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Abstract 
 
Engelfors Trilogy is a three-part fantasy novel consisting of Circle, Fire and The key, written by Mats 

Strandberg and Sara Bergmark Elfgrens. Circle was nominated for the August Prize award 2011, which 

is a literary prize awarded each year. The book has also been translated into 25 different languages. Fire 

came out in August 2013 and is the part of the novel that I will concentrate on in these theses. What I 

will do in this paper is a queer feminist analysis of the novel's main characters in the book Fire. A simi-

lar analysis has been done of the first novel Circle, with few differences, by Anna Bergengren 2012.  

The purpose of this analysis is to with the help of the major analytical concepts of queer as sexuality, 

gender, class and ethnicity find standards and standard beliefs in the text that creates the various person-

alities. By means of the close reading and main character portraits find current standards. The results 

show a wide range of standards creation in terms of sexuality, gender, class and ethnicity, but also 

standard changes. These creations of standards express themselves clearly and emphasize gender stereo-

types. For example of how a normal woman should be and behave in order to be considered feminine, 

such as that a woman should dress feminine and wear make-up. A sexual standard in the form of hetero-

sexuality is the only acceptable sexual norm, and different standards depictions in the form of class and 

ethnicity for the sake of the advantages and disadvantages in society. These standards beliefs are clearly 

depicted in the story while they criticized and thereby changing.  
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Inledning 
 

Enligt mig så är det svårt för att inte säga omöjligt att till fullo kunna analysera ett litterärt verk om man 

inte kan identifiera och reflektera kring normer, könsskapande samt dess mekanismer. Därför var det 

med stor tillförsikt som jag tog mig an romanen Eld (Strandberg, Mats och Bergmark Elfgren, Sara 

2012). 

Romanen ingår i den s.k. Engelsforstriologin som inleddes med Cirkeln 2011 och avslutades med Nyck-

eln 2013. De placeras ofta i den populära genren fantasy och den främsta målgruppen är ungdomar och 

unga vuxna. Jag har valt att inte bara analysera denna bok ur ett snävt genusperspektiv utan jag har valt 

att inkludera även normer i termer av kön, klass, etnicitet och sexualitet. Innan jag tog mig an denna 

roman så hyste jag en förhoppning om att den skulle kunna ses som en jämställd och könsneutral berät-

telse men mina förhoppningar kom på skam. Total fördomsfrihet är svår för att inte säga omöjlig, och 

hur mycket man än försöker så håller världen i oss i en bestämd struktur med fördomar, normer och fö-

reställningen om det avvikande vilket är en otroligt viktig del av utvecklingsprocessen för oss i våra liv 

och man kan säga att dessa normer fungerar som en social kompass. Normer och normavvikelser är en 

social konstruktion och ungdomar är extra känsliga för normskapanden, där skolsamhället skapar olika 

normer, regler och olika tolkningsramar för vad normer och normalitet är och inte är. Där det förekom-

mer normer förekommer det också normbrytningar vilket ofta resulterar i avvikanden och att vissa indi-

vider blir ofrivilligt utanför. Det är just av denna anledning som jag har valt denna, bland dagens ung-

domar populära, bok samt denna metod att analysera den. 

Den nya läroplanen för grundskolan i svenska undervisningen skriver att:  

  ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.”1 

Läroplanen belyser alltså språkets betydelse för identitetskapandet hos individer redan i tidig ålder. Lä-

roplanen för gymnasiet utrycker liknande syften: 

 

Kärnan för ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta red-

skap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan män-

niskan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag 

och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.2 

 

                                                
1 Läroplan för grundskolan, 2011,s 222.  
2 Läroplan för gymnasiet, 2011,s 160. 
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Syfte 
 

Syftet med detta arbete är först och främst att göra en queerfeministisk analys av Mats Strandbergs och 

Sara Bergmark Elfgrens delroman Eld. 

Jag vill med hjälp av de centrala begreppen queer, intersektionalitet och heteronormativitet ta reda på 

vilka normer och normavvikelser existerar och förtydligas i Engelforstrilogins delroman Eld och dennas 

huvudpersoner.  

Mitt primära huvudfokus i detta arbete är då att utforska normavvikelser kring kön, klass, etnicitet 

och sexualitet, med hjälp av en innehållsanalys av den andra delen av Engelforstrilogin som heter Eld. 

Mina frågeställningar i detta arbete liknar Anna Bergengrens i hennes analys av den första romanen Cir-

keln men skillnaden är sista frågan - hon har fokuserat mer kring de magiska krafterna vilket jag inte 

gör. 

För mig handlar det mer om hur olika föreställningar kring normer förändras under berättelsens gång, 

vilket inte behöver ha något med tjejernas magiska krafter att göra, även om de är närvarande vid olika 

tillfällen. Fokuset ligger alltså mer på hur de olika normerna utvecklas, utanför de magiska inslagen.  

 

 

Frågeställningar:   

Inom queerteorin förekommer begrepp som heteronormativitet, feminism och norm. Med hjälp av ett 

intersektionellt perspektiv kan man kartlägga hur dessa samverkar mellan kön, klass, etnisk och sexuell 

existens. Mina frågeställningar blir då: 

 

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

2. Hur gestaltas dessa normavvikelser?  

3. Hur förändras normavvikelserna genom berättelsens gång? 
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Bakgrund och teori  
 

Engelforstrilogin utgörs av tre romaner Cirkeln, Eld och Nyckeln. Cirkeln nominerades till Augustpriset 

2011. Augustpriset är ett litterärt pris som delas ut varje år av Svenska förläggareföreningen.3  

 Kritiken som boken fick av litteraturkritikern Jonas Thente i DN kan sammanfattas i ”Knockande bra 

hantverk.”4  Ett scensamtal hölls på Kulturhuset i Stockholm den 25 april tillsammans med författarna 

och psykologerna Margareta Berggren och Jenny Jägerfeld. Under scensamtalet förklarades romanens 

centrala teman vara empati och ett ifrågasättande av auktoritet. Även om scensamtalet handlade mycket 

om ett tänk utifrån ett modernt psykologiskt perspektiv anser jag att det hade mycket med normer och 

normavvikelser att göra.  

Jan-Kåre Breivik säger i sin antologi Normalitet att normer förekommer i alla samhällen och ser 

olika ut beroende på när och var man befinner sig.5 En norm handlar om en majoritets ansedda normala 

beteende, tankesätt mm och inte sällan handlar det även om auktoritetsifrågasättande. Det som menas 

här är att en norm är en bestämd beskrivning på något som anses vara på ett visst sätt utifrån de före-

ställningar en majoritet har om det, men föreställningen om normen ser olika ut både på individnivå och 

samhällsnivå.  I en intervju med författarna till Engelforstrilogin säger Sara Elfgren att de försöker vara 

medvetna om kön, klass, sexualitet och etnicitet i sitt skrivande, främst för att inte reproducera fördomar 

men också för att göra berättelsen mer intressant. Romanen är alltså genus, klass och etniskt medvetet 

skriven. Författarna säger också att det inte alls är lätt eftersom det aldrig kan vara perfekt och fördoms-

fritt men att de försöker så gott dem kan.   

Berggren leg psykolog säger att många ungdomar och även vuxna kan känna igen sig i romanens 

karaktärer, eftersom de är så speciella. Det hon menar är att de har mycket gemensamt med ungdomar 

idag där normbrott och stereotypa föreställningar är en viktig och vanlig fråga för identiteten. Det hand-

lar om att känna igen sig i en av karaktärerna mer eller mindre, och att man som ungdom gör det är det 

ingen tvekan om.6 Anledningen är nog att Engelforsungdomarna är svåra att placera i bestämda main-

streamnormer. Under scensamtalet pratades mycket om de personer i berättelsen som är mest olika var-

andra men som man ändå kan känna igen sig hos samtidigt, dessa är Minoo och Linnea. Trots deras 

olikheter vad gäller klass och etnicitet kommer de bra överens och hjälper varandra med saker som de 

annars aldrig kunnat drömma om att göra, för det gemensamma bästa. Häxorna i Engelforstrilogin är 

mycket olika varandra men tvingas samarbeta. 

                                                
3 Augustprisets hemsida.  http://www.augustpriset.se/om-augustpriset (Hämtat 2013-12-16). 
4 Dagens Nyheter. http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/mats-strandberg--sara-bergmark-elfgren-cirkeln (Hämtat 
2013-12-16). 
5 Thomas Hylland Eriksen & Breivik Jan-Kåre. Normalitet. Universitetsförlaget; Oslo, 2006, s25. 
6 Scensamtal med Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren på kulturhuset (25/4 -2014, kl: 18-19:30) Stockholm. 
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I en intervju med Göteborgsposten säger Mats Strandberg om sitt och Bergmark Elfgrens val att skriva 

en bok om tonåringar: ”Det är en väldigt laddad tid för de flesta och skolan är verkligen som ett mikro-

kosmos, man är hopträngd med alla de här människorna man inte valt själv. Och så är det så befriande 

att kärlek, vänskap och alla känslor verkligen är på liv och död i den åldern.”7
[sic]   

Förutom Augustpriset så har romanen även klarat Bechdeltestet, som är ett test för att mäta graden 

av genusmedvetenhet genom kvinnors plats i filmen och litteratur. För att klara Bechdeltestet ska en 

film eller som i detta fall en roman uppfylla tre kriterier. Det första kriteriet är att den ska ha minst två 

namngivna kvinnliga rollfigurer, att de ska samtala med varandra om något annat än män.8 Engelforstri-

login har mestadels kvinnliga huvudpersoner där förutsättningarna för samtal mellan dem är väldigt stor 

eftersom de måste umgås. Det förekommer att de pratar med varandra om kärlek och om män men oftast 

är det en mycket andra samtalsämnen också.  

Med hjälp av en bra analys kan man som lärare bidra mer till exempelvis ett boksamtal i klass-

rummet. Queerteorin borde existera som redskap redan i högstadiet då den belyser intressanta och vikti-

ga makt och normstrukturer. En aktuell teori är alltså Queer, som är dessutom djupt samhällsrelevant. 

Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok Vad är queer? Queer, både som politisk rörelse och teori, upp-

märksammar en rad förhållanden i samhället som har med genus, sexualitet och makt.”9 Det som gör 

Engelforstrilogin udda är bl.a. de magiska inslagen med häxor och demoner inblandade. Ibland kan man 

ha svårt att urskilja eller fastställa om vad som egentligen är queer, men det handlar också om normbrott 

hos individernas karaktärer, levnadssätt mm. Cirkeln och Eld är båda relativt nya böcker och det har 

hunnits forskats på Cirkeln utifrån en queerfeministisk analys men inte på Eld. En karaktärsanalys av två 

rollfigurer Ida och Anna-Karin ur Cirkeln och Eld har gjorts av Jennifer Karlsson i kandidatuppsatsen; 

Kvinnlig vrede, moderns roll och negativa mönster 2013.10      

Anna Bergengren har gjort en kandidatuppsats med en queerfeministisk analys av Cirkeln hösten 

2012 med fokus på normer och magi. I sin slutsats skriver hon om bl.a. olika könsföreställningar som 

hittats i Cirkeln. Ett av dem handlar om att en kvinna ska uppträda traditionellt kvinnligt, dvs. att vara 

vacker, sminka sig samt åtrå män. Det intressanta som Bergengren också kommit fram till är att kvinn-

ligheten inte får visas för mycket för då slutar det med oönskade negativa konsekvenser för kvinnan. Ett 

exempel är att om en kvinna är för mycket kvinnlig så betraktas hon istället som en hora skriver Ber-

gengren i sin uppsats. Detta hittas i analysen då skällsord från andra män uttrycks. En kvinna som är för 

mycket sminkad, dvs. för mycket av det kvinnliga blir då en hora vilket anses bekräfta stereotypen för 

                                                
7 Göteborgsposten.  (Hämtat 2014-10-02).http://wwwgp.se/kulturnoje/1.607120-magisk-cirkel-gor-succe  
8 Wikipedia. (Hämtat 2015-03-08). http://sv.wikipedia.org/wiki/Bechdeltestet  
9 Fanny, Ambjörnsson. Vad är queer? Stockholm; Natur & Kultur, 2006,s9. 
10 Kandidatuppsats 2013, institutionen för film och litteratur. (Hämtat 2014-10-02). 
http://lnu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A611059&dswid=511  
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en prostituerad. 

