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1. Inledning 

Mitt intresse för häxbränningarna i Sverige under 1600-talet förde mig till slut in på 

mitt val för uppsatsämne. Jag visste att jag ville skriva om den svenska nutida 

”häxan” i litteraturen och det fick mig att tänka på Mats Strandberg och Sara 

Bergmark Elfgrens ungdomsroman Cirkeln som kom ut 2011. Cirkeln är första delen 

av tre i en svensk fantasybokserie där uppföljaren Eld kom ut 2012 och Nyckeln 

2013. Av utrymmesskäl har jag valt att koncentrera mig på första boken i trilogin. 

Cirkeln som litteratur är intressant på så vis att författarna tydligt har använt sig av ett 

feministiskt perspektiv, vilket också framgår av Bergmark Elfgrens sommarprogram 

där hon förklarar att de har använt sig av Bechdeltestet.1 Detta utgår från 

serietecknarens Alison Bechdels formulering, där man ställer sig följande frågor: 

1) Finns det minst två namngivna kvinnliga karaktärer i berättelsen? 

2) Pratar de någonsin med varandra? 

3) Pratar de om något annat än en man? 

Testet syftar till att synliggöra hur kvinnor framställs i böcker och film och visar 

tydligt författarnas intentioner med sin bokserie. Från början ville jag angripa min 

analys från ett feministiskt perspektiv. Men efter att ha gjort en sökning över 

kandidatuppsatser som behandlar Cirkeln märker jag att det redan finns 

kandidatuppsatser som behandlar de kvinnliga karaktärerna, och tänker att det därför 

inte är relevant med ytterligare ett studium från den angreppspunkten.  

 Jag uppskattar verkligen författarnas intentioner med sin bokserie och hur de har 

lyckats skapa sex stycken starka unga kvinnoporträtt, men samtidigt börjar jag 

fundera över vad som händer med de manliga karaktärerna i berättelsen när 

författarna av Cirkeln så tydligt har använt sig av Bechdels formulering. Jag är därför 

intresserad av att utföra en form av omvänt Bechdeltest där jag koncentrerar mig på 

att undersöka de fyra manliga karaktärerna Gustaf, Max, Jari och Wille, utifrån 

situationer som inbegriper de kvinnliga karaktärerna i berättelsen. Eftersom Cirkeln 

utgår så starkt från de kvinnliga karaktärerna tänker jag studera de manliga 

karaktärernas identitet och sexualitet i lägen som speglar de kvinnliga karaktärernas 

identitetssökande i mannen. 

                                                
1  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/116686?programid=2071&date=2012-07-30 (2015-03-20) 
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2. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med min uppsats är att studera representationen av manliga karaktärer i 

boken Cirkeln, koncentrerat till fyra gestalter. Jag är intresserad av att se vad för 

”typ” av män som framkommer genom min analys som utgår ifrån situationer där de 

kvinnliga karaktärerna är representerade. Mina frågeställningar är: 

Hur representeras manlighet i Cirkeln? 

• Förändras bilden av manlighet längs berättelsens gång? 

• Finns det olika ”typer” av maskulinitet i Cirkeln och vad speglar detta i den 

kvinnliga karaktärerna i termer av ”makt” och ”sexualitet”? 

 

3. Teori och metod 

 

3.1 Metod och tillvägagångssätt 

Jag kommer först att presentera hur de manliga karaktärerna introduceras i Cirkeln i 

min analys, för att sedan studera det diskursiva utrymme som de kvinnliga 

karaktärerna befinner sig i sett till de manliga karaktärernas identitet. Därför har jag 

ansett det relevant att som utgångspunkt för min analysmetod använda mig av 

diskursteori. Detta för att man inom diskursteorin diskuterar och analyserar frågor 

om identitet, hegemoni och gruppbildningar. Vilket också går samman med min teori 

som jag senare kommer att ta upp.  

