik, som talar om homosexualitet i 

negativa toner. I övrigt i verket är visserligen heteronormen stark, men sexuell läggning berörs inte 

närmare. 

Man kan misstänka att det är något på gång mellan Vanessa och Linnéa. När det gäller Linnéa går det 

flera rykten redan om att hon skulle vara lesbisk, men Vanessa däremot är som sagt känd för att ha varit 

med män och hon har ju även pojkvän. Men ändå så hamnar Linnéa och Vanessa i flera flirtiga 

situationer. Ett exempel på hur Vanessa känner i Linnéas närhet ”Vanessa skrattar nervöst och låtsas 

titta, men hon är bara medveten om hur nära Linnéa står, så nära att Vanessa kan känna värmen från 

hennes kropp genom filten”. (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 103), eller när Vanessa smyger 

efter Jonte in i Linnéas lägenhet utan att egentligen förstå varför och försöker låta bli att ”tvångsmässigt” 
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stirra på Linnéas bröst (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 214). Vanessa tänker för sig själv att så 

länge Linnéa inte är med Wille så borde hon ju vara nöjd, men ändå stör det henne att Linnéa är med 

Jonte. ”Det är något med Linnéa som får henne att bete sig helt oförutsägbart” (Strandberg, Bergmark 

Elfgren 2011, s. 214). Vanessa märker och förstår alltså inte själv, men som läsare kan man åtminstone 

misstänka att det är något på gång. Det finns även fler exempel; när Linnéa berättar för Vanessa hur 

Wille är så tänker hon ”som vanligt när Linnéa är inblandad har hon inte en aning om varför hon känner 

som hon gör” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 231). Hon tänker även ”Shit, hon är verkligen 

snygg” (Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 316). Man får därmed vissa ledtrådar till att åtminstone 

Vanessa skulle kunna känna något mer för Linnéa än bara vänskap, men det uttalas aldrig. Vid ett 

tillfälle blir Minoo irriterad när hon ser hur ”uppslukade” Vanessa och Linnéa är av varandra 

(Strandberg, Bergmark Elfgren 2011, s. 240).  
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6. Slutdiskussion 
 

Jag har ovan analyserat de sex huvudkaraktärerna i Cirkeln där jag tittat närmare på vilka normer som 

råder och hur de utmanas, samt om karaktärerna bekräftar eller dementerar de traditionella könsrollerna 

och de mönster som brukar finnas i barn- och ungdomslitteratur. Jag har också tittat närmare på klass, 

etnicitet och sexualitet och på vilket sätt det syns i romanen.  

Den främsta slutsatsen jag drar är att karaktärerna definitivt är påverkade av den struktur och den 

maktordning som finns i samhället, men på flera sätt ifrågasätts och problematiseras de normerna. 

Exempelvis kan vi se hur de krav på kvinnans utseende på flera sätt påverkar karaktärerna som lider av 

kroppskomplex och Rebecka som till och med har utvecklat en ätstörning. Anna-Karin mår dåligt över 

hur hon ser ut, liksom Minoo. Vanessa kan inte gå utanför dörren utan att vara sminkad. I romanen lyfts 

även de normer som drabbar män fram, till exempel att Anna-Karin tror att alla killar vill ha sex.  

Karaktärerna i Cirkeln uppvisar till stor del både egenskaper från den manliga och kvinnliga sidan av 

Nikolajevas schema över manliga och kvinnliga egenskaper i barn- och ungdomslitteratur. Karaktärerna 

bryter även mot några av de traditionellt kvinnliga egenskaperna. Som exempel har vi egenskapen 

”vacker” som inte alls är något som alla de kvinnliga karaktärerna är, utan som de däremot strävar efter 

att vara eller har komplex över att de inte är. Egenskapen ”lydig” finns också med på den kvinnliga 

sidan, men huvudkaraktärerna i Cirkeln är inte lydiga mot någon av de vuxna egentligen. Schemat 

stämmer till viss del, men jag anser inte att man kan säga att schemat bekräftar hur karaktärerna är 

utifrån deras kön. 

Sara Bergmark Elfgren sa i radio att de ville låta karaktärer som kanske annars inte får så mycket 

utrymme komma fram i romanen, vilket de har lyckats med. I Cirkeln får flera olika roller synas och 

flera perspektiv lyfts fram. Nilson tar upp forskning från Mia Franck som visat att det i dagens 

ungdomslitteratur finns utrymme för att bryta och utmana normer, men att det är begränsat eftersom det 

måste hållas inom begriplighetens ramar (Nilson 2010, s. 158). Det får inte bryta för mycket mot de 

normer som finns för då tappar karaktärerna trovärdighet.  

