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1. Inledning: 

Cirkeln och Eld är de två första delarna i Engelforstriologin skrivna av Mats Strandberg och 

Sara Bergmark Elfgren.1 Nyckeln, som är den sista delen, blir inte utgiven förrän hösten 2013, 

och är därmed inte med i min analys.    

 Böckerna handlar om sex tjejer som kommer från helt olika positioner inom den 

sociala hierarkin i skolan, men som sammanlänkas då de får veta att de är De Utvalda. De 

Utvalda är en samling häxor som har olika magiska egenskaper och deras uppgift blir att 

genom att samarbeta försöka stoppa den kommande apokalypsen. I sin kamp mot ondskan 

stöter de på flera olika problem, bland annat övernaturliga fenomen som endast De Utvalda 

kan besegra. Men de stöter också på vardagliga bekymmer såsom tankar om man räcker till 

som man är, eller tankar som ”kommer jag att klara av att nå upp till betygen som krävs för att 

efter gymnasiet läsa den utbildningen jag vill”, och relationer av olika slag, såsom förlovning 

och pojkvänner som inte är direkt problemfria. Böckerna handlar om väldigt starka tjejer som 

stärker varandra ännu mer. De ger varandra styrka att försöka kämpa vidare, fast på lite olika 

vis då deras liv tenderar att se en aning olika ut.   

 Cirkeln och Eld tillhör genren fantastik för ungdomar, ett stort paraplybegrepp 

som täcker in väldigt mycket samtidslitteratur idag. Engelsforstriologin skulle man kunna 

kalla för urban fantasy, en subgenre av fantastik som utgörs av en blandning av fantasy och 

realism. Urban fantasy innebär när handlingen utspelar sig i en till synes vanlig stad, men där 

det sker olika magiska och övernaturliga saker. Det finns olika sorter av urban fantasy, 

alltifrån att det finns barriärer mellan olika historiska tider, till angrepp av mytologiska 

varelser, men också som i Cirkeln och Eld där mycket känns realistiskt, men att det 

förekommer magiska inslag som gör att det trots allt inte blir realistiskt till fullo. 2 Det mesta i 

Cirkeln och Eld, såsom exempelvis flickornas personligheter, problem och miljö är inte 

verklighetsfrämmande, utan snarare tvärtom, väldigt realistiska- det mesta skulle kunna hända 

i verkligheten. Det fantastiska inslaget som att De Utvalda har magiska förmågor, samt att det 

verkar finnas en värld bortom den verkliga i böckerna (flickorna har vid ett antal tillfällen 

kontakt med andar), gör att det trots allt går under genren fantastik.  

 Inom fantasygenren anser jag att man kan hitta starka kvinnor, såsom 

exempelvis Hermione Granger i Harry Potter-böckerna, och i Tolkiens Sagan om ringen-

triologi, där Éowyn är kvinnan som till sist dräper den mörke fursten- något som ingen man 

                                                           
1
 Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren, Cirkeln, Rabén & Sjögren, Stockholm, 2011. Mats Strandberg & 
Sara Bergmark Elfgren, Eld, Rabén & Sjögren, Stockholm, 2012. 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_fantasy. 
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hittills klarat av.3 Men i dessa verk är de starka kvinnorna bipersoner. I Engelsforstriologin 

(och i merparten av urban fantasy) däremot är huvudpersonerna starka kvinnor den drivande 

kraften och därför finner jag dessa böcker intressanta. Maria Nilson skriver i boken Från 

Gossip Girl till Harry Potter, Genusperspektiv på ungdomslitteratur att under de senaste åren 

har det blivit allt vanligare att skriva om starka kvinnor inom fantasygenren.4 Hon menar 

också på att: ”Intresset för en kvinnlig actionhjälte har varit stort bland forskare och flera har 

påpekat att det ofta är problematiskt att skildra arga, starka och våldsamma kvinnor.”5 

Kvinnor börjar få bli alltmer starka som litterära karaktärer, möjligen på grund av den tid vi 

lever i då feminism är ett väldigt aktuellt ämne. Cirkeln och Eld är sprängfyllda av starka 

kvinnliga karaktärer- den enda manliga av De Utvalda, Elias, dör hastigt de första sidorna i 

Cirkeln, vilket säger en hel del- i de här böckerna är det kvinnorna som styr! Något som talar 

ännu mer för att det är kvinnorna som besitter maktpositionerna i Cirkeln och Eld är att det 

inte förekommer några trollkarlar, utan män med magiska egenskaper betecknas även de som 

häxor.      

 Man skulle kunna välja vilken av karaktärerna som helst att analysera och enligt 

mig finner man bara starka kvinnor med intressanta bakgrunder. Minoo, som har utländskt 

påbrå och satsar stenhårt på sina studier, Linnéa, tjejen som bor i en egen lägenhet då hennes 

mor inte finns mer och hennes far är alkoholist eller Vanessa, partyprinsessan som innerst 

inne är väldigt familjekär. Rebecca, tjejen som lyckats besegra sina ätstörningar, dör dessvärre 

i Cirkeln så hon hinner inte vara med särskilt mycket. Eftersom det är så många starka 

kvinnliga karaktärer väljer jag emellertid att begränsa mig och har valt att analysera Anna-

Karin, en mobbad tjej som i och med sina nyfunna krafter gör allt för att hämnas på sina 

tidigare plågoandar, och Ida, tjejen som ingen tycker om på riktigt just för sin kaxiga attityd 

och för det faktum att hon är en mobbare. Främst kommer min undersökning att fokusera på 

Anna-Karin därför att hon förekommer desto mer än Ida. Ida och Anna-Karin anser jag är 

varandras raka motsatser till ytan, men egentligen för samma kamp mot omvärlden. De har 

båda instinkten att överleva vardagen och försöka bryta sig ur sina negativa mönster. I denna 

uppsats kommer jag att göra en karaktärsanalys av karaktärerna Ida och Anna-Karin och 

undersöka hur karaktärernas mödrar påverkar sina döttrar och deras inställning till livet. Kan 

man bryta sig fri från invanda mönster som ter sig vara negativa?  

                                                           
3 JK Rowling. Harry Potter (1997-2007). JRR Tolkien. Sagan om ringen (1954-1955) . 
4
 Maria Nilson, Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på ungdomslitteratur, BTJ förlag, Lund, 
2010. 
5 Nilson. s. 149.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att göra en litteraturvetenskaplig analys, närmare bestämt en 

karaktärsanalys. Jag kommer att använda mig av ett feministiskt färgat psykoanalytiskt 

perspektiv. Jag ämnar undersöka hur tjejer med olika bakgrund och olika liv försöker kämpa 

sig fram, vilket skildras i Cirkeln och Eld.   

 Anna-Karin och Ida är till ytan väldigt olika, men är de verkligen det om man 

analyserar dem på djupet?  Vad är det som tynger dessa karaktärer och hur är deras 

förhållande till mödrarna? Vad är det egentligen för inre vrede som tynger dem? Om man har 

fastnat i ett negativt mönster, vilket både Anna-Karin och Ida har gjort, kan man lyckas bryta 

sig ur det?       

 Ett återkommande tema i ungdomslitteratur är enligt Nilson trassliga 

förhållanden mellan föräldrar och barn, ”[---] jag har reagerat på att jag läst så få skildringar 

av positiva föräldrarelationer, att de flesta beskrivningar av skolan är genomgående mörka 

och att många av de ungdomar som skildras mår dåligt.”6 Detta är något som förekommer i 

flera böcker och Cirkeln och Eld är inget undantag vilket är något som jag kommer undersöka 

den efterlämnande effekten av. Genom ett psykoanalytiskt perspektiv kommer jag med hjälp 

av Harriet Lerners teorier om kvinnlig vrede och relationen mor och dotter, vilka jag kommer 

att diskutera närmare nedan, undersöka karaktärerna Anna-Karin och Ida. Min primära poäng 

med den här uppsatsen är att undersöka relationen mellan mor och dotter, samt hur kvinnlig 

vrede kan arta sig på olika vis.  