Det är viktigt att tillägga att Engelforstrilogin vill problematisera normer och inte vara normerande, då 

författarna har haft för avsikt att skriva romanen utifrån ett genusmedvetet perspektiv samt en etnisk och 

social medvetenhet. En genus, etnisk och social medvetenhet belyser trots allt hur en värld utifrån olika 

föreställningar som finns ser ut och utvecklas. Det intersektionella analytiska förhållningssättet blir ock-

så användbar i analysen av Cirkeln. Bergengren kommer fram till att det även finns en komplexitet kring 

klass och etnicitet, att olika fördomar och normavvikelser blir olika viktiga beroende på aktuell situa-

tion. Ett exempel är kring karaktärerna Minoo och Linnea som är helt olika i fråga om klass och etnici-

tet. Bergengren skriver: ”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.”11   

Den största skillnaden mellan Bergengrens uppsats och min är vilken bok vi väljer att analysera, 

utöver detta har jag också med en diskussion ur Jan Kåre Breiviks normbegrepp. Man måste självklart 

ha kännedom om huvudpersonernas bakgrund, men har inte tagit med alla i min analys, det vill sägade 

häxor som dött i den första romanen Cirkeln, vilka är Elias och Rebecka. Huvudpersonernas förhållande 

till normavvikelser är fortfarande aktuellt och intressant att undersöka. Enligt Jan-Kåre är det viktigt att 

känna till att normativitet inte är detsamma som normalitet, normalitet är beroende av normativitet, då 

det handlar om graden att överensstämma med en norm. Jan-Kåre säger:  

 

Alla samhällen är baserade på regler, normer och olika tolkningsramar, som varie-

rar i omfång och styrka. Överallt iscensätts sanktioner mot dem som bryter centrala 

normer: överallt blir de som inte passar in, betraktade som avvikare. Men här slutar 

också likheterna. Var gränsen går för normalitet, vilka abstrakta uppfattningar som 

existerar med hänsyn till vad som är normalt och onormalt, vilka institutioner som 

tar hand om avvikarna och vilka sanktioner som sätts i verket, vilka metoder som 

gör det möjligt att transformera något onormalt till något normalt; allt detta varierar 

historiskt och kulturellt.12 

 

                                                
11 Anna Bergergren. Horan, knarkaren och fettot": En queerfeministisk analys av normer och normskapande bland häxorna 
i Cirkeln. Kandidatexamen, Södertörns Högskola, 2012, s17. 
12 Kerstin von Brömssen. Det normala, standarden och normen –reflektioner i ett historiskt perspektiv. Göteborgs Universi-
tet, 2010, s2. 
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Centrala  begrepp  

Norm: 
Begreppet norm kan vara lite svårt att förklara, eftersom begreppet norm är svårdefinierat. Detta avsnitt 

är också skillnaden mellan denna och Bergengrens uppsats. Jag valde dock att ha med detta begrepp i 

detta avsnitt. Jag anser att begreppet blir tydligare då uppsatsen läses i sin helhet. Enligt Nationalencyk-

lopedin är begreppet direkt kopplat till det normala, dvs. normalitet.13 Motsatsen till det normala är allt-

så något som är onormalt. Detta ger begreppet en stark innebörd eftersom samhället och dess kultur 

måste kategoriseras in i normalt och inte normalt, dvs. då det inte finns något direkt begrepp för något 

mitt emellan. Det är därför ordet är så laddat och hett diskuterat, när det egentligen bara handlar om idé-

er och föreställande värderingar. Skillnaden på begreppen norm och normalitet är hårfin och används 

ofta som synonymer.14  

En norm kan sägas vara mer likt en lag och är politiskt laddad medan normalitet har en mer biolo-

gisk innebörd. Som citatet på förra sidan visar, förklaras begreppet som en regel som utgörs av majorite-

ten. Varför normen återigen, är så känsloladdad och hett diskuterad är för att den kan knytas till begrep-

pet demokrati som har den språkliga betydelsen folkmakt och folkstyre. De som styr ett demokratiskt 

samhälle är de normala, dvs. majoriteten där normen är uppfunnen av människor, varför majoriteten, 

begreppen norm och normalitet är nära sammanknutna. 

Normen är alltså en social konstruktion av både de normala och icke normala. Jan-kåre Breivik 

(2006) i sin antologi Normalitet vill visa på hur vårt sätt att se på människans normalitet har både upp-

skattande och positiva effekter, genom att människan också avviker från det han vill kalla den empiriska 

normen. Bara genom att avvika från normen är något positivt, med andra ord finns normen till för att 

brytas eller avvikas från, vilket i slutändan ger oss olika uppfattningar och tillåter oss att skapa vår egen 

norm som vi idealiserar och själva som individer kan vara nöjda med. Att vi idealiserar och har en norm 

samt att vi avviker från vissa, är historiskt betingat. Ett exempel som Jan-Kåre tar upp är de eugeniska 

idéerna. Allt grundar sig i uppfattningen om det gudomliga och idealiserbara.15 Det normala kan hittas i 

varje disciplin, såsom i genusvetenskap också i naturvetenskap. Normaliteten som sedan bestäms för att 

vara en norm utvinns ur oskrivna lagar men också av någon majoritetsuträkning. Ett exempel är hetero-

sexualitet som ger oss en heteronormativ världsbild. I denna uppsats ska jag bl.a. koncentrera mig på 

avvikelser från normer, dvs. normavvikelser som sker när det förväntade inte längre är lika självklart.  

                                                
13 NE.SE. (Hämtat 2014-10-02). http://www.ne.se/norm/271419 
14 Breivik, Jan-Kåre & Eriksen, Thomas Hylland (red.) Normalitet. Universitetsförlaget, Oslo, 2006, s119. 
15 Ibid, s. 25. 
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Queerteori: 
Här används mestadels boken Vad är queer,(2006) skriven av Fanny Ambjörnsson. Ambjörnsson skri-

ver i sin bok att ordet queer betyder olika saker beroende på var man söker svaret, alltså begreppet inne-

fattar så otroligt mycket att det kan bli svårt att samsas om vad det egentligen handlar om. Men de flesta 

svar man får är rätt, om man får följande: konstig, pervers, sexuellt avvikande, en teori om sexualitet 

och normalitet, ett kritiskt förhållningssätt till det normala, en form av aktivism, bögar, glamour och 

schlager samt en benämning på personer som i största allmänhet faller utanför normen.16  

Omkring 1990 då queerrörelsen etablerades i USA, började man använda den som teoretisk bak-

grund i den akademiska världen. Inspirationen kom från den feministiska teorin, Michel Foucault filosof 

och idéhistoriker, samt Jeffrey Weeks historiker och sociolog, samtliga arbeten bidrog till mer nyanse-

rande och problematiserade diskussioner om sexualitet, samhälle, identitet och utanförskap.17 Forskning 

kring homosexualitet fanns redan men här skulle det handla om så mycket mer än att enbart rikta sig 

mot det avvikande. Man ville istället undersöka hur sexuella normer uppstår, fungerar och ifrågasätts, 

här handlar det istället om att fokusera på den normerande heterosexualitetens funktion och man går in 

på djupet med frågor som: Vad är sexualitet? Hur har synen på sexualitet förändrats genom tiderna? 

Vilken relation har sexualitet till föreställningarna om manligt respektive kvinnligt?18 Skillnaden mellan 

homosexuell och analytiskt queerperspektiv är alltså stor. Queer innefattar all typ av sexuell avvikelse 

från det allmänna normala, dvs. heteronormen.  

Detta arbete går ut på att göra en analys utifrån ett queerfeministiskt perspektiv. Genom ett queer-

perspektiv kan sexualitet förstås på många olika sätt där det handlar om identitet, ett begär, en handling, 

eller ett normsystem där lagar och människors attityder sätter ramarna för vad som bör vara legitimt 

eller inte.19  

Några bra citat på hur kön och sexualitetens normer kritiseras kan läsas i Judith Butlers bok Ge-

nustrubbel: ”Könskategorin är den politiska kategori som ligger till grund för samhället såsom hetero-

sexuellt.”20 Och ”Genom sexualitetens utveckling… skapades denna föreställning om könet.”21 

 

 

 

 

                                                
16  Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? Natur och kultur, Stockholm, 2006, s8. 
17 Ibid, s. 35. 
18 Ibid, s. 36. 
19 Ibid, s. 36. 
20 Judith Butler. Genustrubbel: feminism och identitetens subversion. Daidalos, Göteborg, 2007, s49. 
21 Ibid, s. 49.  
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Intersektionellt perspektiv: 
Tina Mattsson skriver i sin bok Intersektionalitet att det handlar först och främst om att synliggöra om 

hur olika maktordningar är sammanflätade och är en typ av maktteori. Med hjälp av ett intersektionellt 

perspektiv kan man ta reda på om hur makt och ojämlikheter samverkar om uppfattningen av olika iden-

titeter såsom genus, sexualitet, klass och etnicitet.22 Alltså hur olika identiteter är avvikande eller nor-

merande och hur de olika normerna samverkar med varandra. Med hjälp av ett intersektionellt perspek-

tiv kan man göra en komplex analys av maktstrukturer. I en sådan analys vävs alltså normerna i kön, 

klass och etnicitet och sexualitet samman. Det kan exempelvis handla om sexuella föreställningar av 

svenska kvinnor och utländska kvinnor och då har man olika föreställningar även beroende på etnicitet. 

Om vi väver in både män och kvinnors sexuella föreställningsideal med olika bakgrunder har man anta-

git klass termer också. Ett annat exempel på genusföreställningar är också 1800 och 1900-talets sköra 

och sjukliga kvinnoideal, som kommer exempelvis från 1890 – talets borgarklass, där kvinnorna inte 

skulle anstränga sig för mycket, skulle varken arbeta inom eller utanför hemmet då de hade råd med 

pigor, husmödrar och ammor som skulle sköta jobbet åt dem. Denna kvinna skulle försörjas av sin man 

medan idealet för arbetarklassens kvinnor var helt det motsatta. Arbetarklassens ideal kvinna var alltid 

underordnad normen även om hon skulle vara frisk, stark och självständig.23  

Det som menas här är att en norm baseras inte minst på ekonomin. Dagens heta ämne handlar 

mycket om hälsa, och att hälsan är en av de viktigaste punkterna i våra liv. Idag är kanske friska, starka 

och självständiga kvinnor ett ideal, men majoriteten av denna idealkvinna är snarare rikare än de sjuka 

och ekonomiskt beroende, samtidigt som fetma och sjukdomar ökar bland dessa kvinnor i exempelvis 

USA.24 Med andra ord kopplas makt till kunskap och välfärd. I detta fall betyder hälsan olika saker un-

der olika tidsgenerationer och är även beroende av individens klasstillhörighet och ekonomiska status. 