När det gäller sexualitet, klass och etnicitet så existerar det i romanen, men det tar inte lika stor plats 

som de andra normerna även om det självklart hör ihop på sätt och vis. Jag tror att det delvis 

normaliseras då det inte nämns som något specifikt, exempelvis att Minoo, eller åtminstone Minoos 

mamma, är av utländsk härkomst men att de samtidigt tillhör samhällets övre skikt trots att det ofta i 

litteratur kanske är tvärtom. Lite på samma sätt är det när det gäller heteronormen som också utmanas 

till viss del. Det är ganska tydligt att det finns en stark heteronorm i de miljöer som karaktärerna rör sig 

i, men i de situationer som Vanessa och Linnéa befinner sig i så nämns det aldrig som något utstickande 
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ändå. Man får känslan av att alla möjliga personligheter finns representerade i romanen, men det tar inte 

över oavsett hur karaktärens historia ser ut.  

Vad det gäller övrig fantasy skiljer sig Cirkeln på flera sätt. Dels skiljer den sig i och med att det är sex 

tjejer i huvudrollerna, som har i uppdrag att rädda världen, något som ofta är killarnas uppgift i fantasy. 

Samarbete är viktigt och alla är väldigt viktiga om det ska fungera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Litteraturförteckning 
 

Ambjörnsson, Fanny, 2003, I en klass för sig – Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, 

Stockholm, Ordfront Förlag  

Arping, Åsa, Nordenstam, Anna (red), 2010 [2005], ”Folkhemmet tur och retur”,  Genusvetenskapliga 

litteraturanalyser, 2:Uppl. Lund, Studentlitteratur AB  

Beach, Richard, Appleman, Deborah, Hynds, Susan, Wilhelm, Jeffrey, 2011 [2006], Teaching literature 

to adolescents, 2. Uppl. New York and London, Routledge 

Connell, R.W, 2002, Om Genus, Göteborg, Daidalos AB  

Ekholm, Steven, 2000, En guide till fantasy, Stockholm: Natur & Kultur 

Hirdman, Yvonne, 2001, Genus – Om det stabilas föränderliga former, Malmö, Liber AB 

Johansson, Annika, 2009 [1996], Världar av ljus, världar av mörker – Om fantasy, 3. Uppl. Lund, BTJ 

Förlag  

Josefson, Helena, 2005, Genus – Hur påverkar det dig?, Stockholm, Natur och Kultur 

Meurling, Birgitta, 2003, Varför flickor? Ideal, självbilder och ätstörningar, Lund, Studentlitteratur  

Nikolajeva, Maria, 1998, Barnbokens byggklossar, Lund, Studentlitteratur 

Nilson, Maria, 2010,  Från Gossip Girl till Harry Potter – Genusperspektiv på ungdomslitteratur, Lund, 

BTJ Förlag 

Pilcher, Jane & Whelean, Imelda, 2004, 50 key concepts in gender studies, London, SAGE Publications 

Ltd 

Strandberg, Mats, Bergmark Elfgren, Sara, 2011, Cirkeln, Stockholm, Rabén & Sjögren 

Thurén, Britt-Marie, 2003, Genusforskning – Frågor, villkor och utmaningar, Uppsala, Ord & Form AB 

Tyson, Lois, 2006 [1999], Critical theory today, 2nd. Edition. New York, Routledge  

Wedin, Eva-Karin, 2011 [2010], Jämställdhetsarbete i förskola och skola, 2. Uppl. Stockholm, 

Nordstedts Juridik AB  

Elektroniska källor 

Skolverket, 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,   < 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-



28 
 

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=gr&a=1#anchor_1> (läst 

151027) 

Nationalencyklopedin, 2014 <http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/s%C3%B6k/?q=genus> [läst 

151027) 

Öberg Lindsten, Kajsa, ”Konservativ fantasy för unga” Göteborgs-Posten, 

<http://www.gp.se/kulturnoje/recensioner/bocker/1.133522-kajsa-oberg-lindsten-konservativ-

fantasy-for-unga> (läst 151122) 

 

 

 