1.2 Teori och Metod  

Teori 
Nancy Chodorow är en amerikansk feministisk sociolog. Hennes teorier handlar om att med 

hjälp av psykoanalys och sociologi försöka förklara vad som återskapar de olika 

könsidentiteterna i samhället. Ett av hennes främsta fokus är hur moderns vårdande roll 

skapar skillnader mellan man och kvinna, vilket hon menar på bidrar till olika uppfostringssätt 

gällande son och dotter. Sonen måste försvara sin manlighet medan dottern mestadels bara 

kan flyta med. Chodorow behandlar i boken Femininum – maskulinum modersfunktion och 

könssociologi modern på ett ingående vis och även allmänt om feminism som varit intressant 

                                                           
6 Nilson. s. 62. 
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till min analys.7  Harriet Goldhor Lerner är en psykoterapeut i Kansas, USA. Hon är, på grund 

av sina arbeten om kvinnopsykologi, effektiv kommunikation samt kvinnlig vrede, en av 

förgrundsgestalterna inom ämnet, därför kändes det som väldigt givande att använda mig till 

min uppsats av just hennes teorier. Hon redogör på ett tydligt vis i Kvinnors vrede hur man 

som kvinna ska försöka tackla sina relationer och sin vrede och nå en mer fridfull och 

problemfri vardag, hur man steg för steg försöker arbeta och trivas bättre med sig själv och sin 

omgivning- något som både Anna-Karin och Ida försöker göra i Cirkeln och Eld och därför 

känns det relevant att applicera hennes teorier i min karaktärsanalys av dessa karaktärer. 8

 Chodorow skriver att det fortfarande är männen som dominerar i samhället, men 

att hon anser att det trots allt sakta men säkert börjar bli ändring på det.9 Efter att ha läst 

boken Kvinnors vrede skriven av Goldhor Lerner insåg jag att kvinnor i allmänhet tacklar sin 

vardag och sina relationer på lite olika sätt. Vissa förtycker sina känslor för att försöka 

anpassa sig, medan andra istället släpper ut sin ilska och därmed får en stämpel som arga.10 

Stor del av både Idas och Anna-Karins personligheter bär på inre vrede, de tacklar sina 

problem på lite olika vis men alltjämt är de båda förtryckta, därför finner jag att man kan 

analysera dessa karaktärer ur ett psykoanalytiskt perspektiv med hjälp av Lerners teorier om 

kvinnans inre kamp med sina vreden. Maggie Humm11 skriver i boken Practising Feminist 

Criticism att feministisk och psykoanalytisk forskning har flera teman som är likadana, såsom 

relationen till sin mor och tudelad identitet.12  Man använder sig dessutom i båda av samma 

metoder, det vill säga att undersöka det omedvetna och osagda.13 Chodorow anser: ”För att 

samhället ska bevaras krävs att någon fostrar barnen men våra språk, vetenskaper och 

folkkulturer gör alla det mycket svårt att skilja behovet av vård från frågan om vem som bör 

ge denna vård. Det är svårt att skilja föräldraaktiviteterna, vilka vanligen utförs av kvinnor 

och i synnerhet av biologiska mödrar, från kvinnorna själva.”14 Detta är en av anledningarna 

till varför jag är intresserad av moderns roll för dessa karaktärer.  

 Genom att använda mig av teoretikerna Chodorow och Goldhor Lerner anser jag 

att jag att jag kan skapa ett akademiskt teoretiskt fundament till min analys av vald fiktion. 

                                                           
7 , Nancy Chodorow, Femininum - maskulinum: modersfunktion och könssociologi, Natur och kultur, Stockholm, 
1988. 
8 Harriet Lerner, Kvinnors vrede: från självutplåning till självinsikt, [Ny utg.], Forum, Stockholm, 1991. 
9 Chodorow. s. 17.  
10 Lerner. Kvinnors vrede. s. 15. 
11 Maggie Humm är forskare inom kulturstudier i London. Hennes forskning är till stor del baserad på Virginia 
Woolf och modernistisk feministisk teori och har haft stort inflytande på feministisk forskning.  
12 Maggie Humm, Practising feminist criticism: an introduction, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, Hemel 
Hempstead, 1995.  
13 Humm. s. 72. 
14 Chodorow. s. 54. 
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Goldhor Lerners teorier använder jag för att analysera karaktärerna ur ett psykoanalytiskt 

perspektiv med fokus på relationen mellan mor och dotter samt kvinnlig vrede. Chodorows 

teorier använder jag för att förankra min analys i en feministisk tradition samt för att lyfta 

fram moderns vikt.   

Metod 

Jag ämnar som tidigare nämnt att med min uppsats göra en karaktärsanalys ur ett feministiskt 

färgat psykoanalytiskt perspektiv. Jag skall beskriva uppsatsens psykoanalytiska ansats mer 

utförligt senare i uppsatsen under rubrikerna ”Förhållande mellan mor och dotter ” samt 

”Kvinnors olika sätt att hantera vrede”. I det här kapitlet kommer jag dock att beskriva 

grunderna för den karaktärsanalys jag ämnar genomföra. Därefter kommer jag även att 

förklara kort varför min uppsats också kan benämnas som en kulturell analys. 

 Lars-Åke Skalin skriver i sin bok Karaktärer och perspektiv- Att tolka litterära 

gestalter i det mimetiska språket att det är vanligt förekommande att man tolkar fiktiva 

karaktärer på olika vis.15 

Karaktärer får inte förväxlas med verkliga personer, därom är enigheten stor, och en referentiell 

tolkningsteori löper risk att göra detta misstag. En annan sak är att en sådan åsikt tenderar att utesluta en 

estetisk uppfattning om litteraturens funktion, en uppfattning som hävdar att diktaren i första rummet 

skapar en bestämd typ av konstverk i form av litterär genre och att det hos mottagarna finns en kompetens 

att avnjuta sådan skapelser. Mot den referentiella teorin, som ser tolkningen av karaktärer som ett 

förhållande mellan en läsare och en fiktiv person i en fiktiv värld, kan ställas en uppfattning som tar fasta 

på förhållandet mellan diktarens akt av poiesis och en hos läsaren uppövad färdighet att svara mot dylik 

akt. Den senare åsikten utesluter naturligtvis inte tanken att det litterära verket i någon mening kan 

referera, t.o.m. till verkligheten.16 

 Samtidigt skriver han: ”En fiktionshistoria skall inte som helhet betraktas som en fiktion; 

litterära karaktärer befinner sig inte helt och hållet inom en fiktionsvärld; läsaren förståelse 

sker inte s.a.s. inifrån en sådan världs gränser. Istället sägs en fiktionshistoria vara typiskt 

tvådimensionell, så till vida som den alltid låter en pragmatisk del vetta ut mot den ”verkliga 

verkligheten” och mig som läsare, i kombination med en del som vetter in mot en fiktion.”17 

Skalin menar på att det finns tre olika synsätt när det gäller att undersöka karaktärer i litterära 

verk. Den första är realism som innebär att exempelvis karaktärer eller miljö kan brytas ur sin 

                                                           
15 Lars-Åke Skalin. Karaktär och perspektiv: att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet, Univ., 
Uppsala, 1991. 
16 Skalin. s. 13. 
17 Skalin. s. 14. 
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helhet, själva verket, och istället behandlas som något eget- som något som existerar i 

verkligheten. Den andra är aktantteorin, vilken innebär att karaktärerna är funktioner i det 

stora hela, man försöker alltså finna funktioner i verket och undersöka slutresultatet istället för 

att bryta upp verket i delar. Och den tredje teorin där man istället fokuserar på att studera 

olika motiv och teman, såsom exempelvis främst genrer.18 I min uppsats har jag valt att 

använda mig av ett realistiskt synsätt gällande karaktärsanalys då jag analyserar karaktärerna 

Anna-Karin och Ida med hjälp av psykoanalytiska teorier om kvinnors vrede samt relation 

mellan mor och dotter. Jag behandlar karaktärerna jag analyserar som så gott som verkliga 

människor, för att kunna tillämpa de psykoanalytiska teorierna på ett så bra sätt som det är 

möjligt. Skalin resonerar: ”Argumentet är detsamma som ideligen påträffas hos realistiska 

teoretiker: gestalter med den estetiska egenskapen att vara ”levande” måste också behandlas 

som verkliga personer.”19 Jag anser att både Ida och Anna-Karin är så pass levande 

framställda att det är givande att tolka dem så också. Skalin skriver: 

En realistisk syn på litterära gestalter skulle analogt vara tesen att dessa har en existens oberoende av den 

diskurs som förmedlar kunskapen om dem till läsaren. Den realistiska synen på litterära karaktärer har 

anor och sammanfaller inte sällan med vad som i föregående avsnitt kallats den traditionella synpunkten; 

sålunda kombineras vanligen en hög uppskattning av karaktärernas betydelse i verket med åsikten att de 

på något sätt har liv och existens oberoende av den text där de figurerar.20 

Man kan även kalla min undersökning för en kulturanalys då jag delvis undersöker det 

kulturella problemet som många kulturer bär på idag- förtrycket av det kvinnliga könet. Vad 

kulturella studier innebär diskuterar Simon Lindgren närmare i boken Populärkultur- teorier, 

metoder och analyser.
21

 Han menar på att samhällen är konstruerade av olika diskurser om 

hur saker och ting ska vara, och genom att analysera dessa försöker man finna kopplingar 

mellan texter och andra företeelser som förekommer i vardagen, ofta dolda sådana. ”Målet är 

att visa på hur representation är kopplad till sociala mönster av makt och dominans, dvs. hur 

tecken har ideologiska funktioner.”22 Han fortsätter:  

Diskursanalysen kan därför sägas handla om att sammanföra texten med kontext. Den har som sitt syfte 

att visa på hur språkbrukets sociala, historiska, kulturella och politiska sammanhang påverkar de 

betydelser och innebörder som skapas.23  

                                                           
18 Skalin. s. 35-36. 
19 Skalin. s. 32. 
20 Skalin. s. 30. 
21 Simon Lindgren, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, 2., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2009. 
22 Lindgren. s. 125. 
23 Lindgren. s. 112. 
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Lindgren förklarar vidare vad han anser att en diskurs i själva verket är, och vad som är bland 

de viktigaste fördelarna med diskursanalys: 

Man kan således säga att en av de viktigaste poängerna med diskursanalys är att man genom denna inte 

bara undersöker mening utan samtidigt också de sociala institutioner som bär upp denna mening. En 

diskurs är således på en och samma gång ett språkligt och ett materiellt fenomen. Det är alltså inte så 

enkelt som det språkliga kan betraktas som det diskursiva, medan den materiella världen kan ses som 

ickediskursiv.24  

Detta finner jag som en intressant ingångspunkt till analys då förtrycket gentemot kvinnan är 

en diskurs, som både märks av inom det skrivna ordet men även i kulturen, men inte alltid är 

tydlig utan ofta dold om man inte granskar närmare.   