 Den diskursanalytiska metoden bygger enligt Winther Jørgensen och Phillips på 

strukturalistisk och postrukturalistisk språkfilosofi. Den hävdar att vårt tillträde till 

verkligheten alltid går genom språket. Med språket som hjälp skapar vi 

representationer av verkligheten, vilka aldrig kan sägas vara endast speglingar av en 

existerande verklighet, utan det är representationer som bidrar till att skapa den.2  

 Michel Foucault betraktas som en nyckelperson inom diskursanalysen och oavsett 

vilken typ av diskursanalytiskt angreppssätt som tillämpas känns det relevant att 

nämna hans inflytande. Foucault intresserar sig för vilka diskurser eller utsagor som 

                                                
2  Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s. 16f. 
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blir erkända och fyllda av mening i en särskild epok och vad det är som påverkar 

detta. Intentionen är att belysa det regelverk som avgör vad som kan sägas och vad 

som tvärtemot känns orimligt att säga. Foucault menar också att sanning framförallt 

konstrueras diskursivt.3 Diskurser har enligt Foucault uppenbara ideologiska 

funktioner, då de kan utgöra de sätt på vilka kunskap organiseras för att tjäna olika 

typer av maktrelationer.4  

 Den del som intresserar mig mest från diskursteorin är dock frågan om ”identitet”. 

Jag vill också använda mig av termerna ”sexualitet” och ”makt” för att få ytterligare 

förhållningspunkter till begreppet identitet. Enligt Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips i deras bok Diskursanalys som teori och metod (2000) definieras 

diskursteorins identitetsuppfattning av åtta sammanfattande punkter.5 Dock har jag 

valt att att ta upp de fem punkter som är mest representativa för min studie, då 

subjektet i min studie är ”mannen” och diskursen de situationer som de manliga 

karaktärerna befinner sig i. De fem punkterna följer nedan: 

• Subjektet är i grunden splittrat; det blir aldrig riktigt ”sig självt”. 

Det får identitet genom att representeras diskursivt.  

• Identitet är således identifikation med en subjektsposition i en diskursiv 

struktur. 

• Identiteten är föränderlig – precis som diskurserna är det. 

• Subjektet är fragmenterat eller decentrerat; det har flera identiteter alltefter 

vilka diskurser det ingår i.6 

 

3.2 Queerteori  
Den teoretiska grund som jag vilar min analys på kommer att vara queerteori, 

kombinerad med forskning i maskulinitet. Anledningen till att jag använder mig av 

dessa kombinationer är för att den manliga litteraturforskningen kan förstås genom 

en resumé av queerteorins uppkomst. Queerteorin kommer också vara av relevans för 

min studie, då jag vill undersöka den heterosexuella normen genom att studera de 

fyra manliga karaktärerna Gustaf, Max, Jari och Wille i Cirkeln. 
                                                
3  Ibid., s.19f. 
4  Fredrik Miegel, Thomas Johansson. Kultursociologi. Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 206f. 
5  Winther, Jörgensen, Phillips, s. 51. 
6  Ibid. 
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 Enligt manlighetsforskaren Michael Kimmel är queerteorin ett teorikomplex som 

tillhandahåller ett ramverk för studiet av maktförhållandet mellan män, såväl som det 

mellan män och kvinnor. Dessa två axlar fungerar enligt Kimmel som varandras 

katalysatorer och som varandras motsatser.7  

 Queerteorin som är sprungen från feminismen och poststrukturalismens 

teorikomplex syftar till att lyfta blicken från det avvikande och fokusera på det 

normala.8 Framförallt ville man komma åt den normerande heterosexualiteten, för att 

undersöka hur sexuella normer egentligen uppkommer och upprätthålls. Sexualitet 

enligt queerteorin kan förstås på många olika sätt och är inte något som man enkelt 

kan avgränsa från andra fenomen. Sexualiteten och dess förhållande till makt, 

identitet och traditionella uppfattningar om vad manligt och kvinnligt är kan 

analyseras i förhållande till termer som handlingar, identitet, begär och normsystem.9  