Den komplexa strukturen i det intersektionella perspektivet handlar just om att föreställningarna och 

normerna kring kön, klass och etnicitet och sexualitet samverkar och påverkar varandra.25 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Tina Mattsson. Intersektionalitet i socialt arbete:Teori, reflektion och praxis. Gleerup, Malmö, 2010, s9. 
23 Ibid, s. 17. 
24 Matrevolutionen – Ät dig frisk med riktig mat. (Hämtat 2014-10-02). http://www.youtube.com/watch?v=9Hy737EuL-o 
25 Tina Mattsson. Intersektionalitet i socialt arbete:Teori, reflektion och praxis. Gleerup, Malmö, 2010, s19. 
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Heteronormativitet: 
Heteronormativitet är ett viktigt begrepp inom queerteorin, detta begrepp måste förklaras utifrån dess 

betydelse, utifrån ett queer och feministisk perspektiv där frågor kring sexuella och kulturella könsnor-

mer förekommer. Fanny Ambjörnsson skriver om begreppet heteronormativitet i sin bok Vad är queer: 

”Ett av queerteorins centrala område handlar alltså om processer av normalisering. Mer specifikt är det 

normer kring genus och sexualitet man intresserar sig för.”26 

Heteronormativitet kan förklaras som en maktstruktur där heterosexualitet är normen medan all 

annan sexualitet ses som avvikande. Begreppet heteronormativitet är direkt kopplat till att avskilja det 

normala från det avvikande men också ett begrepp som antyder att heterosexualiteten är det normala. 

Heteronormtivitet är ett begrepp som kan användas för att förklara majoritetens struktur och om hur 

verkligheten ser ut. Heterosexualitet blir en självklarhet i ett heteronormativt samhälle, och nästan osyn-

ligt eftersom det sällan ifrågasätts eller problematiseras.27 Både queerteorin och intersektionell teori 

använder sig av normbegreppet och heteronormativitet, då normen inte bara fungerar också på kön och 

sexualitet men också på, klass och etnicitet. För att lättare förklara heterosexualitetens konstruktion, 

funktion och dess upprätthållande använder man sig av begreppet heteronormativitet. Heteronormativi-

tet är med andra ord lagar, som upprätthåller heterosexualiteten och gör den till något självklart.  

 

Metod    
 

I boken Barnbokens byggklossar, skriven av Maria Nikolajeva finns det en textcentrerad och objektiv 

textanalytisk metod, vilket i praktiken innebär att man försöker ignorera allt annat förutom själva texten 

i sin analys.28 Det finns andra sätt att analysera skönlitteratur som exempelvis att ta hänsyn till författa-

rens relation till texten, men detta anser jag vara onödigt i denna analys. Min metod går ut på en närläs-

ning, vilket innebär att man noga läser och analyserar en text genom att detaljstudera den. Detta gör jag 

efter att jag läst böckerna minst en gång innan. Närläsning som metod innebär att man läser noga varje 

sida och tar en tid att tänka kring dess innehåll innan man går vidare till nästa. Detta tar väldigt lång tid 

men är avgörande för en lyckad noggrann analys av materialet. Under närläsningen kommer jag att tän-

ka kring de teoretiska begreppen queer, intersektionalitet och heteronormativitet i termerna kön, klass, 

etnicitet och sexualitet. Meningen med analysmetoden är att kunna besvara frågeställningarna om vilka 

normavvikelser blir synliga i texten, hur dessa gestaltas och hur de förändras genom berättelsens gång? 

Alla dessa frågor går inte att svara på om man inte först tittar närmare i texten och sedan till helheten.  

                                                
26 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? Natur och kultur, Stockholm, 2006, s51. 
27 Judith Butler. Genustrubbel: feminism och identitetens subversion. Daidalos, Göteborg, 2007, s119. 
28 Maria Nikolajeva. Barnbokens byggklossar. Lund, Studentlitteratur, 1998, s 23. 



10 
 

Närläsning som metod grundar sig på läsarens närhet och fokus till själva texten och dess innebörd.29 

Enligt Nikolajeva finns det redskap för att analysera litterära personer. Jag tar hjälp av några av dessa 

som har mycket att göra med synen på huvudpersonernas roll i texten. Enligt Nikolajeva bör man ta 

hänsyn till denna textanalystyp genom att man ser personerna som slutna, vilket innebär att de inte har 

något liv utanför själva texten som i sin tur förhindrar onödiga spekulationer kring analyspersonerna.30   

Andra viktiga analysredskap kring huvudpersonerna är begreppen dynamiska/statiska dvs. ifall 

personerna är föränderliga under berättelsens gång eller inte föränderliga, platta/runda karaktärer dvs. 

endimensionella vilka inte är så fullt utvecklade och oftast med en eller få karakteristiska egenskaper 

som kan vara förutsägande eller flerdimensionella som är oförutsägande samt intressanta, sist har vi 

begreppen stereotypa/allegoriska vilket innebär platta personer med ett speciellt drag som representerar 

en grupp eller den allegoriska personen vars man kan avslöja deras egenskaper med hjälp av deras 

namn.31  

Med hjälp av en närläsningsanalytisk metod tror jag på att reliabiliteten och mätnoggrannheten är 

som bäst, samt validiteten, dvs. det avsedda att mäta, vilket blir noggrant utvalt då jag koncentrerar mig 

på teoribegreppen som grund.32 Jag kommer använda mig av dessa teoretiska referenser i analysresulta-

ten.  

 

Material och avgränsning  
 

Mitt främsta material för analysen är fantasyromanen Eld av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfg-

ren. Det är den andra romanen i trilogin som kom år 2012. Eld är fortsättningen på Cirkelns Engelfors-

berättelse som handlar om ungdomshäxor på en gymnasieskola. Två av dessa häxor Elias och Rebecka 

dör inledningsvis. Därmed kommer jag koncentrera mig mer på de övriga huvudpersonerna i berättelsen 

vilka är Minoo, Linnea, Vanessa, Anna-Karin och Ida som dör på slutet av Eld. Jag kommer ta med alla 

huvudpersonerna i åtanke utifrån analysen att diskutera i slutdiskussionernas olika relevanta delar samt 

en mindre del av den första boken i min analys. Bergengren har analyserat enbart Cirkeln och jag har 

tagit med Eld i min analys. 

Eld handlar om tjejernas andra år på gymnasiet. De vet att de är häxor och ska lära sig att hantera 

sina krafter bättre med rektorn Adriana Lopez hjälp, som själv behöver räddas på slutet. Deras skolkam-

rater Elias och Rebecka har blivit dödade av demonernas välsignade matematiklärare Max. Engelfors 
                                                
29 Anna Bergergren. Horan, knarkaren och fettot": En queerfeministisk analys av normer och normskapande bland häxorna 
i Cirkeln. Kandidatexamen, Södertörns Högskola, 2012, s6. 
30 Maria Nikolajeva. Barnbokens byggklossar. Lund, Studentlitteratur, 1998, s 62. 
31 Ibid, s. 64. 
32 Staffan Stukat. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Studentlitteratur, 2011, s133. 
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och särskilt skolan är en viktig magisk mittzon i Sverige och dessutom extra känslig för apokalypsens 

början. Förutom att stoppa världens undergång så har tjejerna mer problem än någonsin.  

Förutom romanen kommer jag även använda olika analysredskap utifrån Nikolajevas bok; Barn-

bokens byggklossar, som handlar om analyser kring litterära personer där begreppen öppna/slutna, dy-

namiska/statiska och stereotypa/allegoriska formar litterära karaktärer i exempelvis en roman. Slutligen 

har jag med vissa författare som jag använder mig av i min queerfeministiska analys med fokus på be-

greppen queer, intersektionell teori, heteronormativitet och kön. Dessa författare är; Fanny Ambjörsson, 

Judith Butler, Tina Mattson, Ylva Elvia-Novak och Helene Thomsson. Det har varit svårt att hitta en bra 

bok om normer och föreställningar men har lyckats forska mig fram genom just dessa författare och vad 

de har att säga om normer och normavvikelser i dessa huvudbegrepp ovan. Sammanfattade resultaten 

kommer knytas an till begreppet norm och normavvikelser. 

 

Romanen Eld sammanfattad 
 

Engelforstrilogin; Cirkeln, Eld och Nyckeln är en svensk fantasyserie skriven av Mats Strandberg och 

Sara Bergmark Elfgren. I Cirkeln fick man lära känna huvudpersonerna Minoo, Linnea, Vanessa, Anna-

Karin, Rebecka och Ida. Cirkeln handlar om sex flickor som går i samma gymnasium, vaknar en dag 

och inser att de är häxor. Romanen börjar med att Elias, som är en av häxorna, dör en mystisk död på 

gymnasieskolans toalett. Han misstänks för självmord men snart inser tjejerna att det handlar om magis-

ka krafter på området Engelfors och att ondskan försöker ta över hela staden. Den enda goda magin är 

dem själva och tjejernas resa mot att besegra demoner börjar. Det är en svår uppgift då tjejerna är myck-

et olika och har ingenting gemensamt, förutom det faktum att de är häxor som måste samarbeta för att 

rädda världen från undergång. Detta inser de när en blodröd måne plötsligt stiger över staden som utstrå-

lar en magisk kraft som för tjejerna samtidigt och omedvetet till en park. Besynnerliga saker börjar hän-

da tjejerna och de lär känna sina krafter. Snart upptäcker de en demonisk ondska och de listar ut om vem 

som är demonen vars uppdrag är att döda häxorna. Tjejerna kan inte lita på någon i skolan trots att rek-

torn Adriana Lopez övertygat dem om att hon är den som ska ledsaga häxorna i deras utveckling och 

uppdraget de föddes till att utföra.      

Eld är den andra delen av trilogin om staden Engelfors och de sex häxorna. I denna berättelse har 

tjejerna lärt känna sina krafter ordentligt och lyckats döda en demon, men denna gång har de större upp-

gifter att klara av. Dels att stå ut med varandra och sina personliga problem samtidigt som att rädda 

världen från apokalypsen, dvs. jordens undergång. Tjejerna är starkare i sina krafter nu, men misstagen 

de gjort innan, har sina konsekvenser och de blir ställda inför det hänsynslösa häxrådet.  
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De har sina egna unika krafter kopplade till sina element; Minoo har krafter att styra människors 

själar och ändra deras minnen och är den enda av häxorna som inte har något element, därmed liknar 

hon demonerna. Rebecka eldhäxan kan flytta föremål med tanken och få saker att brinna. Anna-Karin 

jordhäxan kan manipulera folk till att göra saker samt kontrollera deras känslor. Vanessa lufthäxan, kan 

göra sig osynlig. Linnea vattenhäxan, kan läsa andras tankar och Ida metallhäxan, kan leda elektricitet 

och andar genom att låta dem tala genom henne, dvs. andarna lånar hennes kropp för att göra sig synliga 

och prata med de levande. Fienderna är fler än någonsin, och de har enbart varandra, vilket inte gillas av 

alla medlemmar. Förtroendet för skolan, rektorn och häxrådet är knappa, så de har inget val än att sam-

arbeta för att rädda världen. Det hela slutar med ett krig på skolan då demonerna släpps lösa och apoka-

lypsens demonportar öppnat sig för att förstöra allt mänskligt liv.   

 

Analys  
 
Analysen är uppdelad i tre delar precis som Anna Bergengrens uppsats om Cirkeln. där jag först gör ett 

porträtt av huvudpersonerna för att presentera dem i termerna kön, klass och etnicitet. Därefter i den 

andra delen av analysen kommer huvudpersonernas relationer till varandra att presenteras i termerna av 

sexualitet och heteronormativitet. I den sista analysdelen kommer jag titta närmare på hur och ifall nor-

merna förändrats under berättelsens gång. Anledningen till detta upplägg är för att lättare kategorisera in 

de begrepp jag presenterar samt att ett personporträtt av huvudpersonerna är nödvändig för att sedan 

kunna analysera dessa begrepp utifrån Nikolajevas textanalysredskap.  