1.3 Forskningsöversikt 
Eftersom Cirkeln och Eld är så pass nya böcker som de är finns det inte någon tidigare 

forskning som är specifikt inriktad på dem, utan jag har istället fått vända mig till forskning 

gällande feminism och undergenrer inom urban fantasy, såsom exempelvis vampyrromaner 

för att på så vis nå liknande skildring av utanförskap och relationer som i Cirkeln och Eld. Jag 

har också valt att studera karaktärernas egenskaper, såsom exempelvis vreden och mödrars 

påverkan istället för genrebegreppet i sig.    

 Inom urban fantasy finner man flera av fantasyns klassiska varelser som drakar 

och trollkarlar, men också varelser som inte är så vanligt förekommande inom fantasy. En av 

de populäraste av dessa är vampyren. Urban fantasy-böcker med vampyrer har även ägnats 

omfattande uppmärksamhet ifrån akademiskt håll. Då det inte finns någon akademisk analys 

tillgänglig av Cirkeln och Eld har jag istället läst akademiska analyser av vampyrfiktion och 

upptäckt att de beskriver många teman och motiv som återkommer i Engelsforstrilogin. 

Därför har jag använt mig av Anna Höglunds avhandling Vampyrer, en kulturkritisk studie av 

den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet som beskriver just de 

teman som intresserar mig.25 Teman som behandlas i vampyrfiktion för unga är exempelvis 

utanförskap och hämnd. Ett annat återkommande tema som återfinns i Engelsforstriologin är 

att man behöver något att se upp till. Det tycks också vara av stort intresse för unga idag att 

läsa om just karaktärer som har begåvningar, förmågor utöver det vanliga. Med de särskilda 

begåvningar som många huvudpersoner i urban fantasy (även vampyrfiktion) har följer en 

                                                           
24 Lindgren. s. 115. 
25

 Anna Höglund, Vampyrer: en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 

2000-talet, Växjö University Press, Diss. Växjö : Växjö universitet, 2009,Växjö, 2009. 
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upplevelse av utanförskap. Det kan vara negativt laddat men ofta finner de karaktärer som 

upplever utanförskap så småningom någon som de kan dela detta med. Något som också sker 

i Engelsforstrilogin när de unga flickor som tillhör De Utvalda finner styrka hos varandra. Att 

man med hjälp av att läsa litteratur om övernaturliga väsen kan finna gemenskap tillsammans 

i utanförskapet, är något som är en av Höglunds poänger i hennes avhandling att fiktion om 

vampyrer kan förmedla.      

 Min undersökning inkluderar som sagt inte några vampyrer, men likväl har 

tjejerna i och med att de blivit häxor fått magiska krafter såsom vampyrerna. Magiska krafter 

och övernaturlighet förekommer ofta i ungdomsböcker, det är som att man i sin strävan att bli 

vuxen är i behov av att ha något att se upp till, något som står bortom vardagen och är något 

som är mycket mer. Utanförskapet är något som Höglund analyserar och hon menar på att: 

Konsumtionskulturens maktimprovisationer verkar på flera plan. De utformar sina bildvärldar i syfte att 

injaga osäkerhet i människan, och göra henne medveten om alla sina brister, samtidigt som de sätter 

ribban för förverkligandet av samhällets ideala människa så högt, att det inte är möjligt att nå upp till den. 

Det gör att många människor får dålig självkänsla, de känner sig otillräckliga och upplever att de inte 

duger, eftersom de inte passar in i samhällets mall för hur en ”lyckad” människa skall se ut och vara.26 

Med hjälp av att läsa om vampyrer och därmed kunna identifiera sig med deras utanförskap 

kan läsarna dock bearbeta sin upplevelse: ”Identifikationen med vampyren och dess värld 

sporrar dem därmed att bygga sin identitet på det annorlundaskap som orsakar deras 

utanförskap, istället för att anpassa sig till samhällets normativa mall för kvinnlighet.”27 

Litteraturen hjälper alltså till att bryta gamla invanda, förtryckande mönster som exempelvis 

kvinnoförtryck genom att skildra liknande situationer som något positivt- något som man 

faktiskt kan bryta och vända till något bra. Höglund anser: ”I vampyrberättelsen ger 

gestaltningen av utanförskapet både uttryck för samtidsmänniskans känsla av att inte passa in 

och hennes längtan av att utmärka sig genom att vara just annorlunda.”28 

 I boken Kvinnors nära relationer diskuterar Harriet Goldhor Lerner om hur 

olika relationer främst sinsemellan kvinnor kan se ut vilket är något jag har haft nytta av till 

analys av Idas och Anna-Karins relationer till sina mödrar.29 Judith Kegan Gardiner skriver i 

kapitlet ”Mind mother psychoanalysis and feminism” i boken Making a difference, Feminist 

Literary Criticism att hon anser att Freuds tankar om kvinnan är mer kontroversiella än de han 

                                                           
26 Höglund. s. 357. 
27 Höglund. s. 358. 
28 Höglund. s. 360. 
29 Harriet Goldhor Lerner, Kvinnors nära relationer: man, barn, föräldrar, syskon, Forum, Stockholm, 1990. 
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har om män.30 Istället för att använda mig av Freuds teorier har jag valt att använda mig av 

forskning som utvecklats ur dessa då de kändes mer relevanta för min uppsats.  

 I min undersökning kommer jag att analysera vrede som både Anna-Karin och 

Ida ständigt bär på. Vrede kan leda till att man förändras som människa, vilket Harriet 

Goldhor Lerner skriver om i sin bok Kvinnors vrede. I boken skildras hur man som kvinna 

kan hantera olika livssituationer på ett sätt som gör att man istället för förtryck fyller sina liv 

med fridfulla relationer och på så vis får ett bättre liv. Hon menar på att kvinnor hanterar sina 

vreden på olika vis. Två vanliga sätt är att antingen finna sig i att försöka anpassa sig till 

omgivningen och undertrycka sina känslor, eller släppa ut den och därmed bli uppfattad som 

aggressiv kvinna.31 Anna-Karin och Ida är båda tydliga exempel på dessa olika metoder. 

Eftersom relationen mellan mor och dotter samt kvinnlig vrede står i fokus för min studie 

följer nu presentationer av de teorier jag använt mig av när jag studerat detta i Cirkeln och 

Eld.  

1.5 Förhållande mellan moder och dotter 
Vi upplever vår djupaste vrede, och likaså vår innerligaste kärlek, i våra roller som döttrar, systrar, 

älskarinnor, hustrur och mödrar. Familjerelationerna är de viktigaste i våra liv, och de svåraste. Just för att 

de är så intima blir vi ofta fastlåsta i dem, och när vi försöker ändra något fastnar vi bara mer. Om vi lär 

oss att använda vår vredesenergi för att bli mer flexibla i våra närmaste och mest bindande relationer 

börjar vi agera med större tydlighet, kontroll och lugn i alla relationer vi har…32  

Så skriver Goldhor Lerner i sin bok Kvinnors vrede. Något som flickor får lära sig tidigt i sitt 

liv från dels sin moder men även andra kvinnor, är hur lika de är sina mödrar och att det 

förväntas att de ska vara det. ”Detta leder till att flickor får en grundidentitet som till stor del 

är baserad på upplevelsen av likhet med modern och hennes sätt att fungera inom ett nätverk 

av relationer.”33 När de sedan försöker bryta sig fria från sin moder för att eftersträva 

självständighet stöter de ibland på problem: 

Ett problem för flickor i den intensiva relationen till modern (och senare i livet i andra närrelationer) är att 

varje steg i riktning mot större självständighet, klarhet och önskan att sätta egna gränser upplevs av 

                                                           
30 Gayle Greene & Coppélia Kahn, (red.), Making a difference: feminist literary criticism, Repr., Routledge, 
London, 1988[1985]. Kegan Gardiner. s.116-117. 
31

 Lerner. Kvinnors vrede.  s. 18 ff. 
32 Lerner. Kvinnors vrede. s. 23. 
33 Lerner. Kvinnors vrede.  s. 12. 
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många kvinnor som ”otillåtna” eller skuldbemängda handlingar. Detta beror inte enbart på lojalitet mot 

modern utan också på tusenåriga kulturella traditioner.34 

Detta är något som jag kommer att diskutera i min analys då förhållandet mellan Anna-Karin 

och hennes mor fungerar på liknande sätt. Chodorow skriver ”I ett samhälle där mödrarna 

nästan ensamma står för omvårdnaden, och säkerligen har den mest meningsfulla relationen 

till barnet, utvecklar barnet sin jagkänsla huvudsakligen i relation till henne.”35 Hon anser 

alltså att grunden till flickans kvinnliga identitet kommer huvudsakligen från hennes främsta 

relationer som barn, vilket är något jag valt att ta fasta på i min analys.36  

 Goldhor Lerner och Chodorows teorier gällande relationen mellan mor och 

dotter anser jag förstärker varandra. Goldhor Lerner är mer inne på hur banden och negativa 

mönstren uppstår och hur man kan bryta sig ur dem medan Chodorow istället är av mer 

konstaterande art fokuserar på exakt hur banden uppstår på ett mer historiskt plan. Därför 

finner jag att de kompletterar och förstärker varandra på ett givande vis.   