 Begreppet queerteori präglas således av en påtaglig mångtydighet. Detta kan rent 

allmänt anses betecknande för poststrukturalismens tankegångar om språkets 

inneboende variabilitet och dess mångfald av kritiska perspektiv på sexualitet ryms 

väl under begreppet queerteori.10 Ett av dessa perspektiv är Genus, vilket går att 

härleda till Judith Butler som med sina teorier och  tankar (1900, 1993) blev liknande 

en världsstjärna inom feminismens och sexualforskningens område. Vid tiden för 

Butlers genombrott använde man i många sammanhang begreppet genus för att 

beteckna det sociala, medan kön fick stå för det biologiskt särskiljande, såsom 

könsorgan, kroppsform m.m. Butler kritiserade denna uppdelning av biologi och 

kultur, kön och genus och menade istället att uppdelningen av genus och kön kan 

tendera till återskapandet av en föreställning om att det skulle existera en naturlig, 

förkulturell, såväl som ursprunglig kvinnlighet och manlighet.11 Vad Butler pekar på 

är att det inte går att skilja kön från genus utan båda är lika mycket en konstruktion 

av samhället och språket. Heteronormen kan uppfattas som naturligt oundviklig, men 

egentligen existerar inget orsakssammanhang mellan genus, kön och begär.12  

                                                
7  Michael Kimmel. ”Foreword”. I Masculinity studies & feminist theory. New directions. red. Judith 
Kegan Gardiner, New York: Columbia University Press, 2002, s. x-xi. 
8  Fanny Ambjörnsson. Vad är queer?. Stockholm: Natur och kultur, 2006, s. 35, 39ff. 
9  Ibid., s. 35f. 
10  Ibid., s. 40-48. 
11  Ibid., s. 110. 
12  Judith Butler. Genustrubbel. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2007, s. 55ff. 
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 Michel Foucault som Butler i många avseenden utgår ifrån, utvecklar i 

Övervakning och straff: fängelsets födelse sina tankegångar kring förhållandet mellan 

kropp, själ och den tvingande kontext inom vilket den existerar.13 Foucault vill vända 

på den gamla idén att kroppen är själens fängelse och istället ge insikt till att själen 

reglerar kroppen, som i sin tur regleras av samhällets makt. ”Själen är på en gång 

verkan av och redskapet för en politisk anatomi; själen är kroppens fängelse.”14  

 I linje med Foucaults resonemang diskuterar Butler genus i termer av 

performativitet, vilket enligt Butler innebär att kön/genus är något som aktivt 

konstrueras. Således kännetecknas Butlers resonemang av två centrala tankegångar 

som kan sammanfattas med begreppen genealogi och performativitet. Det 

genealogiska perspektivet innebär att kategorierna kön/genus inte innehar något givet 

urtillstånd, och därmed ifrågasätts också de ”naturliga” skillnaderna mellan män och 

kvinnor. Detta hänger ihop med resonemanget för performativitetsbegreppet som 

också utgår från att det är en aktiv konstruktion.15 En performativ handling utgör en 

del av en iscensättande identitet. Det kan vara en person som klär sig på ett visst sätt 

för att bättre passa in i ett kollektiv, eller ett sätt att tala som bättre motsvarar den 

man anser att man är, eller önskar att bli.16 

 

3.3 Manlighetsforskning 

I min studie kommer jag att ta hjälp av sociologen Raewyn W. Connells teorier som 

finns formulerade i boken Maskuliniteter (1995). Connell har i en studie försökt att 

komma till en förståelse för hur föreställningar om maskulinitet kan studeras och 

även hur dessa föreställningar har varierat över tid.17  Connell precis som Butler 

utgår ifrån att det biologiska och kulturella könet är en internaliserad social 

konstruktion.18 Connell nämner även sann maskulinitet och att den förväntas utgå 

från männens kroppar, vilket innebär att den uttrycker något om den manliga 

kroppen, eller finns inneboende i den manliga kroppen.19  

                                                
13  Michel Foucault. Övervakning och straff: fängelsets födelse. Lund: Arkiv förlag, 2003, s. 28f. 
14  Ibid., s. 35. 
15  Judith Butler. Könet brinner. Stockholm: Natur och kultur, 2005, s. 9. 
16  Ibid., s. 89ff. 
17  Raewyn W. Connell. Maskuliniteter. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 1995, s. 10. 
18  Ibid., s. 39f. 
19  Ibid., s. 69. 
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 Connell urskiljer tre typer av maskulinitet där det går att studera deras inbördes 

relationer i förhållande till termen makt. Den hegemoniska är det manliga ideal som 