 

        Del 1: Huvudpersonerna:  kön, klass, etnicitet. 
 

De två karaktärer som inte är med i den andra delromanen Eld är Elias Malmgren och Rebecka Mohlin. 

Även om de är intressanta personer så valde jag att ta bort deras porträtt eftersom de inte är med i berät-

telsen och inte heller i analysen. I Bergengrens uppsats kan man läsa om dem eftersom hon har tagit 

med dem i sin analys. Elias dör i början på romanen och Rebecka inte så långt därefter. 
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Minoo Falk Karimi: 

Minoo får reda på att hon är en häxa samtidigt som de andra tjejerna, under en natt då himlen förvandlas 

blodröd. Skillnaden på hennes krafter och de andras är ganska stor. Hon har inget element som de andra 

men hon upptäcker sina krafter till sist även om hon är lite sen. Detta gör henne frustrerad och hon kän-

ner sig lite utanför. Krafterna utvecklas sakta men säkert och hon påminns av skolans rektor Adriana 

Lopez, att Minoo liknar henne som ung, dvs. duktig i skolan men har svårigheter med magin. Minoo blir 

såsmåningom kär i sin mattelärare Max som förvånansvärt besvarar hennes känslor och de kommer 

överens om att vänta tills hon fyller 18 år. Samtidigt börjar hon bli närmare vän med Rebecka och allt 

verkar gå bra. Efter en kort stund försöker Max döda Minoo på samma sätt som han dödade Elias, men 

lyckas inte. De utvalda får senare reda på att Max är välsignad av demonerna och det är han som dödat 

Elias och Rebecka, efter en lång stund av misstankar om att det skulle vara Rebeckas pojkvän Gustav 

som knuffat ner henne från skolans tak. Linnea bestämmer sig för att hämnas men blir tillfångatagen 

istället. Då kommer Minoo och de andra utvalda för att rädda henne, men det är främst Minoos krafter 

som lyckas döda Max genom att suga ut hans och Elias samt Rebeckas själ ur honom.  Minoo får reda 

på sina magiska krafter och att hon är välsignad av beskyddarna och därför saknar element, samt att 

hennes krafter liknar demonernas. Efter har hon mått dåligt över situationen och misstänkt att hon skulle 

vara en demon.  Minoo verkar vara en duktig elev i skolan med tillräcklig smarthet, strategi och plugg-

vana. Allt i skolan går bra för henne förutom gymnastikämnet. Till en början verkar det nästan som att 

hon har all den trygghet hon behöver hemifrån med en underbar mamma som hon anser vara sin bästa 

vän: ”Gud, vad sorgligt, tänker Minoo och sväljer den sista skeden yoghurt. Min mamma är min bästa 

kompis”33
 [sic] Båda hennes föräldrar är hemma, det vill säga. bor tillsammans. Mamma är en läkare och 

pappa är chefredaktör på Engelfors huvudtidning. Minoo är en halvpersisk och svensk tjej med strävt 

svart krulligt hår. Mammans tröstande ”Bashe azizam”34 Mammans ord anger hennes härkomst. En an-

nan sak när Minoos moster och hennes döttrar kommer på besök så får man reda på kusinernas namn, 

Darya och Shirin. Minoos moster heter Bahar och ropar: ”Minoo! ropar Bahar när hon får syn på henne. 

Nazazaninam, chegad bozorgh shodi! Och så vacker du är. Du liknar Darya och Shirin.”35
[sic] 

Minoos föräldrar verkar ha ett bra äktenskap och stabila familjeförhållanden, vilket visar sig bara 

vara en illusion och hon märker att deras så kallade diskussioner är bråk. Hon blir lika snabbt bra vän 

med Rebeckas pojkvän Gustav då hon inser att föräldrarna verkligen bråkar ofta. Hon och Gustav pratar 

om situationen:  

                                                
33 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Cirkeln. Raben & Sjögren Stockholm, 2011, s21. 
34 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Eld. Raben & Sjögren Stockholm, 2012, s62. 
35 Ibid, s. 185. 
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Bråkar dina föräldrar sådär? säger hon. Dom gjorde det när jag var liten. Nu bråkar dom 

aldrig, säger Gustav och gör en paus. Jag tror inte dom bryr sig tillräckligt längre. Mi-

noo ser förvånat på honom. Hon har alltid fått intrycket att Gustavs familj är som dedär 

myspysiga i dåliga amerikanska komediserier.36
[sic]  

 

Det slutar med att Minoos mamma bestämmer sig för att flytta till Stockholm eftersom hon fått sitt 

drömjobb där. Minoo blir väldigt ledsen över frustrationen kring föräldrarnas bråk och om att hon inte 

vet något om vad det är som händer. Föräldrarna skiljer sig inte, men rädslan och den trygga hemmiljön 

samt med den omtanke hon har, upplever hon situationen väldigt jobbig. 

 

Linnea Wallin: 

Linnea har såsom Elias haft en svår uppväxt. Hennes mamma har gått bort tidigt och hennes pappa 

Björn Wallin är en alkoholist som har svårt att bli nykter. Hon känner sig sviken av allt och alla, vilket 

även bidrar till hennes irriterade beteende och misstänksamma synsätt på saker och ting. Hon vågar inte 

riktigt lita på någon eller något, speciellt efter att Elias som är hennes bror i allt utom blod dör och hon 

är den enda som inte tror på att han tagit självmord. Linnea är den raka motsatsen till Minoo, vad gäller 

familjeförhållanden, ekonomi och utbildning. Linnea bor ensam i en lägenhet som hon fått av social-

tjänsten på grund av att hon skött sig väl. Till skillnad från Minoo har Linnea ingen familjemedlem att 

bry sig om eller att lita på. Olivia som är Linneas gamla vän har goda nyheter att berätta för henne om 

Linneas pappa vilket Linnea inte orkar lyssna på:  

 

Jag träffade din pappa i Västerås i lördags. Linnea stelnar till. Vet du vad han sa? fort-

sätter Olivia. Jag vill inte veta. Jo men allvarligt. Det är bra nyheter. Inget med min 

pappa är bra nyheter. Han är nykter. /…/ Jag orkar inte med det här en gång till, tänker 

Linnea. Inte en gång till. Men vad är det med dig? viskar Olivia och låter irriterad igen. 

Jag trodde du skulle bli glad.37 [sic]  

 

Efter Elias död blir hon närmare vän med Vanessa. Linnea är vegetarian och klär sig i gothkläder samt 

en massa udda smink. Hon är den som vågar ifrågasätta och kritisera allt och alla, vilket hennes magiska 

krafter hjälper henne med genom att kunna höra saker som ingen annan hör.  

 

                                                
36 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Eld. Raben & Sjögren Stockholm, 2012, s18. 
37 Ibid, s. 64. 
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I er ålder är man så upptagen att sortera in varandra i fack. Säger hon. Vem som är 

snygg, vem som har fula kläder, vem som är populär och vem som inte är det. Men allt 

dedär är oväsentligt. Ytligheter. Det enda ni behöver hålla reda på är två typer av män-

niskor. Dom som går på den här skiten och dom som inte gör det? Säger Linnea högt. 

Vanessa fnissar till, stolt över Linnea.38
 [sic] 

 

Hon är en vattenhäxa och kan höra andras tankar, vilket är en belastning till en början. Efter ett tag lär 

hon sig att hantera dessa tankar och solla bort det hon vill och inte vill höra. Linnea är rädd att avslöja 

sina krafter för de andra tjejerna i cirkeln av rädsla om att de skulle ta illa upp och känna sig obekväma i 

hennes närhet. När hon väl erkänner visar det sig att det är Vanessa som tog mest illa vid sig och det tar 

ganska lång tid innan Vanessa känner sig bekväm igen. Efter en kort stund får Linnea starka känslor för 

Vanessa. Hennes kärlekskänslor blir aldrig besvarade i Cirkeln, men man kan ana att Vanessa gillar 

henne tillbaka mer än vad de andra gör. I slutet tvingas Linnea erkänner sina känslor för Minoo, vilket 

lättar henne rejält.  

 

Vanessa Dahl: 

Vanessa och hennes två bästa vänner på skolan Michelle och Evelina är välkända för att vara party tjejer 

som går runt med utmanande klädstil och med en förkärlek för sex. I skolan är hon stämplad som hora, 

mestadels på grund av den andra skaran av populariteten, dvs. Ida och hennes vänner. Vanessa bryr sig 

inte så mycket om detta faktum och är relativt självsäker med sin livsstil och sexualitet. Hon är tillsam-

mans med Linneas ex Wille som dessutom är äldre och på sätt och vis en otrogen pundare som inte kan 

klara sig själv. Han är gullig mot henne och hon anar aldrig hans svek: ”Du är så vacker, säger Wille. 

Fantastiskt vacker. Det vet du va? Du är den bästa flickvännen man kan få. Den bästa i hela världen. Du 

är för bra för mig.”39
[sic] Man kan ana att han är snäll mot henne på grund av hans skuldkänslor. Hon 

kämpar för att deras förhållande ska fungera, detta trots hennes föräldrars missnöje. Vanessa bor till-

sammans med sin mamma Jannike som är sjuksköterska och en otrevlig styvpappa, Nicke, som är polis 

samt hennes lillebror Melvin och hunden. Hemmiljön är inte så trevlig eller trygg för den delen, trots att 

de har en polis hemma. Hon har aldrig gillat sin styvpappa och det kommer fram senare varför de har så 

dålig personkemi. Vanessa och hennes mamma kommer varandra närmare när hon avslöjar styvpappans 

otrohet under ett arbetspass. Vanessa är en lufthäxa och kan göra sig själv osynlig, vilket hon råkade 

vara då hon ertappa sin styvpappa i polisbilen med en annan kvinna. Vanessa blir efter ett tag mer för-

trogen med Linnea efter att ilskan över Linneas tankeläsning gått över, och ett starkare band mellan dem 

                                                
38 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Eld. Raben & Sjögren Stockholm, 2012, s226. 
39 Ibid, s. 42. 
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utvecklas. Linnea varnar Vanessa för Wille och det visar sig på slutet att han är en otrogen person som 

aldrig kan vara ensam. Vanessa avbryter förlovningen med Wille och flyttar hem igen tillsammans med 

sin mamma och lillebror Melvin.  

Wille försöker få tillbaka henne men misslyckas då hon inser att det aldrig kommer att fungera 

och att han aldrig kommer att ändras. Vanessa och hennes mamma har mer gemensamt än vad de tidiga-

re trott, nämligen fel val av män och ett verkningslöst försök att behålla dem. De är starka kvinnor med 

starka åsikter om relationer, det negativa är att de lätt blir blinda och har svårt att se vilka de egentligen 

valt.  