1.4  Kvinnors olika sätt att hantera vrede 
Goldhor Lerners teorier som jag tar upp i detta avsnitt handlar mer allmänt om kvinnlig 

psykologi, Nilson talar däremot mer om primär tematik i ungdomslitteratur och om hur man 

kan få ökad medvetenhet gällande könskonstruktioner när man läser sådan litteratur.  Jag för 

dessa samman i det här avsnittet då jag anser att alla tre aspekterna är viktiga för min analys, 

och för att Goldhor Lerner tar upp mer exakt vilka teorier jag har använt mig av i analysen, 

och Nilson istället ramar in mer exakt på ett litteraturvetenskapligt vis vad jag vill undersöka.  

 Goldhor Lerner anser att om man förtrycker sig själv som kvinna och inte står 

upp för sig själv utvecklas en form av vrede.37 Vrede är något som man ska lyssna på och inte 

stänga inne, vilket är något kvinnor dessvärre länge gjort därför att man genom att släppa ut 

sin ilska skulle riskera att anses som en arg kvinna, vilket är något som inte anses vara bra.38 

Kvinnor har inte bara med sig lärdomen att man inte ska visa vrede för att man i så fall inte 

blir accepterad, utan även för att vrede också påvisar att förändring måste ske.39 En 

”väluppfostrad” kvinna som Goldhor Lerner kallar det faller ofta in och försöker anpassa sig 

till sin omgivning och förtrycker därmed sin egen person, men ju mer man förtrycker desto 

                                                           
34 Lerner. Kvinnors vrede. s. 13. 
35 Chodorow. s. 105. 
36 Chodorow. s. 224. 
37 Goldhor Lerner. Kvinnors vrede. s. 15ff. 
38 Goldhor Lerner. Kvinnors vrede. s. 14-15. 
39 Goldhor Lerner. Kvinnors vrede. s. 16-17. 
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större blir vrede inombords, det blir allt svårare att kontrollera och istället finns risk för att 

explodera.40 Vissa kvinnor känner inte direkt vrede utan snarare försätter sig själv med dåligt 

samvete, vilket är förenat med vrede.41 Goldhor Lerner menar att man ska försöka använda 

sitt inre vrede och göra en förändring sakta men säkert, vilket Nilson anser förekommer i 

ungdomslitteraturen eftersom där: ” […] finns det gott om exempel på arga unga kvinnor vars 

vrede fungerar som ett verktyg. Ibland är den nödvändig för att kunna överleva. Ibland leder 

den till att de lyckas förändra och förbättra sina liv.”42 Nilson resonerar att: ”För mig handlar 

genusarbete i mycket om just detta. Att vidga de mönster vi inordnas i, att låta män och 

kvinnor vara män och kvinnor på olika sätt, att slå sönder normerna för hur en ”riktig” kvinna 

och en ”riktig” man ska vara.”43 Hon menar på att hon i sin undersökning upptäckte ett 

återkommande tema: skildringar av unga kvinnors olika sätt att visa vrede. Hon fortsätter: 

”Vrede är fortfarande ”manligt” kodat och våra föreställningar om att kvinnor är mindre 

våldsamma och mindre arga är starka.”44 Men är det verkligen så att man kan klassa en 

sinnesstämning som exempelvis vrede särskilt förknippat med ett kön? Så simpelt är det inte 

om man ska utgå från Lerners teorier som jag nämnt ovan. Nedan kommer jag att gå in i en 

analys av hur Anna-Karins och Idas vrede uttrycks i Cirkeln och Eld. 

2. Analys 

2.1 Anna-Karin 
Romanen ger redan från början en bild av att Anna-Karin inte har det lätt i skolan, till stor del 

genom att ta del av hur andra ser på henne:  

Det finns något hjärtskärande hopplöst över henne. Minoo försökte prata med henne några gånger på 

högstadiet, men hon tryckte sig bara tigande mot väggen, så hårt att hon verkade vilja bli en del av den. 

Hennes passivitet är nästan provocerande. Minoo känner en skamlig lättnad över att hon åtminstone inte 

är så långt ner i den sociala hierarkin.45  

Men även på hur hon ser på sig själv: ”Skolgården börjar tömmas på elever. Anna-Karin 

följer strömmen med nerböjt huvud och armarna i kors över brösten. Hon har börjat använda 

                                                           
40 Goldhor Lerner. Kvinnors vrede. s. 19. 
41 Goldhor Lerner. Kvinnors vrede. s. 19. 
42 Nilson. s. 155. 
43 Nilson. s. 111. 
44 Nilson. s. 145. 
45 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 29f. 
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en behå som ska få dem att se mindre ut, men i spegeln märks ingen skillnad.”46 Texten visar 

också ganska snart att det inte är helt bra hemma hos henne heller. Visserligen älskar hon livet 

på landet med nära till skogen och så älskar hon sin morfar som finns där för henne, men 

hennes relation till sin mamma är allt annat än bra, vilket överskuggar mycket av det positiva i 

hemmamiljön. Anna-Karins mamma har problem med sin rygg och har gått in i en depression 

och lagt allt, inklusive Anna-Karin, åt sidan. Hon spenderar sina dagar liggandes i soffan 

framför tv:n, vilket leder till att Anna-Karin får dra det tunga lasset och handla, ta hand om 

hushållet och hjälpa sin morfar med gården- som egentligen Anna-Karins mor tagit över men 

känner sig oförmögen att ta hand om. Tack vare att Anna-Karin har sin morfar att luta sig mot 

så får hon en mer omhändertagande syn på världen, då morfadern är så vänlig och omtänksam 

så att han nästan blir som ett faderssubstitut till Anna-Karin. Mammans depression ger henne 

en negativ syn på tillvaron och de enda gångerna hennes mamma skiner upp är när det gått 

dåligt för andra:  

”Jaha, nu har Monika fått slå igen också”, säger mamma. Hennes ögon glittrar när de följer textraderna 
under bilden av en ledsen Monika framför sitt stängda kafé. Inget får mamma att bli så upphetsad som 
andras olycka. Tillsammans med cigaretterna är det hennes största nöje, och Anna-Karin vet inte vad som 
är mest skadligt. Eller äcklande. Det är en klen tröst att Anna-Karin åtminstone inte kan dö av passiv 

skadeglädje.47 

Detta är något som Anna-Karin uppenbarligen inte håller med om. Hon kan inte förstå sin 

mors glädje i att se andras olycka. Anna-Karin sitter inte bara tyst och håller med utan hon 

vågar sätta emot sin mamma genom att dels säga ifrån, men också genom att bruka sin kraft 

på henne- det vill säga får henne att göra precis som Anna-Karin vill. Hennes element är jord, 

vilket innebär att hon kan påverka och bestämma över människor mot deras vilja. Exakt hur 

och varför just Anna-Karin samt de övriga flickorna får sina krafter är något som förblir osagt 

i både Cirkeln och Eld.      

 Anna-Karin upptäcker sin kraft när hon blir mobbad av en av de värsta 

mobbarna, Erik. Hon tänker intensivt att han ska kissa ner sig, vilket han också gör.48  När 

hon väl upptäckt vad hon är kapabel att göra väljer hon att hämnas på alla sina tidigare 

plågoandar i skolan genom att frambringa ombytta roller. Nu är det Anna-Karin som står 

högst i skolan. Innan hon upptäckte sina övernaturliga krafter försökte hon hela tiden att 

anpassa sig till omvärlden som en ”väluppfostrad” kvinna som Goldhor Lerner kallar det, för 

                                                           
46 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 26. 
47 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 52. 
48 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 79. 
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att på så vis försöka att bli accepterad.49 Det är som Höglund menar på att samhället 

runtomkring oss formar oss som individer, att man hela tiden eftersträvar att bli så bra man 

kan, men ändå når man aldrig upp till toppen.50 Detta leder till att man som Anna-Karin kan få 

dåligt självförtroende och fastna i en ond cirkel, som gör att man nästan ger upp.  