är det dominerande inom diskursen. Den underordnade är den maskulinitet som av 

någon anledning utelämnas från den hegemoniska maskuliniteten, och den delaktiga 

är män som erhåller de patriarkala fördelar som hegemonin utgör utan att på något 

vis dominera kvinnorna i sin omgivning.20 Vidare nämner Connell även att 

hegemoni, underordning och delaktighet står för de inre relationerna i 

genusordningen och marginalisering utgör de yttre relationerna, såsom relationer 

mellan över – och underordnade klasser och även etniska grupper.21 ”Marginalisering 

hör alltid samman med auktoriseringen av den dominerande gruppens hegemoniska 

maskulinitet.”22 

 

4. Forskningsöversikt 

Eftersom Cirkeln kom ut 2011 är den relativt ny som studieobjekt för forskarna, men 

det har dock hunnit publiceras några kandidatuppsatser. Jag har däremot inte hittat 

någon uppsats som angriper Cirkelns manliga karaktärer i ett studiesyfte. När jag 

söker efter uppsatser som utgår ifrån Strandberg och Bergmark Elfgrens Cirkeln 

hittar jag Jennifer Karlssons uppsats ”Kvinnlig vrede, moderns roll och negativa 

mönster”, vilken är en karaktärsanalys av de kvinnliga karaktärerna Ida och Anna-

Karin och denne utgår ifrån Cirkeln och uppföljaren Eld. Vid min sökning efter 

resultat hittar jag också Anna Bergengrens uppsats ”Horan, knarkaren och fettot”, där 

författaren av verket genomför en queerfeministisk analys av Cirkelns kvinnliga 

karaktärer. Således känns det som att det finns utrymme att utgå ifrån de manliga 

karaktärerna i Cirkeln i min analys. 
 

5. Den ”fantastiska” ungdomsboken och den manliga 

identiteten 

                                                
20  Ibid., s. 100ff. 
21  Ibid., s. 104f. 
22  Ibid., s. 105. 
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Vad kategoriserar egentligen en ungdomsbok? Enligt Vivi Edström och Kristin 

Hallberg definieras kategorin ungdomsbok som en prosaberättelse, vilken är utgiven 

och marknadsförd för ungdomar. Berättelsen är gestaltad och inriktad för unga läsare 

och ställer för det mesta en eller flera ungdomar i centrum för berättelsen.23 I Möte 

med barnboken skriver Lena Kåreland om fantasy, eller den fantastiska berättelsen 

som hon även kallar genren som ”kännetecknas av att den ofta utspelar sig i två 

parallella världar, verklighetens och fantasins.”24  

 Även Ann Boglind och Anna Nordenstam diskuterar vad som är utmärkande i 

fantasy i Från fabler till manga, där de skriver om likheten med traditionella 

folksagor. Den unge huvudpersonen är en utvald hjälte som ger sig ut på en resa eller 

får ett uppdrag där hen möter olika personer som är antingen fiender eller hjälpare. 

Huvudpersonen mognar och utvecklas på sin resa som innebär en kamp mot det onda 

där det goda segrar. Vidare nämner även författarna Ying Toijer-Nilsson som menar 

att fantasytexter strävar efter att ge hoppfulla visioner, samt hjälpa den unga läsaren 

”att se tillvaron klarare.”25 Det som benämns som ”high fantasy” innefattar alltid en 

annan värld i någon form, där det även finns en passage mellan världarna. Den andra 

världen kan kallas för en sekundär, främmande eller alternativ värld. Detta kan 

uppträda i tre olika grader: en helt och hållet fantastisk värld, två parallella världar 

där det finns en passage mellan den verkliga världen och den andra, samt till sist 

magiska element som tränger in i den verkliga världen. Det finns även en motsats till 

begreppet ”high fantasy” som kallas ”low fantasy” detta kännetecknas av att de 

magiska inslagen förekommer i mindre utsträckning, dock används inte detta uttryck 

lika frekvent. ”Exempel på den första graden är Tolkiens Sagan om ringen-trilogi, 

exempel på den andra graden är Lewis Narniaserie och exempel på den tredje graden 