 

Anna-Karin Nieminen:    

Anna-Karin till skillnad från de andra tjejerna har ett väldigt lågt självförtroende. Hon bor till en början 

tillsammans med sin dystra och jobbiga kedjerökare till mamma, Mia Nieminen och sin gulliga finska 

morfar ute på landet, samt katten Peppar innan hennes mamma och hon flyttar in till en lägenhet i Eng-

elfors centrum och lever på pengarna som de fått för gården. De hade kor och mycket skog runt omkring 

sig vilket hon senare kom att sakna väldigt mycket. Hemma har hon heller inget stöd och inte heller i 

skolan. Hon har inga kompisar alls förutom umgänget med cirkelns medlemmar, och föredrar att vara 

osynlig. Hon har kroppskomplex om att hon är tjock och ful, samt bryr sig inte om sitt utseende efterson 

hon föredrar att vara osynlig med hjälp av slappt åtsittande kläder. Hon har blivit mobbad hela sitt liv 

och kallats för svetthora. Eftersom hon blir lätt svettig i händerna på grund av nervositet eller starka 

känslor. Det hon oroas över är att bli som sin mamma; bitter och elak: ”Du blir mer och mer lik din 

mamma för varje dag som går, säger han. Anna-Karin försöker tvinga kvar sitt leende.”40
[sic] Demonerna 

försöker döda henne i Cirkeln, genom att först övertala henne till självmord men misslyckas och direkt 

därefter låser in henne tillsammans med korna och anlägger en brand men misslyckas igen då hennes 

morfar räddar henne. Olyckan ledde till att Anna-Karin och hennes mamma fick lämna gården och flytta 

in mer centralt, medan morfar lades på ålderdomshem. Det är under denna tid hon inser att hennes mor-

far är den hon älskar mest i hela världen och att han är den enda riktiga vän hon har. De som mobbar 

henne mest är Idas gäng tillsammans med Erik. Anna-Karins enda ljuspunkt i vardagen har varit naturen 

och gården, vilken både hon och hennes mamma växt upp i. Hon upptäcker samtidigt som de andra tje-

jerna, att hon är en trähäxa med magin att kunna manipulera andra människor till att göra som hon vill. 

Hennes första försök är på mobbaren och Idas pojkvän Erik. Hon får honom att kissa på sig framför alla 

och de börjar skratta åt honom istället. Sakta men säkert börjar Anna-Karin att missbruka sin makt, och 

vinner skolans popularitet genom magin. Hon får en kille Jari, som hon länge varit kär i att bli kär i hen-

                                                
40 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Eld. Raben & Sjögren Stockholm, 2012, s26. 
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ne tillbaka, nästan till den grad att hon kan sägas våldta honom, men ångrar sig i sista sekund. Hon ut-

nyttjade sin magi för nästan allting och även hemma, då hon fick sin mamma att bli gladare och aktiva-

re. Det hela slutade med en katastrof och stora konsekvenser. Anna-Karins mamma bränner sig, hon blir 

överdrivet populär i skolan och alla hänger efter henne. Killen hon försöker förföra hamnar tillsammans 

med henne i sängen och vaknar upp helt förvirrad. Anna-Karins missbruk ledde till en svår rättegång av 

häxrådet. Alla cirkelns medlemmar försöker fixa situationen och rädda Anna-Karin från en svår dom 

med hjälp av magi. De lyckas men rektorn som ska ha varit deras ledsagare blir anklagad istället, och nu 

måste de rädda henne från att bli dömd till döden.  

 

Ida Holmström: 

Ida är den blonda populära tjejen i skolan. Man vet inte så mycket om hennes bakgrund eller familjeför-

hållanden i första boken Cirkeln, dock är hon med mycket mer i Eld. Hon är en väldigt intressant per-

son. Man kan ana hennes dåliga självkänsla på grund av många situationer men hon anser sig själv vara 

en naturlig ledartyp ” Ibland känner Ida att hon är beredd att skita i alla överenskommelser med boken. 

Det ligger inte i hennes natur att gå emot strömmen. Hon vill leda den.”41
[sic] På fritiden är hon mycket 

med sin häst Troja och rider. Hon har körkort och bor med båda föräldrarna Anders och Carina som har 

en inredningsbutik och småsyskonen Lotta och Rasmus i ett vackert hus. Hon är dessutom tillsammans 

med Erik och de båda är skolans populäraste samt översittare och har mobbat både Elias och Anna-

Karin under hela skoltiden. Ida är sedan barn hemligt kär i Rebeckas pojkvän Gustav och bryr sig inte 

allt för mycket om sin pojkvän utan utnyttjar honom mest för att ha någon och att samtidigt sluta tänka 

på Gustav som hon egentligen vill ha. Ida är dessutom kamratstödjare på skolan och läser upp en dikt 

vid Elias minnesstund på skolan. Det är hon som senare namnger Vanessa, Linnea och Anna-Karin som 

för; horan, knarkaren och fettot. Ida är en typisk mobbare och har en vana att kritisera och slänga ur sig 

elaka kommentarer till andra. Ida är en metallhäxa, vilket innebär att hon kan kontrollera både elektrici-

tet och metaller. Hon hatar att vara tvungen att umgås med cirkelns medlemmar och hon vill slippa sin 

magi till varje pris, ingen av de andra tjejerna gillar henne. Hon går med på att samarbeta med dem en-

bart för att hon kommit överens med magiboken om att få slippa sina krafter senare. Med hjälp av hen-

nes magiska krafter kan andar som dött men inte gått över till andra sidan prata genom henne, vilket är 

också en av de viktigaste krafterna tjejerna använder sig av. I Eld slutar det med att Ida dör efter att ha 

räddat hela skolan från, den välsignade av demoner, som skulle starta akopalysen dvs. jordens under-

gång. Hon dör i Gustavs armar med en kyss och blir ihågkommen som en räddare av cirkelns medlem-

                                                
41 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Eld. Raben & Sjögren Stockholm, 2012, s325. 
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mar. Minoo tänker för sig själv på vägen till Idas begravning tillsammans med Gustav: ”Han måste få 

veta att Ida var en hjälte.” 42
[sic] 

 

Slutsats:  
Rådande normer i termer av kön är tydliga. Skillnaden mellan tjejerna är stora men de har alla något 

gemensamt på ett eller annat sätt, ”att vara tjej”. En kvinna ska åtrå män som alla tjejer gör förutom kan-

ske Linnea. Vanessa som är en typisk party tjej gör det för mycket och det vänds till något negativt istäl-

let då hon blir kallad för slampa. Det går så lågt att hennes styvpappa gör det: ”Du har förbrukat allt 

förtroende i den här familjen. Har du inte fattat det, din lilla slampa.”43
[sic] 

Samtidigt bryr hon sig inte om vad andra tycker och släpper loss precis som hon känner för, flera gånger 

på fester: ”Vanessa dansar, men det är så trångt på vardagsrumsgolvet hemma hos Evelina att dansen 

mest består av att studsa fram och tillbaka mellan andra kroppar, som är lika svettiga som hennes. Hon 

känner sig som en rymdraket på väg att lyfta.”44
[sic] 

Den som är lite utanför i termen av könsskapande är Anna-Karin, till största delen på grund av att 

hon blivit mobbad hela sitt liv och vill dölja allt hon är, dvs. sin identitet och själva existens. Hon vill 

inte synas och bryr sig inte om sitt utseende alls. Könsidentiteten betraktas som något man föds med och 

som var och en utvecklar till en del av sin person. Ylva Elvia-Novak & Helene Thomsson i sin bok Att 

göra kön, skriver att det finns en hel del uppsättningar av normer för kvinnligt och manligt beteende 

samt att det är makt och belöningssystem som driver kvinnor till att leva och uttrycka sig kvinnligt och 

män till att leva manligt. Bergengren tar också upp detta i sin uppsats i analysen av Cirkeln. Bergengren 

menar att huvudpersonerna agerar enligt könsnormerna för manligt och kvinnligt där kvinnan ska agera 

traditionellt kvinnligt genom att se vacker ut, sminka sig och åtrå män. Ett passande citat till hennes 

ståndpunkt hittas i Ylva Elvia-Novak & Helene Thomsson i sin bok Att göra kön: ”Normsystemet kan 

ses som ett system av myter, regler och antaganden, vilka med tiden kommit att tas för givna och san-

na.”45
[sic] Normen är alltså att vara något mittemellan Vanessa och Anna-Karin, det ska inte vara för 

mycket men det ska vara något. Den enda gången Anna-Karin klär upp sig är då Vanessas själ är i 

Anna-Karins kropp under en förtrollning då hon ska till sin rättegång. Anna-Karin som är i Idas kropp, 

blir förvånad att se sig själv: ”Anna-Karin har aldrig sett sig själv så här. Hon har på sig sin mammas 

begravningskläder. Går med högburet huvud. Håret uppsatt i en knut i nacken. Hon är nästan vacker.”46 

[sic] Både Anna-Karin och Vanessa åtrår män, skillnaden mellan dem är att Anna-Karin inte utrycker det 

                                                
42 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Eld. Raben & Sjögren Stockholm, 2012, s627. 
43 Ibid, s. 126. 
44 Ibid, s. 195. 
45 Ylva, Eliv-Nowak & Helen,Thomsson. Att göra kön. Stockholm: Bonnier, 2003,  s30. 
46 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Eld. Raben & Sjögren Stockholm, 2012, s 475. 
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lika mycket genom sitt smink och sitt uppförande men använder sina magiska krafter till det extrema. 

Anna-Karin vill inte visa upp sina begär men hon vill ha dem.   

När det gäller klass och etnicitet verkar klass vara av större betydelse, om man jämför Minoo och 

Linnea. Minoo kan ses som en minoritet jämfört med Linnea på grund av sin etniska halva, dvs. att hon 

är halvpersisk och Linnea är etniskt svensk. Vilket Bergengren håller med om i sin uppsats och analys 

av Cirkeln när hon skrivet att olika normer verkar vara olika viktiga samt att Minoo framstår som nor-

mativ i jämförelse till Linnea.47 Det jag kommit fram till i min analys av Eld är att Linnea inte tas på 

lika stort allvar av allmänheten som Minoo gör. Minoo har bättre inflytande och större tillit utifrån olika 

maktorgan jämfört med Linnea som har en betydligt svårare uppväxt och lever ensam med sina sociala 

problem. Linnea blir aldrig trodd trots att hon sköter sig medan Minoo blir oftast bra bemött. Den inter-

sektionella teorin inriktar sig på beroendeförhållanden och samspel mellan de olika kategorierna klass, 

kön, sexualitet och etnicitet.48 En av sådana exempel är när Linnea anklagas för att festa och störa gran-

narna när det i själva verket är någon annan som vill förstöra för henne. Idas pojkvän Erik och hans 

kompis gör inbrott hos Linnea och blir påkomna, situationen blir värre och de försöker döda henne. Hon 

överlever men får problem med polisen och socialen igen på grund av lägenheten. Linnea blir inte trodd: 

”Halva kvarteret klagar alltså på en fyllefest här, säger Nicke. Och strax därefter får vi ett anonymt tips 

om att du blivit nerknuffad från kanalbron av några grabbar som det är välkänt att du hyser agg mot. 

Låter inte det här väldigt märkligt?”49
[sic] Precis innan förhöret med Linnea säger polisen: ”Jahapp, säger 

han till Linnea. Du verkar ju vara i högsta grad levande. Och här har det gått vilt till. Du fortsätter i far-

sans fotspår, ser jag.”50
[sic]  

När Linnea ska ha möte med socialen kommer Minoo in och ska hjälpa henne. Minoo är nu för-

trollad och är i Linneas kropp samtidigt som hon ska på ett möte med socialen, för att försvara sig och 

försöka behålla lägenheten. Under en kort stund hos socialen, förstår Minoo hur Linnea måste må efter 

allt hon går igenom, Minoo lyckas inte övertala socialsekreteraren om att få behålla lägenheten och blir 

frustrerad, men hon gör något som Linnea aldrig skulle ha gjort vilket räddar hela situationen.  

 

Silverkedjan är så tunn. Minoo undrar om hon vågar. Undrar om hon vågar låta bli. De 

tänker låsa in Linnea. Hon måste göra det. Minoo sträcker sig blixtsnabbt efter smycket. 