 Efter att hon upptäckt sin magiska kraft brukar hon den på sin mamma och låter 

henne baka, laga mat och städa- något som Anna-Karin säkerligen saknat att ha en moders 

gestalt som gör. Hon vet innerst inne att det hon gör är fel och när hennes mamma skadar sig 

under tiden hon städar får Anna-Karin riktigt dåligt samvete.51   

 När hon påverkar så gott som alla, utom De Utvalda och hennes morfar blir hon 

tillsagd av Adriana Lopez, en häxa som är utsedd av Rådet52 att hjälpa De Utvalda, att om hon 

inte slutar bruka sin kraft så kommer hon att bli dömd.53 Detta får Anna-Karin att sakta men 

säkert sluta med sin magiska kraft. Hon har under tiden hon påverkat så gott som hela skolan 

även snärjt en av de tuffa populära killarna, Jari, att bli hennes kille- en kille som hon gått och 

suktat efter i många års tid. Efter en fest går de hem till honom och precis innan de ska ha sex 

bestämmer sig Anna-Karin för att sluta påverka honom för att på så vis övertyga sig själv om 

att hon kan bli älskad för den hon är, att hon inte behöver magi för det. Men så fort hon slutar 

påverka honom är det som att Jari vaknar ur en dröm och blir alldeles förskräckt.54 Detta är en 

väldigt stark scen i Cirkeln som känns nästan som en våldtäkt, men det faktum att hon slutar 

påverka honom innan de har sex påvisar trots allt vilken inre styrka som Anna-Karin har, och 

dessutom ett enormt självförakt när hon inte kan med sig själv att tvinga någon till en sådan 

handling. Incidenten får Anna-Karin att sluta påverka alla helt, även sin mamma. 

Hon slutade använda kraften på mamma efter Jontes fest, och förändringen märktes genast. Mamma 
kunde sätta igång ett bakprojekt mitt i natten men orkade sedan inte ta ut plåtarna, utan satt och rökte vid 
köksbordet medan kanelbullarna sakta förkolnade. Ena stunden kramade hon Anna-Karin så hårt att det 
nästan gjorde ont. I nästa skrek hon att hon önskade att Anna-Karin aldrig blivit till. Hon växlar mellan att 
vara nya mamma och gamla mamma- fast båda har blivit mycket värre.55 

Man kan ana att Anna-Karins mamma verkar ha upplevt liknande förhållanden under sin 

skoltid som Anna-Karin med utanförskap och mobbing som vardag, men väljer att istället för 

att försöka hjälpa sin dotter att blunda för Anna-Karins problem. Detta tolkar jag är en av 

anledningarna till varför Anna-Karin har så mycket vrede inom sig, men även skuldkänsla för 

                                                           
49 Goldhor Lerner, Kvinnors vrede. s. 19. 
50 Höglund. s. 357. 
51 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 241. 
52 De ledande som upprätthåller lagar mm. bland häxor.  
53 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 242. 
54 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 333f. 
55 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 350. 
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att hon känner sådan vrede gentemot sin egen mamma, något som Lerner menar på är 

förknippat med vrede.56  

Ibland drabbas Anna-Karin av våldsamma skuldkänslor för att hon är så arg på mamma. Hon förstår att 
mamma antagligen är deprimerad på något sätt, att hon kanske inte alls ville ta över gården men att hon 
liksom har fastnat. Samtidigt känns det som att det är klagandet mamma lever för. För vad skulle hon vara 
utan det? Det är alltid hon som är mest kränkt, mest drabbad, alltid henne det är mest synd om i hela 
världen. Så har det varit så länge Anna-Karin kan minnas.57 

Hon försöker att få kontakt med sin mamma genom att konfrontera henne flertalet gånger, 

men utan något direkt resultat.  

”Det är inte mest synd om dig i hela världen, även om du gärna vill tro det”, säger Anna-Karin. ”Du vet 

inte hur jag haft det.” ”Jag vet precis hur du har haft det”, säger Anna-Karin. ”För jag har haft det precis 

likadant. Och det har du nog vetat om hela tiden. Men du har bara skitit i det och tyckt synd om dig själv 

istället!”58  

Mamman talar inte öppet om sitt tidigare liv med någon, vilket får Anna-Karin att tro ännu 

mer att det har sett ut liknande hennes. ”Mamma har nästan aldrig pratat om hur det var när 

hon var liten. Blev hon också mobbad i skolan? Är det därför hon har blivit som hon har 

blivit? Var hon en Anna-Karin en gång i tiden? Hade de som plågade henne sönder något som 

aldrig gick att laga?”59 Anna-Karin är rädd för att bli lika hopplöst bitter och trasig som sin 

mamma. Hon har lärt sig genom sin mamma, som inte pratar om sina problem, att det är så 

man beter sig, vilket är något hon börjat bryta sig loss ur mer och mer. Om hon inte hade 

blivit en av De Utvalda och på så vis börjat få vänner hade nog risken vart stor att Anna-Karin 

slutat likadant som sin mamma, grävt ner sig i sin olycka och gjort den till sin vardag. 

Anna-Karin undrar hur trasig hon själv är. Om hon någonsin kommer att bli fri från sitt hat. Och om hon 
inte lyckas, kommer hon att sluta som mamma då? För hatet finns fortfarande kvar inom henne. Det 
bubblar upp ibland. Hotet att svämma över helt. Det är svårt att hålla sig från att använda magin då. Men 
hon har stått emot. Inte för Rådets och utredningens skull, vad nu som händer med den. Nej, hon har stått 
emot för de andras skull.60 

Som förälder har man ett stort ansvar gentemot sitt barn. I och med att man lever nära 

varandra så påverkas barnet av hur ens förälder mår. Goldhor Lerner resonerar att ”När vuxna 

inte aktivt arbetar på att klargöra och lösa sina egna problem, kan fokuseringen på barnen bli 

särskilt stark eller också kan barnen självmant avleda, undvika och agera ut vuxnas problem 

på de mest uppfinningsrika sätt. Barn tycks faktiskt ärva alla psykologiska svårigheter som vi 
                                                           
56 Goldhor Lerner. Kvinnors vrede. s. 19. 
57 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 50. 
58 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 208. 
59 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 507. 
60 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 508. 
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väljer att inte ge akt på.”61 Detta medför att det bildas onda cirklar som är väldigt svåra att 

bryta sig ur om barnen ärver sina föräldrars svårigheter, vilket är något som Anna-Karin 

börjar lyckas bryta sig ur med hjälp av sina nyfunna vänner. Anna-Karin försöker även hjälpa 

sin mamma att komma ur sin depression, men mamman orkar inte själv och då är det i princip 

omöjligt. Man måste vilja själv för att man ska kunna nå en personlig förändring, vilket är 

något som Ann-Karin inser. 

”Men mamma”, säger Anna-Karin och känner att rösten nästan inte bär henne. ”Snälla mamma,. Kan du 
inte söka hjälp? Du måste inte ha det såhär.” Mamma skakar på huvudet. ”Det är sån här jag är. Det är sån 
jag alltid varit. Jag kan inte hjälpa det. Jag gör så gott jag kan.” Det snurrar i Anna-Karins huvud. Det 
finns tusen saker att säga, men vad spelar det för roll när mamma inte lyssnar?62 

Just handlingen att Anna-Karin försöker bryta sig fri från sin mammas sätt att vara för att 

försöka nå en egen identitet, något mer positiv, är något som Goldhor Lerner menar på kan 

lämna dottern med skuldkänslor gentemot sin mamma,63 vilket är något som Anna-Karin 

också hamnar i. Hon försöker hjälpa sin mamma men utan resultat, något som hade kunnat få 

henne att ge upp även för sin egen del i sympati med sin mamma, men hon är så stark att hon 

lyckas hjälpa sig själv, vilket påvisar en förändring i rätt riktning.   

 Om man utgår från att barnen ärver alla psykologiska svårigheter så kan man 

börja fundera på hur förhållandet mellan Anna-Karins mamma och morfar såg ut när modern 

var ung. Kan det ha sett ut på liknande sätt? Anna-Karins morfar ber vid ett tillfälle om ursäkt 

för att han inte ryckt in och hjälpt sitt barnbarn när han sett att hon har det svårt.64 Måhända så 

ryckte han inte heller in när sin egen dotter var i samma sits och känner därför dubbel ånger. 