är Stephanie Meyers Twilightserie.”26  

 Steven Ekholm anser att fantasy bättre definieras än dess syskongenrer science 

fiction och skräck. Vad som skiljer skräckgenren åt från fantasy är att de 

övernaturliga inslagen i en skräckberättelse uppfattas av läsaren som något onormalt 

och på det viset skrämmande. I fantasy upplevs de övernaturliga inslagen istället som 
                                                
23  Vivi Edström, Kristin Hallberg. (red.). Ungdomsboken: Värderingar och mönster. Stockholm: 
Liber Förlag, 1984, s. 7. 
24  Lena Kåreland. Möte med barnboken. Stockholm: Natur och kultur, 2001, s. 81. 
25  Ann Boglind, Anna Nordenstam. Från fabler till manga. Malmö: Gleerups, 2010, s. 280. 
26  Ibid., s. 280f. 
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något logiskt och naturligt. Science fiction och fantasygenren skiljs åt genom att det 

som sker i science fiction gör anspråk på att vara teoretiskt möjligt i framtiden.27 

 Lena Kåreland skriver om flickor och pojkars skilda läsvanor och hur flickor 

gärna vill läsa om spännande människoöden som de leva sig in i, gärna faction det 

vill säga faktaskildringar i fiktiv form. Detta lockas pojkar mindre av, istället föredrar 

de action och spänning och ofta är de också mer benägna att läsa fantasy än vad 

flickor är. Vidare nämner även Kåreland att Maria Ulfgard under två års tid följt 

tjugo 15-16 åriga flickors fritidsläsning, där hon studerade både omfattningen av 

deras läsning och betydelsen av fritidsläsningen. Ulfgard såg i sin studie att flickorna 

nästan enbart läste romaner med kvinnor som huvudpersoner. Därför framhåller 

Ulfgard att läsningen kan ses som ett led i deras genuskonstruktion.28  

 I artikeln ”Trollkarlens lärlingar: Fantasykulturen och manlig 

identitetsutveckling”, beskriver Ulf Dalquist, Tomas Lööv och Fredrik Miegel rollen 

som fantasyns manliga hjältar kan spela i fråga om manlig identitetsutveckling. 

Enligt Dalquist, Lööv och Miegel beskriver fantasylitteraturen ofta unga pojkar som 

växer upp och utvecklas till män. Ungdomar kan genom sin vilja att identifiera sig 

med diverse fiktiva karaktärer utveckla sin egen personliga identitet. 

”Fantasykulturen är en fiktiv värld som på ett spännande sätt beskriver kraftfulla 

karaktärer som framförallt pojkarna kan önskeidentifiera sig med. I hjältemyten 

beskrivs en utvecklingsprocess som alla unga pojkar måste genomgå, dvs att växa 

upp och bli en man.”29 

 

6. Kort resumé av Cirkeln och dess handling 

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

mindre staden Engelsfors. Under bokens inledning begår en av deras klasskamrater 

självmord, fast det visar sig senare att han inte begått självmord självmant utan blivit 

ledd och tvingad att döda sig själv. Huvudpersonerna i boken är sex skilda individer 

med olika egenskaper som förs samman mot sin vilja en natt när månen färgas röd. 

                                                
27  Steven Ekholm. En guide till fantasy. Stockholm: Natur och Kultur, 2000, s. 68f. 
28  Lena Kåreland. Barnboken i samhället. Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 86f. 
29  Ulf Dalquist, Tomas Lööv, Fredrik Miegel. ”Trollkarlens lärlingar: Fantasykulturen och manlig 
identitetsutveckling. I Att förstå ungdom. Identitet och mening i en föränderlig värld. red. Anders 
Löfgren & Margareta Norell, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag, 1992, s. 43. 
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Ute i det hemliga tillhållet i skogen dit de har förts av krafter som övergår deras 

förstånd får de alla reda på att de har magiska krafter och är häxor. Deras klasskamrat 

som dör i bokens inledande kapitel är häxcirkelns sjunde häxa men han hinner aldrig 

fullt ut utveckla sina krafter innan han avlider. Dessa skilda personligheter har nu en 

sak gemensamt och det är uppdraget att rädda världen från den kommande 

apokalypsen orsakad av ondskefulla demoner. Deras liv är ständigt i fara då de lever i 

medvetenhet om vad som hände häxcirkelns sjunde medlem. 
 