Hon får grepp om det och rycker till. Silverkedjans lås brister genast. Aj! Diana gnuggar 

sig i nacken. Det känns som om någon bet mig. Hon rätar på sig. Ser sig förvirrat om-

                                                
47 Anna Bergergren. Horan, knarkaren och fettot": En queerfeministisk analys av normer och normskapande bland häxorna 
i Cirkeln. Kandidatexamen, Södertörns Högskola, 2012, s17. 
48 Tina Mattsson. Intersektionalitet i socialt arbete:Teori, reflektion och praxis. Gleerup, Malmö, 2010, s19. 
49 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Eld. Raben & Sjögren Stockholm, 2012, s419. 
50 Ibid, s. 418. 
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kring. Var var vi någonstans? säger hon.51
[sic] 

 

Det som händer efteråt är att socialsekreteraren glömmer allt och låter Linnea behålla sin lägenhet. Dia-

na var med hjälp av smycket förtrollad och förstod inte vad hon höll på med. På detta sätt räddar Minoo 

Linneas situation. Här har Minoo och Linnea bytt roller. Minoo gör en sak som Linnea aldrig skulle ha 

gjort, eftersom hon inte är lika rädd för människor med makt då hon alltid blivit bra bemött. Detta är 

något som Linnea saknar eftersom hon alltid blivit sviken och otrodd. Minoo och Linnea behöver var-

andra på grund av sina olikheter. Normen här är alltså att den starka ska hjälpa den svaga oavsett om det 

är etnicitet eller klass som står i vägen. 

 

        Del 2: Relationerna: sexualitet och heteronormativitet. 
 

De tydligaste normerna kring sexuell läggning och könsnormer uttrycks i ett förtal i texten: ”Det där 

med att killar inte skulle snacka skit bakom ryggen på folk är det största skitsnacket någonsin. För Erik 

är minst lika besatt av rykten och skvaller som Ida är, kanske mer. Ida berättar om Kerstin Stålnacke och 

Erik håller med om att hon definitivt måste vara lesbisk.”52
[sic] 

 

Normskapande genom tal och handling: 

Idas mobbning av cirkelns medlemmar: horan, knarkaren och fettot. Normskapanden handlar mycket 

om skällsord och mobbing men leder senare till grövre saker i denna berättelse. Ett utmärkt exempel är 

mordförsöket på Linnea. I ett av avsnitten ska Erik och Robin förstöra för Linnea genom att iscensätta 

en fyllefest i hennes lägenhet, men försöket går fel och de blir påkomna av Linnea som kommer hem för 

tidigt. De måste snabbt lösa problemet genom att döda henne, de vågar inte riktigt så de tvingar henne 

hoppa ner från en bro och hon hoppar. 

Attacken på Linnea; Erik: 

 

Var en man för fan. Du hatar den här fittan lika mycket som jag. Basebollträet ser tungt 

ut i hans hand. Hoppa sa jag. Vill inte alla ni psykfall ta livet av er endå? Vattnet som 

rinner så snabbt under bron, svart och glänsande som olja. Nån borde straffknulla dig 

först, men vi vill inte få aids. Och hon faller genom luften, faller, faller och hon vet att 

                                                
51 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Eld. Raben & Sjögren Stockholm, 2012, s458. 
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hon kommer att dö.53
[sic] 

 

Deras ord är laddade med negativitet i samband med ett mordförsök, fitta, psykfall och aids blir associe-

rat med hennes klasstillhörighet och hennes sexuella läggning. Här visar killarna tydligt sitt hat mot ho-

mosexualitet och att heterosexualitet skulle vara normen för ett bättre liv.  

 

Heterosexuellt begär:   

De heterosexuella begären är normerande i berättelsen vilket syns väldigt tydligt bl.a. för att alla tjejer 

blir kära i någon kille. Minoo blir kär i Max, Rebecka var tillsammans med Gustav. Linneas ex Wille är 

nuvarande pojkvän till Vanessa. Linnea var med Jari samtidigt som han var Aanna-Karins ungdomskär-

lek. Även om heterosexualiteten är normen är den långt ifrån lyckad. De flesta av tjejernas familjer har 

äktenskapsproblem och värst är Vanessas och Linneas föräldrar. Linneas familj är sedan länge åtskild, 

medan Vanessas mamma och Vanessa kämpar med sina förhållanden vilket båda blir svikna i. Vanessas 

kamp för förhållandet med Wille är ett tydligt exempel på heterosexuellt normskapande. Ylva Elvia-

Novak & Helene Thomsson skriver i sin bok Att göra kön, om den heterosexuella kärnfamiljens skydd 

mot faror som påminner lite om Vanessas och Linneas familjesituation. Det finns en norm om att kärn-

familjen är en sorts fredszon som ska verka som ett skydd mot yttre faror men att detta i verkligheten 

inte håller, att det är just inom ramen för familjen där hoten och farorna lurar. Vi har en speciell syn på 

hur parterna fungerar och ska bete sig i ett äktenskap och familjeförhållanden. Pappan är tillräcklig med 

sin blotta närvaro, medan moderns tillräcklighet kräver så mycket mer av henne.54 I Vanessas familj 

visas det tydligt genom att kvinnorna kämpar så intensivt för deras förhållande att fungera, båda genom 

en typ av blindhet och tolerans gentemot sina män. Vanessa ertappar sin styvpappa vara otrogen. Hen-

nes mamma får reda på det och kastar ut honom. Hans reaktion på situationen tyder på det Ylva Elvia-

Novak & Helene Thomsson kallar för könsmaktsystemets ena princip, den manliga normen när han sva-

rar sin sambo: ”Hur kan du bara vända dig mot mig så här? Skriker Nicke.”55
[sic] 

Könsmaktsystemet är ett normerande samhällssystem som håller ihop samhällets viktiga funktion 

och går ut på isärhållande av man/kvinna samt behållandet av den manliga normen. Nickes reaktion är 

att han skulle vara förvånad över att hon skulle kunna kasta ut honom från lägenheten över en otrohets-

affär. Vanessa blir sviken av Wille som också varit otrogen och förhållandet förändras där också. En dag 

när Vanessa och hennes kompis pratar om förhållanden lyckas de skämta bort sorgerna och dialogen är: 

”Min mamma säger alltid att det bästa sättet att komma över en man är att hamna under en annan, säger 
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Evelina. Så det är därför hon legat med halva stan? säger Vanessa, och de skrattar och gör äcklade lä-

ten.”56
[sic]  

Detta är snarare ett tecken på motsatt effekt som svar på otrohet. När det gäller Ida och hennes 

gäng så handlar det mycket om att försöka anpassa sig och passa in i den bild de vill ha av sig själva 

dvs. rika, lyckliga och perfekta vilket är långt ifrån den aktuella situationen. Dessa par har enorma krav 

på sig själva, dvs. Ida, hennes kille och deras föräldrar. Vid ett tillfälle när Ida pratar med sin väninna 

Julia om ett tips om att bli ihop med Kevin, säger hon: ”Men helst inte! Skriker Julia. Vet du vad han sa 

häromdan? Att det bästa som finns är tjejer med snygg kropp och fult ansikte. Så att man kan knulla 

dom utan att bli kär.”57
[sic] Det måste ha varit jobbigt för Ida att höra, då det kan antyda om att hon själv 

är ful. Idas tankar efter att hon haft sex med sin pojkvän:  

 

Varför låtsas alla som om sex är så enkelt och naturligt och härligt? Det är ju precis 

tvärtom. Så fort man får ett sexliv så öppnar sig en helt ny värld av problem. Hår eller 

inte hår? hur mycket, hur lite, var? Ska jag röra mig? Hur mycket? Hur lite? Hur ser jag 

ut när jag gör det här? Är det normalt om jag känner det här? Har vi det för ofta eller för 

sällan? Hör hans föräldrar oss?58 [sic] 

 

Faktum är att hon inte känner något för honom, men har sex med honom ändå. Detta gör henne till ett 

offer för allt kvinnligt som förväntas av henne: ”Hon har ingen behå och Erik börjar genast smeka hen-

nes bröst, samtidigt som han kysser hennes hals igen. Men hennes kropp svarar inte längre. Hon vill 

bara att det ska vara över.”59
[sic] 

Enligt Ylva Elvia-Novak & Helene Thomsson går de flesta män och kvinnor i en relation med varandra, 

med på könsmaktsystemets krav, där man följer strukturen utan att lägga större vikt på att verka mot 

den.60 Detta är också fallet med Ida och Erik, det går så långt att mannens lust är väsentligare än kvin-

nans, enligt dem båda, vilket kan återtolkas till att den manliga normen även gäller sexuella begär. 

 

Homosexuellt begär:  

Den unika relationen mellan Linnea och Vanessa blir allt tydligare i Eld. Här syns Linneas homosexuel-

la begär som växt fram genom berättelsens gång:  
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Det värker i Linnea när hon försöker föreställa sig hur det skulle kännas att lägga armen 

om Vanessa. Kyssa hennes läppar som ser så mjuka ut. Linnea tänker på Jontes fest, när 

Vanessa satt i soffan hemma hos henne och deras ben snuddade vid varandra och det för 

en gångs skull kändes som om hela världen var i balans. Linnea borde kanske ha kysst 

henne då.61
[sic] 

 

Linneas tålamod börjar tryta och hon har ett extremt behov av att prata med någon om Vanessa. Hon 

hittar en kort lösning genom att skriva av sig i sin dagbok: ”Och jag kände att jag alltid ville vara nära 

henne. Sen när hon rörde vid min arm så visste jag att det var kört. Gissa hur sjukt det kändes att fatta 

det, just där och då? Kär i W:s tjej? På en fest hos J. grattis som vanligt, Linnea. Varför göra det enkelt 

för sig i livet?”62
[sic] Här gestaltas återigen den dolda normen bakom homosexualitet och dess begär, att 

det är ett dåligt val om man vill ha ett enkelt och respektabelt liv.  

Förutom svårigheterna med att förstå sig själv och sina känslor har Linnea enligt sina egna åsikter 

aldrig någon chans med Vanessa och därför aldrig vågar erkänna dem, även om känslorna är starka.  

Linnea tvingas till slut att erkänna sina känslor för Minoo, i samband med ett magiskt samarbete mellan 

de utvalda, genom att de bytt kroppar med varandra inför rättegången för att klara sig och därmed tving-

ats leva varandras liv ett tag innan rättegången. Dialogen mellan dem blir: ”Jag vill inte att hon ska få 

veta det alls! fräser Linnea. Men varför inte? För jag har ingen chans!”63
[sic] 

Minoo försöker se ut som om hon inte tycker det Linnea har sagt är konstigt, hon tycker snarare att det 

är konstigt att Linnea erkänt detta och vet inte hur hon ska hantera situationen. ”Normen säger att en 

riktig man är heterosexuell. En riktig kvinna är detsamma, fast lite mindre sexuell. De som inte är hete-

rosexuella betraktas som annorlunda.”64
[sic] Linneas annorlundahet är inte att hon är kär i Vanessa, utan 

att hon erkänner det. Detta i sig bryter mot normen och det normala.  

 

Slutsats:  

Analysresultaten visar på hur delromanen problematiserar heteronormativiteten, då de flesta kvinnor 

dras till män. Varken den homosexuella eller heterosexuella kärleken är konfliktfri och lycklig, men är 

den som anses mest normal bland tjejerna, utifrån en majoritetsuträkning av att de flesta av dem dras till 

män. Samt utifrån det grymma behandlandet av Linnea med mordförsöket. Skällsorden och inte minst 

de grova handlingar är alltså ett uttryck för att visa vad som anses normalt och onormalt bland dem som 

anger normer, i detta fall Erik och Robin som uppfann normen för hur en person ska vara och bete sig 
                                                
61 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren. Eld. Raben & Sjögren Stockholm, 2012, s154. 
62 Ibid, s. 327. 
63 Ibid, s. 396. 
64 Ylva, Eliv-Nowak & Helen,Thomsson. Att göra kön. Stockholm: Bonnier, 2003,  s83. 
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för att ha ett bra liv, vilket återkopplas till det Jan-Kåre diskuterar kring normbegreppet om att den ut-

görs av majoriteten. Erik och hans gäng visar på hur en homosexuell person bör behandlas för att åter-

igen visa på att homosexualitet är fel i majoritetens ögon.  