Han försvarar sin dotter hela tiden gentemot Anna-Karin trots att hon sjunkit in i sin 

depression och inte ens försöker ta sig ur den65- en anledning kan vara just för att han har 

dåligt samvete. Anna-Karin upplever att hennes mamma och morfar har helt olika syn på 

saker och ting. ”Ibland vet inte Anna-Karin vem hon stör sig mest på: morfar som inte dömer 

någon eller mamma som dömer alla utom sig själv.”66   

 I Cirkeln inträffar en olycka på gården som gör att Anna-Karins morfar blir 

skadad.67 Anna-Karin blir hemsökt av onda demoner som uppmanar henne att ta sitt eget liv- 

till en början gör hon inte motstånd, men helt plötsligt inser hon att hon faktiskt vill fortsätta 

leva, något som hon har haft svårt att inse tidigare. Anna-Karin ser att ladugårdsdörren står 
                                                           
61 Lerner. Kvinnors nära relationer. s. 162. 
62 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 381. 
63 Lerner, Kvinnors vrede. s. 13. 
64 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 499f. 
65 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 49. 
66 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 59f. 
67 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 373-377. 
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öppen så hon går ut för att stänga den, med ens börjar det brinna och hennes morfar kommer 

och räddar henne, men blir själv skadad på kuppen. Därför säljer de gården i Eld och flyttar in 

till en lägenhet i stan, medan morfadern blir flyttad till ett hem då han inte längre kan ta hand 

om sig själv och Anna-Karins mamma inte orkar. Flytten väcker nytt hopp i Anna-Karin att 

mamma äntligen ska ta tag i sitt liv, men varje gång blir hon lika besviken. ”Mamma pratar 

ofta om att hon ska skaffa sig ett jobb. Men när Anna-Karin kommer hem efter skolan har hon 

oftast inte ens orkat släpa sig ner till affären för att handla. Anna-Karin vill helst inte erkänna 

för sig själv att hon är besviken. Det skulle vara detsamma som att erkänna att hon hade 

hoppats på en förändring, att flytten till stan skulle blåsa liv i mamma.”68  

 För Anna-Karin betyder hennes mamma väldigt mycket, vilket man kan se 

genom att hon hela tiden försöker hjälpa sin mamma att må bra och dessutom inte tynger 

henne med sina egna problem, trots att hon själv har det jobbigt. Hon växlar mellan att känna 

vrede gentemot sin mor och hennes depression, och att känna enorm sympati. Men Anna-

Karin börjar alltmer inse att bara för att hennes mamma har fastnat i olycka behöver inte hon 

också göra det. Alla föräldrar försöker alltid göra sitt bästa utifrån sin egen förmåga, vilket 

även Anna-Karins mamma gör när hon trots allt försöker att rycka upp sig emellanåt, men 

som Goldhor Lerner skriver ”Vi har alla blivit svikna av mödrar för de har levt med omöjliga 

och förlamande förväntningar på sin egen roll. Det är naturligt att en mor reagerar med ångest 

och skuld på sin dotters kritik. Skuld och kvinnlighet är i själva verket sammanvävda med 

varandra.”69 Anna-Karins mamma känner sig nog ofta oförmögen att vara den personen, den 

mamman, som hon egentligen vill, och Anna-Karin försöker på flertalet sätt att försöka hjälpa 

henne ur sin depression, vilket trots allt visar att det finns känslor sinsemellan dem.  

2.2 Ida 

Anna-Karin har åtminstone sin morfar att luta sig tillbaka mot- Ida däremot har ingen. Hennes 

familj är raka motsatsen till Anna-Karins. Här finns ingen depression i sikte, ingen man visar 

utåt åtminstone, utan alla är ”vinnarskallar” som gör allt för att just de ska få ut det bästa av 

livet, som enligt dem är rikedom, överklass och rätt sorts människor runt omkring sig- det vill 

säga dem som räknas som något i Engelsfors. De styr sina liv efter vad diskurser som bl.a. 

sociala institutioner anser är det rätt mönstret att leva efter, något Lindgren menar på är en 

viktig poäng vid diskursanalys.70 På grund av detta tycker de att det är bra att Ida blivit 

                                                           
68 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 53. 
69 Goldhor Lerner. Kvinnors nära relationer.  s. 190. 
70 Lindgren. s. 115. 
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tillsammans med Erik, en lismig mobbare som förtrycker allt och alla tills han får som han vill 

då det är så han har lärt sig av sina föräldrar att man beter sig, likt Ida också har av sina. Hur 

Ida kan vara tillsammans med någon som honom förstår man inte som läsare förrän i slutet av 

Eld vilket leder till att man får en om möjligt ännu mer dålig uppfattning om Ida som person- 

för hur kan någon som är bra innerst inne vara tillsammans med någon som är så dålig? Man 

får redan i Cirkeln veta att Erik är en översittare och en av dem som mobbat Anna-Karin, och 

även Elias, å det grövsta. Att Ida är tillsammans med en sådan kille som Erik måste medföra 

att Ida inte alls är bra, vilket hon inte heller verkar så som hon kör runt med Felicia och Julia, 

hennes kompisar. Deras föräldrar kommer från samma klass som Idas, så de har varit vänner 

sedan de varit små.      

 När Anna-Karin får leva Idas liv några dagar i Eld
71

 får hon med ens mer 

förståelse för varför Ida beter sig som hon gör. Hon har ingen förälder som försöker lära 

henne den rätta vägen- utan de försöker istället stötta Ida åt att bli överklass istället för att vara 

medmänniska. ” ”Erik är en ledartyp, precis som Ida”, säger Anders. ”Det kommer alltid att 

finnas dom som är avundsjuka.” Det kanske finns en förklaring till Ida här trots allt, inser 

Anna-Karin. Och hon kan inte hålla sig. ”Erik är inte snäll”, säger hon. ”Och det är inte jag 

heller alla gånger.” ”Vad pratar du om?”, säger Carina. ”Man kan inte bara vara snäll”, säger 

Anders samtidigt. ”Kossor är snälla, och dom blir slaktade.” ”72 Troligtvis uppfostrar hennes 

föräldrar henne på det här sättet därför att dels öka sin egen status, men samtidigt också för att 

de inte vet bättre, utan har troligtvis själva tidigare vuxit upp under liknande förhållanden som 

Ida. Hon ser till en början upp till sin mor, och vill bland annat bli en lika bra ”värdinna” som 

henne.  

”Du är som jag var i din ålder.” Ida kan inte vara arg längre. Julia och Felicia klagar på sina mammor hela 

tiden, men Carina Holmström är en av Idas största förebilder. Hon är alltid snyggast och fräschast, utan 

att vara en sådan där pinsam morsa som klär sig för ungdomligt och försöker vara kompis med sina 

barn.73  

Det är som Chodorow skriver: ”Barnens tidiga relation till sin moder påverkar i hög grad dess 

jag-känsla, dess senare objektrelationer samt dess känslor för modern och för kvinnor i 

allmänhet.”74 Ida ser upp till sin mamma då hon är en av Idas första och närmaste kvinnliga 

                                                           
71 För att lyckas komma helskinande ur Anna-Karins utredning utför De Utvalda en ritual. Man kan inte ljuga i 
rättssalen så därför byter de kroppar med varandra några dagar. På det viset ljuger dom inte. Författarna kan på 
så vis även skildra sina karaktärer ur någon annans ögon. 
72 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 440. 
73 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 28f. 
74 Chodorow. s. 105. 
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bekantskaper, vilket även är något som man ser på hennes sätt att vara- hon uppträder på ett 

liknande sätt som hennes mamma troligen gör. Ett tydligt exempel är att man som läsare får 

bilden av att Erik, Idas kille och Anders, Idas pappa, är en aning lika i sitt sätt att tänka och att 

vara översittare. Ida tänker till exempel på att hon själv och Erik inte är helt olika hennes egna 

föräldrar gällande klass och ålder när de blev tillsammans.75 Men när tjejerna byter liv med 

varandra under de där dagarna får Ida en lite annan syn på saker och ting. Hon börjar med ens 

förstå att popularitet och rikedom inte är allt- utan det finns andra saker som är så mycket 

viktigare, som vänskap till exempel, att bry sig om en annan människa på riktigt och inte bara 

för att man själv får ut något av det, något som hon aldrig upplevt på riktigt tidigare utan då 

har man endast varit vän med någon som varit av samma klass som hennes familj. 

 När Erik, Idas pojkvän, leder en kupp och förstör Linnéa Wallins hem, en av De 

Utvalda, och försöker hota henne till att ta livet av sig vänds hela Idas liv uppochner och hon 

börjar ändra sina prioriteringar. Nu när hon inser att han inte alls är snäll börjar hon sakta men 

säkert bryta sig ur sina tidigare mönster som deltagare i mobbing. ”Ida har alltid varit stolt 

över deras hem. Men på senaste tiden är det som hennes perspektiv skiftar ibland. Då gör allt 

det vita att det ser ut som om någon dränkt hela huset i mjölk. Och dimman utanför de stora 

fönstren får det att kännas som om mjölken spritt sig över hela världen.”76 När hennes familj 

vänder henne ryggen för att hon inte gått med i Positiva Engelsfors77 och dessutom tagit 

ställning mot Erik gällande om han var med på kuppen mot Linnéa eller inte, brister det för 

Ida. Hennes familj som hon har gjort allt för, format sin personlighet efter, accepterar henne 

inte längre för att hon inte håller med.  