7. Analys av de manliga karaktärerna i Cirkeln 

 

7.1 Max Rosenqvist 

I min analys kommer Max och Gustaf ta upp mer utrymme, då deras karaktärer 

också gör så i Cirkeln. Genom att använda mig av textutdrag från Cirkeln 

kommer jag närgranska situationer där de kvinnliga karaktärerna representeras. 

Utifrån detta kommer jag utläsa hur den manliga identiteten skapas sett till 

termer såsom ”makt” och ”sexualitet”. Först följer en introducering till Max 

Rosenqvists karaktär som är Engelsfors nyinflyttade lärare och karaktären 

Minoos hemliga förälskelse. Genom Minoos attraktion för läraren Max får man 

den första introduceringen av hans karaktär i berättelsen. 
 

Max ser på Minoo ett ögonblick. Blicken säger allt om vad han tycker om Kevin. Det är 

som om han förstår att hon är den enda som kan tolka den blicken. Hon blir genast 

tvungen att stirra ner i bänken. Folk brukar säga att de får fjärilar i magen när de är 

förälskade. Så är det inte för henne. Först börjar det pirra i handlederna. Sedan försvinner 

all kraft i armarna och hon blir som en trasdocka. Första gången hon såg Max kändes det 

som om en elstöt gick genom händerna. Så otroligt patetiskt det är att bli kär i en lärare. 

Särskilt en som ser ut som Max, snygg på det där banala sättet som tjejer som Vanessa 

Dahl gillar: brungröna ögon, lockigt mörkt hår och seniga armar.30 
 

Texten innan ovannämnda utdrag ur Cirkeln har behandlat den försenade eleven 

Kevin och hans attityd till läraren i fråga om förseningen.”Varför har han valt 

                                                
30  Mats Strandberg, Sara Bergmark Elfgren. Cirkeln. Stockholm: Rabén och Sjögren, 2011, s. 30f. 
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natur? I åttan trodde han att zebran var en korsning mellan en häst och en 

tiger.”31 Det är tydligt att Minoo har en avog inställning till Kevins 

intellektuella kapacitet att klara ut naturlinjen när man som läsare får inblick i 

karaktärens tankegångar.  

Winther Jørgensen och Phillips talar om att det ska råda ett samförstånd mellan 

representanten och den grupp hen representerar. Enligt diskursteorin finns det dock 

inga objektiva grupper, utan de skapas när någon för en grupps talan. I detta följer 

också den samhälleliga bilden med, som grundas i kontrast till andra 

gruppkonstellationer.32 Ovanstående textutdrag ur Cirkeln kan då sägas avslöja en 

intellektuell förståelse mellan Max och Minoo. Max representerar en intellektuell 

grupp som Minoo identifierar sig med, och i det tysta samförstånd som Max initierar 

skapas deras gruppkonstellation. Den intellektuella identifikationen dem emellan är 

det som svetsar samman karaktärerna. Förälskelsen till en lärare och speciellt av den 

utseendetyp som Max representerar förknippar Minoo däremot med något skamfyllt 

som hon identifierar med Vanessa Dahl vars sociala gruppkonstellation Minoo inte 

vill identifiera sig med. Det finns också andra ögonblick i texten som i nedanstående 

textutdrag där Max inbjuder till att de ska dela personliga händelser ur livet med 

varandra, men där Minoo inte tar emot samförståndet. 

 
”När jag var lika gammal som du tog en person som stod mig nära livet av sig.” 

Rösten är alldeles lugn, men Minoo ser hur vänsterhanden knyter sig hårt. En viss sorts 

smärta går aldrig över.  

”Jag kände inte Elias”, säger Minoo. ”Men Linnéa gjorde det.” 