Det Ida tänker kring sex verkar passa in i allas situation, dvs. att det innebär nya problem och oro-

ligheter i livet oavsett om det handlar om homosexuell eller heterosexuell kärlek. Ida säger: ”Varför 

låtsas alla som om sex är så enkelt och naturligt och härligt? Det är ju precis tvärtom. Så fort man får ett 

sexliv så öppnar sig en helt ny värld av problem.”65
[sic] 

Minoo blev kär i sin mattelärare Max som var demon, hennes föräldrar flyttar isär och döljer sina pro-

blem för henne. Ida är i ett olyckligt förhållande som liknar hennes föräldrars, även om hon smärtsamt 

avbryter det. Vanessas kille är otrogen och hennes mammas sambo likaså. Anna-Karin lyckas inte käns-

lomässigt med sin åtrå till sin ungdomskärlek Jari. Rebecka har andra problem att fokusera på och det 

slutar med att hon dör. Linnea är kär i en tjej, dvs. Vanessa vilket är normativt oacceptabelt.  

 

        Del 3: Normavvikelser 
Tjejerna är normbrytande i sig, dvs. de går emot normerna på sina egna sätt och de överdriver ofta. Det-

ta gör det möjligt att fastslå vilka normerna är. Linnea har sin alternativa klädstil, Vanessa har sitt över-

drivna festande och överdrivna sexuella begär, Anna-Karin har sin extremt starka vilja att styra och ha 

kontroll över andra, Idas popularitetsbegär och Minoos själva existens om att vara en högklass invand-

rarfamilj. Alla dessa personer är speciella och färgstarka även utan faktumet om att de är häxor. De bry-

ter mot normen för normen, med andra ord handlar det om att de gör exakt som de vill i de flesta fall 

och agerar i enighet med sitt eget skinn. Det jag menar är att oavsett om de mår bra eller dåligt med sig 

själva så är dom sig själva så mycket som det går, trots sitt häxhandikapp mm. Dessa tjejer måste vara 

extraordinära och speciella på sitt eget sätt. Samtidigt som de är normbrytande så följs många normer 

också. Anna Bergengren kommer fram till att normerna i Cirkelns personligheter är tydliga, och att tje-

jernas identiteter skapas genom hur de förväntas vara66. Ett av exemplen är Linneas upproriska sätt, 

Anna-Karins mobbofferstatus och Idas populära status.  

På frågan ifall normer förändras genom berättelsens gång är svår att fastslå. Det är inte normerna 

som ändras lika mycket som det är huvudpersonernas mognadsutveckling som i sin tur ändrar deras age-

rande och därmed förändrar vissa normer men mestadels inom dem själva. Breivik menar att normer är 

socialt konstruerade och skapas av människor som både befinner sig inom och utanför normen.  Vanessa 

och hennes mamma går vidare från ett destruktivt förhållande, Anna-Karin slutar använda sina krafter 
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för att bli omtyckt och populär. Här förskjuts och problematiseras både könsrollerna och klassnormerna 

då Vanessa och hennes mamma vägrar stå offer för sina val av män och Anna-Karin inser att hon inte 

behöver magi för att vara lycklig. De normer som bryts och som förändras är Vanessas och hennes 

mammas könsnormer i frågan om underlägsenhet gentemot mannen. Sist men inte minst har Ida för-

vandlats till en martyr, inte genom sin personliga godhet men genom sin längtan efter sann kärlek, dess-

utom föredrar hon kärlek över klass då hon gör slut med sin mördare till pojkvän Erik, även om hon 

riskerar all sin påstådda harmoniska existens: ”Linnea drar med henne ut genom dörrarna. Tillsammans 

springer de över skolgården, förbi de döda träden och vidare ut genom grindarna. Och det finns ingen 

återvändo. Ida kommer aldrig mer att vara en av de som räknas. Hon är på andra sidan nu.”67 [sic] 

Det krävs dock mycket om kärlek ska övervinna klass och status, det krävs att man gör slut med 

en mördare, medan Linneas bekännelser om sin kärlek för Vanessa är mer konstig än själva kärleken. 

Här förskjuts heterosexualiteten till viss del men blir fortfarande konstig och omöjlig, både för Linnea 

samt de andra. Annars har Ida och Linnea en sak gemensamt, hopplöshetskänsla inför att få någon de 

egentligen vill ha, den ena på grund av klass och den andra på grund av heteronormen. Klass och status 

verkar vara en väldigt viktig komponent i samhället där normskapande är som starkast. Med detta hör 

heterosexualiteten och den fina kärnfamiljen till.  Idas familj är planerad lika mycket som hennes vänner  

och blivande fästman Erik. Det är bland annat där hon får sin status och hon förväntas vara med honom 

för alltid. Att göra sig fri från normer man växt upp med kan resultera i en krissituation och den som blir 

mest drabbad är Ida. När Ida försöker komma närmare sin sanna kärlek Gustav, skjuter han bort henne: 

”Jag kan inte prata med dig om det här. Varför inte? Han ger henne en trött blick. För att du är du, säger 

han och försvinner ut på gatan. Och vad är det för fel på mig? VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ MIG?”68
[sic] 

Ida är etniskt svensk och ingår ett arrangerat framtida liv för att behålla en god socioekonomisk 

klasstillhörighet, där hon ser sig själv som ett komplement till mannen. Enligt Elvia-Novak & Thomsson 

är detta en vanlig syn på livet där männen i högre utsträckning definierar familjens klassmässiga sta-

tus.69 Minoo som är något av en minoritet då hon är halvpersisk, uppväxt i en högklassfamilj samt är 

väldigt mån om cirkelns medlemmar, dvs. de utvalda och även omtyckt, är trots allt inte den som räddar 

världen från apokalypsen. Det är Ida som tagit det viktigaste steget och riskerar sitt liv. Enligt den inter-

sektionella teorin bör etnicitet, klass, sexualitet och kön vara sammanvävda men kan variera i styrka 

beroende på situation.70 Skillnaderna mellan Ida och Minoo är enorma och normbrytande i sig, medan 

Ida och Linnea är mer lika varandra än man kan tro, skillnaden är bara klasstillhörighet och sexuellt be-

gär. Anna-Karin är den mest desperata av dem alla men hon är också den som får stå ut med att skäm-
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mas över konsekvenserna av sina handlingar. Hennes självmedvetenhet och egenhatet förvandlas istället 

till att tycka synd om de andra utvalda som försöker hjälpa henne.  

Alla huvudpersoner i berättelsen är dynamiska, det vill säga de förändras under berättelsens 

gång.71 Detta är också meningen med själva berättelsen som visar på att tjejerna har mognat och utveck-

lats väldigt mycket under ett år, då menar jag tiden som gått från Cirkeln till Eld. Deras magiska krafter 

och sättet att hantera dem har förändrats men också deras relation till sig själva och varandra. Ida verka-

de först vara en statisk, platt och stereotyp person eftersom hon inte var med så mycket i Cirkeln och att 

skillnaden på hennes person under både Cirkeln och Eld inte var så stor. Ida har trots allt vuxit och man 

får en tydligare slutbild av henne i Eld. Att vara en statisk person innebär att vara oföränderlig genom 

berättelsens gång vilket jag anser henne vara till större del än dynamisk som de andra tjejerna. Att vara 

stereotyp och platt innebär också att personen beskrivs och uppfattas som endimensionell med få om 

inte enbart en tydlig egenskap. När det gäller Ida är det lätt att tolka henne som ond och inte så mycket 

mer än just det vilket gör henne till en endimensionell karaktär.72 Ida är inte ond men kan lätt tolkas som 

det eftersom hennes grupptillhörighet är relativt ond. Det visar sig att Ida är dynamisk då hon bryter 

ifrån den onda gruppen och därmed utvecklas som person relativt snabbt på väldigt kort tid. 

Sammanfattning av resultat  
 

Könsföreställningar gör sig tydliga genom omgivningens reaktion och förhållande till någon av huvud-

personerna i texten. Vanessa som är en partytjej gillar att klä sig utmanande och att sminka sig mycket. 

Att vara kvinna innebär just dessa yttre faktorer, genom att klä sig och sminka sig som hon gör, och det 

ger både negativa och positiva konsekvenser från omgivningen. Hon är tillsammans med en äldre kille 

och även där framhävs såkallade kvinnliga egenskaper, genom att hon är den enda som verkligen bryr 

sig och försöker upprätthålla förhållandet. Utvecklingen vänder och hon lyckas avbryta sitt destruktiva 

förhållande med sin pojkvän efter att det visats sig att han varit otrogen. Här vänds den undergivna 

könsnormen för kvinnlighet som också kan sägas vara en empirisk norm, till att bli ett självständigt och 

starkt kvinnoideal. I textens helhet syns problematiken kring könsvärderingar då Vanessa blir illa be-

handlad för att hon är för kvinnlig. Hennes yttre utseende och party beteende ger mestadels negativa 

konsekvenser, även om hon nu då följer en könsnorm för kvinnlighet. De föreställande könsnormerna i 

detta fall förändras inte. 

Anna-Karin är raka motsatsen från Vanessa i termer av könsskapande. Hon har glömt sitt yttre helt 

och hållet och vill inte synas alls och därmed följer hon inte stereotypa könsföreställningar i form av 
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könsskapande på samma sätt som Vanessa, trots att hon innerst inne vill det. Ett speciellt tillfälle tvingar 

henne att se annorlunda ut vilket också förbättrar hennes självförtroende. Vad gäller de sexuella nor-

merna så skapas dessa bl.a. av att en kvinna ska åtrå män vilket Anna-Karin gör men hennes yttre utse-

ende ger inte henne den möjligheten att få sina känslor besvarade, vilket ytterligare bekräftar den stereo-

typa föreställningen i form av kvinnligt utseende. Medan Vanessa kan få vilken kille som helst så har 

Anna-Karin ingen chans och killarna undviker henne istället. Analysen visar att hon betraktas av sig 

själv och andra som udda och okvinnlig, vilket är grundkriterierna för hur en queer person ses av sin 

omgivning. Anna-Karin är en kvinna men behandlas som osynlig och i värsta fall som okvinnlig, där 

hon får kommentarer av omgivningen att vara äcklig och ful, då hon inte anses passa in i sitt kön.     

Att överdriva som Vanessa och Anna-Karin med sina könsskapanden oavsett avvikelse eller efter-

levnad till dem, tyder på en problematisk förhållning till normer och värderingar kring stereotypa köns-

mönster. Vanessa precis som Anna-Karin får kritik och negativa konsekvenser för sitt utseende. Omgiv-

ningen tillåter inte dem göra som de vill. Varför tjejerna beter sig så som de gör, kan vara för att visa sig 

kvinnliga vilket i sin tur ger en personlig bekräftelse från omgivningen.73 Att vilja ha bekräftelse från 

omgivningen kallar Breivik för strävan att vara en del av den empiriska normen, vilket också betyder en 

strävan efter att vara normal i de flestas ögon, som i sin tur är motsatsen till att vara queer. Heteronor-

mativiteten är synlig här i sin kontrast till könsnormer, som visar på att en kvinna måste vilja attrahera 

män och lyckas endast med det ifall hon följer en föreställd norm för kvinnlighet. 