 ”Kan nån säga vad jag har gjort, eller?” säger Ida. Hon kan inte förlora dem också. Utan dem har hon 

ingen på sin sida, ingen alls. Inget svar. [---] ”Det är ju uppenbart att ni tycker att jag har gjort nåt”, 

fortsätter Ida, och rösten spricker så att hon måste svälja flera gånger innan hon kan fortsätta. ”Det vore ju 

schyst om jag kunde få veta varför jag blir straffad åtminstone.” ”Det vet du nog.”78  

Hon vågar gå emot sina föräldrar, för nu vet hon vad hon själv tycker och vågar stå för det. ” 

”…och jag var med dom!” fortsätter Ida utan att stanna upp. ”Jag skrattade också. Jag har 

varit lika vidrig som Erik. Och ni är lika vidriga, ni med. Ni säger att Eriks föräldrar är era 

bästa vänner, men ni snackar alltid skit om dom…” ”79 Hon stormar ut från deras hus 

                                                           
75 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 191. 
76 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 323. 
77 En sektliknande förening som får stort fäste i hela Engelsfors i Eld. Det går ut på att tänka positivt om allting. 
De Utvalda har blivit tillsagda att inte gå med i sekten. Alla i Idas närhet går med, vilket lämnar henne ensam. 
78 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 527f. 
79 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 528f. 
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gråtandes efter att ha bett till sin mamma det sista, men ingen följer efter. Hon känner sig 

väldigt sviken, särskilt av sin mor som hon alltid har sett upp till innan. ”Och det finns ingen 

återvändo. Ida kommer aldrig mer vara en av de som räknas. Hon är på andra sidan nu.”80 

Som Höglund skriver: ”Att synas och att ”vara någon” handlar inte längre bara om att skapa 

mening i tillvaron utan om individens hela existens. Om du inte har en vinnande personlighet 

som gör att omgivningen ser dig riskerar du att bli osynlig i massans anonymitet. I 

konsumtionskulturens logik, där det är så viktigt att göra intryck och utmärka sig, är detta 

detsamma som att inte existera alls. Syns du inte existerar du inte.”81 Efter det tankesättet har 

Idas föräldrar uppfostrat henne, men också själva samhället i sig som influerar oss alla att 

tänka som Höglund skriver. Ida inser tack vare De Utvalda och kroppsbytet att det som 

hennes föräldrar lärt henne under hennes uppväxt är fel, vilket trots allt är en början till 

förändring. Som Goldhor Lerner anser så är familjerelationer något som är det viktigaste för 

oss, vilket medför att det inte är det lättaste att bryta sig loss från.82 Att Ida trots allt gör det 

visar vilken enorm styrka hon har inom sig. Hon vågar stå för sina egna värderingar och 

börjar även tänka på hur andra människor uppfattar saker och ting. Det finns en anledning till 

varför hon beter sig som hon gör och även om man inte kan acceptera ett sådant beteende så 

får man ändå förståelse till varför hon gjort som hon gjort. Innerst inne har nog Ida hela tiden 

vetat att det hon gör, inte varit rätt, men hon kommer inte till den insikten förrän i slutet av 

Eld alldeles innan hon i striden som utspelas offrar sig för den hon älskar på riktigt.  

Hon ser in i hans ögon och tänker att hon inte vet vem han är längre. Men det är inte sant. Hon har vetat 

hela tiden vem Erik är. Det är bara att hon aldrig har sett honom så här, från andra sidan. Så som hans 

offer ser honom. Alla hans offer genom åren. Hans och hennes. ”Lite får väl ungar tåla”, brukade Idas 

pappa säga de få gånger som någon förälder ringde och klagade. ”Det var väl från båda hållen antar jag.” 

Och Ida visste att hon alltid skulle komma undan. Så länge hon var en av vinnarna. En av dom som 

räknas.83 

Hon visar när hon slänger sig framför Gustaf Åhlander, killen som hon är hemligt kär i, att 

hon är på väg att förändras. Hon offrar sitt eget liv för sin kärlek till Gustaf. Tidigare har hon 

inte vågat visa öppet hur mycket hon tycker om honom, vilket troligtvis är ytterligare ett 

beteende hon ärvt efter sina föräldrar. Hon har istället varit ihop med Erik för att han är en 

person som hennes föräldrar tycker är bra- kommer från rätt familj och så vidare. När de har 

sex, vilket är något hon går med på endast för att det förväntas av henne och inte för att hon 

                                                           
80 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 428. 
81 Höglund. s. 361. 
82 Goldhor Lerner. Kvinnors vrede. s. 23. 
83 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 427. 
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vill, ligger hon bara och tänker på om det inte skulle varit bättre med Gustaf.84 Goldhor 

Lerner resonerar ”Att våga differentiera sig har varit och är riskfyllt för de flesta kvinnor. Att 

differentiera sig betyder att vi tar oss själva och våra behov på allvar, inse att vi är, tänker och 

känner annorlunda än våra närmaste, och våga säga vår mening när den avviker från 

gruppens.”85 Ida döljer sina egna känslor i ilskan, hon vill inte inse att hon måste förändras, att 

de värderingar hon är uppväxt med är fel. Hon använder sig av sin vrede och med hjälp av den 

dölja det som hon egentligen känner. ”Om vi klart uttrycker vårt vrede, speciellt mot männen, 

betraktas vi som vulgära, okvinnliga, omoderliga, oattraktiva eller påstridiga. Redan språket 

dömer ut sådana kvinnor som ”argbigga”, ”häxa”, ”satkärring”, ”bitch” och ”manshaterska”. 

De är oförmögna till kärlek, och ingen kan älska dem. De saknar kvinnlighet. Inte vill vi vara 

som de.”86 Detta använder sig Ida av för att dels försöka leva upp till sina föräldrars ideal men 

även för att vara populär. När hon har slängt sig framför Gustaf för att rädda honom dör hon i 

hans armar.87 Det är väldigt tragiskt i Eld när detta sker, men samtidigt väldigt tänkvärt att 

hon innan sin död började inse att hon gjort fel. Detta kan man se som ett väldigt smart drag 

av författarna då man som läsare aldrig får veta om det går att göra en så stor förändring som 

Ida var på väg att göra, eller om hon till sist hade fallit in i sitt tidigare gamla invanda mönster 

om hon inte hade dött. Ida hade åtminstone börjat få upp ögonen och hon dog dessutom för 

något som hon verkligen stod för, sin kärlek till Gustaf. I slutet av Eld skildras hennes 

begravning och hennes familj sitter på första raden helt förstörda. Ida finns närvarande som 

något andeliknande väsen. ”Ida ser på sin kista. Ser på alla människor som spelat olika roller i 

hennes liv. Ser på De Utvalda igen. Det var de som kände henne bäst.”88  

 I avhandlingen Förklädda flickor, Könsöverskridning i 1980-talets svenska 

ungdomsroman skriver Maria Österlund att flickor som har gått ur rollen som förväntas av 

dem och dör på slutet blir en form av revolution, då samhället inte är till fullo redo för 

förändringen av en ny skildring av flickan som inte följer flickmatrisen, det vill säga antingen 

den duktiga flickan, pojkflickan eller den dåliga flickan.89 Idas karaktär anser jag inte 

överensstämmer med matriserna och därför kan man se Idas död på samma sätt, som en revolt 

mot kvinnornas ständiga kamp mot förtryck i samhället idag. Idas familj var inte redo för 

förändringen och hennes revolution. Hon lyckas dock med hjälp av sin tidigare inre vrede att 

                                                           
84 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 193f. 
85 Lerner. Kvinnors vrede. s. 13. 
86 Lerner. Kvinnors vrede. s. 16. 
87 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 607. 
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 Strandberg, Bergmark Elfgren. Eld. s. 634. 

89 Maria Österlund, Förklädda flickor: könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman, Åbo Akademi, 
Diss. Åbo: Åbo akademi, 2006, Åbo, 2005 http://bibbild.abo.fi/ediss/2005/OsterlundMaria.pdf . s. 307. 
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börja förändra sitt liv, vilket Nilson resonerar förekommer i ungdomslitteraturen.90 Goldhor 

Lerner skriver: ”Kvinnor som försöker anpassa sig har åtminstone samhället bakom sig då de 

anses som ”trevliga”, den som däremot visar sina känslor (ex. vrede) får stämpeln ”arg 

kvinna” och riskerar istället att hamna utanför all gemenskap.”91 Ida stämmer till en början in 

under kategorin arg kvinna, men utveckas i Eld till en mer ödmjuk person som åtminstone 

börjar ta hänsyn till andra. Hon börjar lyckas, liksom Anna-Karin, att bryta sig ur sina 

negativa invanda mönster. Ida insåg nog under en lång tid att det var tvunget att ske en 

förändring för att hon skulle må bra och inte behöva känna vrede, men som Goldhor Lerners 

teori om att vrede tyder på förändring medför att man ibland blundar för det.92 

2.3 Jämförelse 
Anna-Karin och Ida är utåt sätt varandras raka motsatser, men man känner trots allt sympati 

för båda, fast på lite olika vis. Anna-Karin drar sig helst tillbaka och försöker att eftersträva 

att vara osynlig istället för att bli mobbad. Ida är istället tjejen som mobbar. Detta medför att 

hon står högt upp i hierarkin i skolan. Hon är med andra ord populär- men är hon det på 

riktigt? När Anna-Karin brukar sin magi och gör sig själv populär i skolan tvingas Ida ner från 

sin piedestal, vilket är något som Ida inte alls uppskattar. Så fort Anna-Karin slutar tar Ida 

tillbaka sin roll i skolan och de konfronteras. 