Plötsligt känner hon Max hand på sin axel. Värmen bränner rakt genom tröjtyget.33 
 

Det skulle kunna vara så att anledningen till att Minoo inte bjuder in till 

invitationen är för att Max i sin egenskap av lärare innehar en auktoritär 

ställning som Minoo inte kan känna delaktighet i. Den känslomässiga 

situationen blir på detta vis obekväm för Minoo, men drabbar inte Max på 

samma sätt, då han har övertaget över situationen. Connell tar upp att 

                                                
31  Ibid., s. 30. 
32  Winther Jørgensen, Phillips, s. 53. 
33  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 44. 
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hegemonin kännetecknas av att framgångsrikt hävda sin auktoritet, snarare än 

direkt våld. Dock kan våld stödja och underbygga auktoriteten.34 I denna 

ovanstående situation existerar dock inte något våld, men man kan som läsare 

fundera över varför Max bjuder in till att berätta om så personliga händelser. Är 

det en form av krishanteringshjälp, eller berättar han av personlig vinning och 

har han i så fall möjlighet att göra så på grund av sin auktoritära maktställning 

som lärare? Butler tar i Genustrubbel upp Beauvoirs tankar om att kvinnor 

definieras utifrån sitt kön, medan män upphöjs till bärare av en 

kroppsöverskridande universell egenskap av att vara människa.35 Detta är 

intressant då Minoo i en situation med Max erbjöds en banan då hon säger att 

hon inte har ätit något.”Minoo får panik. Hon kan inte föreställa sig att äta något 

inför Max medan han skärskådar henne, särskilt inte en perverst formad 

frukt.”36  

 Max har i sin egenskap av lärare och attraktionsobjekt till Minoo ett övertag 

över den situation som uppstår, vilken han löser genom att erbjuda Minoo en 

banan. Bananen blir här en symbol för Max och den manliga sexualiteten och 

den attraktion som Minoo känner för sin lärare. Minoo löser den uppkomna 

situationen genom att försöka skapa en distans till sin egen sexualitet och Max 

genom att bryta bananen i små delar med fingrarna, istället för att stoppa in hela 

i munnen. På detta sätt skulle man också symboliskt kunna säga att att bananen 

blir förknippad med bilden av en bruten fallossymbol. Minoo är inte medveten 

om sin handling som hon utför i skam, då hon inte kan äta en banan inför sitt 

attraktionsobjekt. Maktbalansen i denna sekvens skiftar då från att Max har haft 

ett övertag över situationen till att Minoo själv tar kontroll över sin sexualitet 

som hon identifierar i ätandet av en banan. 

 Minoo är ute och vandrar i Max villaområde när han kommer gående mot 

henne, precis som hon innerst inne hoppats på och bjuder in henne i sitt hus. 

Deras respektive klassområde såsom lärare och elev blir nu definitivt överträtt. 

                                                
34  Connell, s. 101. 
35  Butler, Genustrubbel, s. 59. 
36  Strandberg, Bergmark Elfgren, 178f. 
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”Det är som om de blivit varandras spegelbilder. När han rör sig mot henne, rör 

hon sig mot honom tills de är så nära att deras läppar möts. Minoo har alltid 

oroat sig för att hon ska göra fel första gången hon kysser någon.”37    

 Butler nämner att om man istället skulle utgå ifrån att genuskonstruktionen 

var oberoende av könet, skulle genus bli en konstgjord skapelse. Där man och 

maskulin i samma grad kan beteckna en kvinnlig kropp som en manlig, kvinna 

och feminin kan på samma sätt beteckna en manlig kropp likaväl som en 

kvinnlig.38 I sekvensen där Max och Minoo möts i hans hem skildras 

identiteterna som en fungerande helhet där karaktären Minoo identifierar sig 

med Max karaktär. Minoo upplever en samhörighet som är så stark med Max att 

han blir som hennes spegelbild. Deras kroppar skulle likväl kunna vara en och 

det är inte könet i sig som spelar den avgörande rollen i sekvensen, utan 

identiteten som formar karaktärerna till en samhörighet.  