Etnicitet verkar inte ha något större betydelse på vad som anses normalt eller inte. En av huvud-

personerna i berättelsen Minoo är halvsvensk och halvpersisk. Anna-Karin är halv finsk och halvsvensk. 

De andra tjejerna i berättelsen är etniskt svenska. Majoriteten av dessa ungdomar är alltså etniskt svens-

ka. De etniska normerna suddas ut på grund av att tjejerna har blandad etnisk härkomst och därmed syns 

inga särskilda etniska tillhörigheter förutom i deras efternamn samt Minoos familjs språkbruk i vissa fall 

med sin familj, där texten är direkt skriven på persiska med svenska bokstäver. Om man ska titta på det 

etniska förhållandet till klass med hjälp av den intersektionella teorin och försöka hitta en normavvikel-

se, så kan man jämföra Minoo med Linnea. Linnea som är etniskt svensk har en rad sociala problem 

medan Minoo inte har det. Klasstillhörigheten skiljer sig starkt mellan dem, Minoo har en förmögen 

familj som tar hand om henne medan Linnea bor ensam och blir omhändertagen av socialstyrelsen. Hur 

dessa tjejer blir bemötta av allmänheten är också av stor skillnad, vilket beror främst på deras klasstill-

hörighet och inte etniska bakgrund. Förutom detta så har klasstillhörigheten stor inverkan på deras per-

sonliga utveckling och synen på sig själv. Minoo bli mycket bättre bemött och därmed har en större tillit 

till sig själv medan Linnea blir väldigt illa behandlad och därmed utvecklar en negativ självbild om sig 
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själv inför bland annat myndigheter. Klassnormerna skapas här genom positivt repektive negativt bemö-

tande vilket antyder att Linnea som får socialbidrag anses vara en sämre individ. Minoos normbrytning 

blir att bryta mot det förväntade goda beteendet genom att hjälpa Linnea inför ett viktigt möte, medan 

Linnea är rädd för att inte bli trodd och tagen på allvar när hon egentligen är skötsam och tar stora an-

svar i sitt liv. Utifrån ett intersektionellt perspektiv syns det hur etnicitet och klasstilhörighet skulle kun-

na påverka varandra, i detta fall har etnicitet ingen större betydelse. Normen för det förväntade goda 

överklassbeteendet förändras endast i den situation då Minoo tar Linneas plats under mötet med socia-

len. Detta är ett tydligt exempel på vad Breivik skulle kalla för positivt avvikande från normen, dvs. en 

normbrytning som berör ens egna personliga utveckling som inte alltid överensstämmer med den bete-

endemässiga normen som förväntas av personen ifråga.   

Det är inte bara Anna-Karin och Vanessa som strävar hårt efter att bli och vara åtrådda av en man. 

Heterosexuella känslor är normerande i berättelsen då alla utom en av tjejerna är heterosexuella. Homo-

sexualiteten problematiseras bland annat genom att ingen ifrågasätter heterosexuellt begär förutom Ida, 

samt att eventuell homosexuellt begär bör döljas ifall det nu antyds finnas. Genom Minoos respons på 

Linneas erkännande får man en känsla av att det förväntade normala beteendet är att åtminstone vara 

tyst om sina homosexuella känslor.  Detta skulle enligt Breivik kallas för en oskriven lag som man för-

väntas följa. Heteronormativiteten förändras inte under berättelsens gång, men den problematiseras. I 

berättelsen används förolämpande ord särskilt mot Vanessa och Linnea. Vanessa anses lättfotad och 

Linnea kallas för flata och hora emellanåt. Kvinnor ska åtrå män, men inte för mycket. Ett annat ställe 

där homosexuellt begär problematiseras är då Linnea utrycker sina kärlekskänslor för Vanessa. Samti-

digt som detta händer så håller hon det hemligt och i förväg försöker visa på dess oacceptans vilket re-

sulterar i en typ av dubbelmoral från hennes sida just på grund av rädslan för att inte anses normal och 

bli oaccepterad. De sexuella normerna förändras inte, det är fortfarande queer och helt fel att vara homo-

sexuell. Det mest normbrytande i Linneas kärlekssituation är att hon erkänner sina känslor för sin vän 

Minoo. Här blir det istället inte lika konstigt att vara homosexuell som att erkänna sina homosexuella 

känslor, vilket alltså anses värre och konstigare. Detta visar på en heteronormativ och heterosexuell 

värld som en norm, men inte att människan är lika heteronormativ som hen förväntas framstå som. Allt-

så ett erkännande av att heterosexualitet är normen.74 Här kan man också återkoppla till könsroller och 

könsskapandet. En kvinna ska hålla in sina känslor och vara blygsam, alltså bryter Linnea mot sin egen 

könstillhörighet vilket verkar vara mer konstigt än att bryta mot heterosexualiteten i sig. Heteronormati-

viteten förändras inte men problematiseras i texten. 

Sammanfattningsvis kan man säga att allt tjejerna gör och inte gör utgörs av en obalans i själva 
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identiteten och synen på vad som är normalt acceptabelt och inte normalt. Om man listar ut om vad som 

anses normalt utifrån deras eget tycke blir då det onormala lika med queer, alltså ansett som onormalt. 

Enligt Minoo kanske Linneas erkännande av sin homosexualitet blir queer. I enighet med queerteori 

anses all sexuell avvikelse vara det som inte faller innanför det allmänna normala. I textens helhet hittas 

bl.a. den föreställningen med tanke på att alla tjejer åtrår killar förutom Linnea. 

Minoos beteende blir queer för Linnea då hon går över sin klassgräns när hon försöker hjälpa Lin-

nea hos myndigheterna. Vanessa kanske i grund och botten tycker det är queer att inte stå vid sin killes 

sida och totalt otänkbart att en tjej är utan en kille, allt festande och överdrivna sminket. Samtidigt som 

Vanessa kanske tycker Anna Karin är totalt queer som beter sig så pass lite kvinnligt som möjligt och 

rent utav gömmer sig för andra. Enligt Anna Karin är hon själv avvikande och allmänt onöjd med att 

saker och ting inte är så som hon själv vill att de ska vara.  Att sträva efter en norm betyder att sträva 

efter något denna norm ger som belöning. Då handlar det inte bara om den naturliga belöningen som då 

innebär att bli accepterad av majoriteten men också de små individuella belöningar som tillkommer. 

Anna Karin vägrar följa den kvinnoideal Vanessa följer men vill endå ha det Vanessa har lätt att få. Att 

Anna Karin använder sin magi antyder att det finns andra sätt att få som man vill utom att följa den em-

piriska normen för kvinnlighet, som är då att bete sig och klä sig på ett specifikt sätt för att framstå som 

kvinnlig. Anna Karin väljer magins krafter att manipulera andra människor istället.   

Avslutande reflektioner 
 
Auktoritetskritiken hos de utvalda är också väldigt intressant. Hur de utvalda tjejerna tar till sig själva 

uppgiften kring apokalypsen är kanske lite skrämmande. De befinner sig i en orolig position då de själva 

måste avgöra om vad som är rätt och orätt samt ta eget ansvar i sina handlingsval. Det är stora frågor de 

brottas med, bl.a. om vem de ska lita på eller inte. Det är inte längre självklart att lätt tro på andra. Den 

första auktoriteten är rektorn, taget från Cirkeln:  

 

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 norma-

la. Framför allt är de övertygade om att de sitter inne med lösningen på alla problem. 

Lösning nummer ett: passa in och följ reglerna.75  [sic]     

  

Denna mening indikerar att auktoriteten, det vill säga i detta fall rektorn gör alltid det förväntade och 

normala vilket kan associeras med trygghet. Att behöva vara så kritisk som Elias och Linnea alltid var 
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gentemot rektorn tyder på en otrygghet men också en styrka att tro mycket på sig själv istället. Normen i 

dessa romaner säger oss mycket om ifrågasättandet och det kritiska tänkandets betydelse. De utvalda var 

aldrig riktigt säkra på vem de kunde lita på. Sedan kom rådet med in i bilden, som var den magiska värl-

dens rättsväsende som man inte heller kunde lita på fullt ut. Det slutade med en rättegång där rektorn, 

som ansågs ansvarig för att de utvalda tjejerna följde reglerna, dömdes till döden. Hon blev sedan räd-

dad av Minoo. Tjejerna blev tvungna att agera utefter sitt eget huvud och det är dom som kan tolkas vara 

berättelsens lärare och vägledare istället för rektorn, rådet eller Nicolaus som ska ha varit deras ledsaga-

re. I svenska kursplan för grundskolan står det: ”Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna ut-

vecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.”76 [sic] Visserli-

gen handlar kursplanen i svenska utifrån citatet ovan mer om källkritik, men kan också vara en viktig 

utgångspunkt i livsfrågor. Tjejerna sökte kunskap och fakta från många håll men hade en primär källa 

som då ska ha varit deras magibok, vilken de oftast ansåg vara helt värdelös. Det enda den bidrog till var 

mestadels betydelsen av att de måste samarbeta med varandra. Detta med kommunikation och samarbete 

är också av stor vikt enligt skolans kursplaner och överensstämmer med skolans normer och värden ut-

ifrån två av punkterna om skolans mål för varje elev; ”Kan samspela i möten med andra människor ut-

ifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. Kan leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.”77 [sic] 

Trots tjejernas olikheter lyckas de samarbeta väldigt bra, tar del av varandras åsikter och många gånger 

lyckas förstå varandra i slutändan. Det är svårt att inte se berättelsen utifrån ett pedagogiskt perspektiv 

och jag anser mig den mycket användbar i klassrumsundervisningen att diskutera. 

Temat norm, är intressant för skolvärldens elever samt lärare att utforska. Romanen är dessutom 

skriven i ett genusmedvetet och politiskt sätt, enligt Anna Bergengrens uppsats. De aktuella begreppen i 

temat Norm är; kön, klass och etnicitet och sexualitet. I skolverkets rapport 2006 I enlighet med skolans 

värdegrund, har ett urval av läroböcker granskats utifrån: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, reli-

gion samt sexuell läggning.78 Därför anser jag det relevant att som lärare analysera även skönlitteratur. 

Normer kring kön, klass och etnicitet och sexualitet är väldigt sammankopplade, dvs. att dessa saker är 

beroende av varandra vilket gör berättelsen i Engelforstrilogin spännande och intressant. Utifrån ett in-

tersektionellt perspektiv kan man sätta ord på väldigt mycket i berättelsen och det bidrar till många ar-

betssätt i klassrummet. Om man skulle koncentrera sig på kön och könsskapande så måste man förstå att 

                                                
76 Läroplan för grundskolan, 2011,s 222.  
77 Läroplan för gymnasiet, 2011,s 11. 
78 Rapport; I enlighet med skolans värdegrund, Skolverket, 2006. 
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det har koppling till tid och rum. Alltså könsskapande och hur man gör kön har kopplingar till tid, kul-

tur, etnicitet, klass och mycket annat som grundar sig i sexualitet och fortplantning.79 

”Både flickor och pojkar föds till ett sammanhang där normerna säger att kvinnor ska vara feminina och 

män maskulina.”80  

Vad det betyder att vara feminin eller maskulin skiljer sig åt beroende på var man befinner sig i välden, 

dvs. att det har olika betydelser på olika platser. Att normer finns kring kön, klass, etnicitet och sexuali-

tet är något oundvikligt, därmed finns normbrytningar och sånt som ibland betraktas som udda, konstigt 

och till och med förbjudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 Ylva, Eliv-Nowak & Helen,Thomsson. Att göra kön. Stockholm: Bonnier, 2003,  s22. 
80 Ibid, s22. 
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