”Den här terminen kommer att bli annorlunda. Du har tagit ifrån mig allt som är mitt, men nu tar jag det 

tillbaka. Och du kan inte hindra mig. Du kommer få ångra att du förstörde mitt liv.” Det säger Ida. Ida 

som har plågat Anna-Karin i nio evighetslånga år. Det är något som brister inom Anna-Karin, något hon 

inte varit fullt medveten om att hon haft inom sig. Det är som den tunna hinnan innanför ett äggskal, ett 

skyddande lager som något så när hållit samman den kladdiga ångesten och rädslan och ilskan. Nu går 

den sönder. Allt fult rinner ut, sprider sig i hela kroppen: en mörk sjudande sörja av rent hat.93 

Anna-Karins inre vrede som hon burit på länge går nu inte längre att hålla inom henne, hon 

exploderar. ” ”Alla hatar dig Ida,” säger Anna-Karin. ”Vet du inte det?” ”Tack vare dig, ja. 

Men du ska inte tro…” ”Nej”, fortsätter Anna-Karin obevekligt. ”Alla har hatat dig precis 

hela tiden. Dom låtsades bara tycka om dig förut. Dom var rädda för dig. För att bli ditt nästa 

offer. Det spelar ingen roll vad du gör med mig. Det kommer inte förändra vad dom tycker 

                                                           
90 Nilson. s. 155. 
91 Goldhor Lerner. Kvinnors vrede. s. 21. 
92 Goldhor Lerner. Kvinnors vrede. s. 16-17. 
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om dig.” ”94 Ida, som hela tiden bär på sitt vrede öppet som en försvarsmekanism går direkt 

till försvar och attack: 

”Det är ingen som är kompis med dig frivilligt heller”, säger hon. Anna-Karin tar ett steg närmare och Ida 
backar. ”Kanske det, men jag har inte gjort nån annan illa. Det gjorde du, hela tiden. Det jag har gjort är 
ingenting jämfört med vad du har hållit på med.” ”Du är ett sånt jävla freak!” ”Är det så konstigt? Du 
förstörde hela mitt liv”, säger Anna-Karin. Hon tar några steg till. Idas hälar stöter i en snödriva. ”Det var 
inte bara jag”, säger Ida trotsigt. ”Nej. Men du var en av dom som började. Jag förstod aldrig varför ni 
valde just mig. Jag brukade ligga vaken om nätterna och försöka komma på vad det var för fel på mig, så 
att jag skulle kunna ändra på mig. Jag kom på en massa saker att hata hos mig själv. Jag försökte med allt. 
Men det var aldrig tillräckligt. Inte ens när jag gav upp, när jag gjorde allt för att inte synas och höras och 

märkas över huvud taget.”95 

Ida svarar därefter det som är oförlåtligt.” ”Nej, det var inte tillräckligt”, säger Ida långsamt, 

som om hon verkligen vill att Anna-Karin ska höra varje ord. ”Du borde tagit livet av dig.” 

Och den mörka vågen som har byggts upp i Anna-Karin sköljer över henne. Den sköljer över 

henne och hon låter sig svepas med. Hon kastar sig framåt.”96 Detta får Ida att framstå som en 

alldeles osympatisk människa, men man kan trots allt finna förmildrande omständigheter i 

karaktärsbeskrivningen. Mycket beror på hennes uppfostran, även om det inte är en tillräcklig 

ursäkt till sådant beteende ger det läsaren en förståelse för hur Ida formats till den hon är. 

Detta gäller även Anna-Karin. Både Anna-Karin och Ida har växt upp med föräldrar som har 

påverkat dem till en syn på livet som inte är bra. Föräldrarollen får i båda fallen en negativ 

klang över båda tjejernas uppfostran. Både Anna-Karin och Ida får förtrycka sin ilska som de 

känner, ibland går det inte vilket försätter dem i problem. De förtrycker ilskan på olika sätt, 

men det är som Goldhor Lerner skriver: ”Vi har alla personliga erfarenheter av båda dessa 

onda cirkel-beteenden. ”Trevliga” och ”bitchiga” kvinnor är rätt och slätt två sidor av samma 

mynt, trots att de ser så totalt olika ut. När allt kommer omkring är ju resultatet detsamma: vi 

står där hjälplösa och maktlösa.”97 Anna-Karin och Ida är med andra ord inte så särskilt olika 

på insidan. De hanterar bara sin ilska på olika sätt. Anna-Karin är ett typiskt exempel på en 

kvinna som gör allt för att passa in. Hon gör allt i sin makt för att synas och höras så lite som 

möjligt enbart för att anpassa sig och smälta in som en i mängden, troligtvis beror det mycket 

på att hon tidigare blivit mobbad och anser att det är lättare att behandlas som luft än att bli 

ständigt trakasserad. Ida däremot släpper till stor del ut sin ilska, därför vill de andra Utvalda 

ha så lite som möjligt att göra med henne. Man kan konstatera att Anna-Karin och Ida har en 

gemenskap- båda bär de på inre ilska. Båda flickorna är helt förtvivlade och vet inte hur de 
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ska ta sig ur det här. De försöker på olika sätt att lösa problemet och om det inte hade varit för 

att De Utvalda hade blivit just utvalda hade nog risken varit väldigt stor att båda Ida och 

Anna-Karin gått i sina mödrars fotspår.     

 I både Cirkeln och Eld är de flesta relationerna mellan döttrarna och mödrarna 

inte helt friktionsfria, det enda som är något sånär bra är förhållandet mellan Rebecca, tjejen 

som dör i Cirkeln, och hennes mamma. Visserligen ser Rebeccas mamma henne som äldre än 

vad hon egentligen är och hon får hjälpa till med att ta hand om sina småsyskon och en hel del 

annat, men annars verkar deras förhållande inte direkt problematiskt, vilket är en kontrast mot 

de övriga karaktärernas förhållande till sina mödrar. 98 Sedan kan man ju ställa sig frågandes 

till varför tjejen som har en bra relation till sin mamma är den som dör så tidigt och en 

anledning kan vara att det är mer intressant för ungdomar att läsa om trassliga förhållanden 

som blir utredda till sist än ett friktionsfritt sådant. Saknaden av en förstående moder är ett 

återkommande tema och påverkar en hel del gällande tjejernas situation i livet, något som är 

likadant i verkliga livet. Mödrarna accepterar inte till fullo sina döttrars egna identiteter i 

romanerna, vilket även förekommer i verkligheten. Det är som Chodorow skriver:  

En flicka identifierar sig med och förväntas identifiera sig med sin mor för att uppnå sin vuxna 

kvinnoidentifikation och lära in sin vuxna könsroll. Samtidigt måste hon vara tillräckligt differentierad för 

att kunna växa upp och uppleva sig själv som en särskild individ- hon måste lämna den primära 

identifikationen bakom sig samtidigt som hon bibehåller och upprättar en sekundär identifikation.99 

 Troligtvis är det därför böckerna har blivit så populära, för att det i Cirkeln och Eld 

förekommer så många olika varianter av relationer så att man som läsare nästintill måste 

kunna relatera till någon av dem. Att kunna identifiera sig med karaktärerna är något som är 

viktigt och vanligt förekommande i ungdomslitteratur och när författarna dessutom väljer att 

skildra en till synes så osympatisk människa som Ida finner jag att verkens innebörd växer 

ännu mer. När de dessutom väljer att man inte får lära känna Ida förrän i Eld utan i Cirkeln 

bara ser henne först genom andras ögon resulterar i att man bygger upp föreställningar emot 

Ida att hon är alltigenom ond. Dessa raseras sakta i Eld vilket efterlämnar budskapet att man 

aldrig ska ha fördomar.     

3. Sammanfattning 

Genom att analysera karaktärerna Anna-Karin och Ida i Cirkeln och Eld ur ett feministiskt 

färgat psykoanalytiskt perspektiv har jag kunnat komma fram till att trots att allt ser hopplöst 
                                                           
98 Strandberg, Bergmark Elfgren. Cirkeln. s. 107. 
99 Chodorow. s. 225. 
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ut, varje sig man är mobbare eller mobbad kan man med rätt verktyg lyckas bryta sig ur de 

negativa mönstren. Många kvinnor bär på ett inre vrede, vilket jag konstaterat med hjälp av 

Lerners teorier, och Anna-Karin och Ida inte är några undantag.   

 Anna-Karin och Ida föds in i sina roller i och med uppfostran av sina föräldrar, 

Anna-Karin som mobbad och Ida som översittare, men lyckas med hjälp av att de 

sammanstrålas med de andra Utvalda att se livet ur ett annat perspektiv och på så vis lyckas 

de börja bryta sig fria, vilket är något som jag anser är ett bra budskap för ungdomar, att 

allting kanske inte alltid löser sig, men kan åtminstone bli till det bättre. 

 Både Anna-Karin och Ida är egentligen väldigt lika på insidan, båda är 

förtryckta på olika vis med vrede inombords med den innersta önskan att bli älskade och att 

ha en nära relation till sin mor. Genom att använda Goldhor Lerners teorier om huruvida 

kvinnor hanterar sin ilska och sina relationer i en analys av Eld och Cirkeln kan man belysa 

karaktärernas agerande och få mer förståelse för andra människor som tenderar att agera raka 

motsatsen till en själv. 
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