 Minoo känner sig som om hon ”stalkar” Max därför att hon tar sig hem till 

hans villaområde. Men egentligen är Max den större ”stalkern” av de två, då han 

genom sin magi förklär sig till Gustaf och följer efter Minoo en kväll, för att 

stjäla sig till en kyss i en annan skepnad och förklara för henne att han tänker på 

henne hela tiden. ”När han böjer sig fram och kysser henne förstår hon först inte 

vad som händer. Hon hinner märka att hans läppar är mjuka och varma och 

liksom smälter in i hennes. Att fastän hans mun är så ny för henne, känns den 

inte främmande alls.”39 Situationen är bekant för Minoo, men Gustafs 

uppenbarelse hindrar henne från att se att Gustafs yta döljer en annan man. Som 

lärare kan Max inte utnyttja henne till fullo på samma sätt, men förklädd till en 

annan elev kan han gömma sig bakom masken av en yngre mans identitet och 

dra henne intill sig. Connell skriver om ”sann maskulinitet” och att män av 

naturen är aggressivare än kvinnor, och lägger fram exemplet att våldtäkt går att 

härleda till att män skulle ha en medfödd längtan efter våld, eller lust.40 

 Max och Minoo drabbar i slutet av Cirkeln samman, då Minoo har insett att 

Max är den människa som står i förbindelse med demonerna. Den kraft 

                                                
37  Ibid., s. 276. 
38  Butler, Genustrubbel, s. 56. 
39  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 347. 
40  Connell, s. 69. 
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karaktären Max åtnjuter i form av den samlade demoniska makt som han är 

välsignad med, besitter istället Minoo genom att kanalisera en styrka som är 

likvärdig med Max och till slut förgör honom. I en diskussion med Linnéa 

framkommer det att Minoo är orolig över att Max och hennes krafter är 

liknande.”ʼJag fattar att det skrämde skiten ur digʼ, säger Linnéa. ʼMen det blir 

inte bättre av att du håller tyst om det. Tillsammans kanske vi kan ta reda på 

varför din och Max energi såg likadan ut och varför ingen annan kunde se 

den.ʼ”41 Även i denna våldsamma sammanstötning mellan Max och Minoos 

karaktärer speglar deras krafter en identifiering med sättet som makten 

framställs på. Den svarta röken som kommer ut från Max, utgår även från 

Minoos karaktär. Skillnaden är hur Minoo väljer att hantera sin makt i 

förhållande till hur Max utnyttjar sin maktfaktor, vilken han åtnjuter tack vare 

demonernas välsignelse. Makten i sig är inte skillnaden utan hur makten 

används som en handling. Connell skriver att när villkoren för patriarkatets 

försvar förändras kan nya grupper konstruera en ny hegemoni och de tidigare 

grupperna kan utmanas av kvinnor.42 Minoo utmanar således Max hegemoniska 

grupptillhörighet och förändrar maktbalansen mellan dem och skapar en ny 

hegemoni. 
 

7.2 Gustaf Åhlander 

Det första man som läsare får reda på om Gustafs karaktär är sett utifrån karaktären 

Anna-Karins synvinkel.  

 
När Anna-Karin kommer in i skolan får hon syn på Rebecka Mohlin, som går i hennes 

klass, och Rebeckas pojkvän, Gustaf Åhlander. De står vid sidan av trappan och håller 

om varandra. Anna-Karin vänder bort blicken och fylls av nattsvart, dunkande 

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

Rebecka.43 
 

                                                
41  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 513. 
42  Connell, s. 101. 
43  Strandberg, Bergmark Elfgren,. s. 26. 
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Denna situation följs upp av att både Rebecka och Gustaf i tur och ordning hälsar på 

Anna-Karin, fast hon inte hälsar tillbaka. Genom Anna-Karins ögon får man grepp 

om en manlig karaktär Anna-Karin identifierar med en ouppnåelig drömman, på 

grund av att Anna-Karin upplever att en man aldrig skulle kunna betrakta henne 

såsom Gustaf ser på Rebecka. Den som hälsar först på den utstötta Anna-Karin med 

öknamnet ”Svetthoran” är  Rebecka, som ett eko följer Gustafs röst efter Rebeckas.44 

Gustafs röst är egentligen bara ett eko och svar som påföljd av Rebeckas 

hälsningsfras. En slentrianmässig språklig identifiering med den karaktär som leder 

hälsningscermonin. Winther Jørgensen och Phillips tar upp att identiteter konstrueras 

av skiftande och olika resurser och är på detta sätt ofullständiga, relationella och 

instabila, vilket dock inte betyder att man börjar om från början varje gång man för 

ett samtal. Vidare nämner författarna Hall som talar om att man formar en 

självförståelse genom att man väljer en version av jaget, framför andra versioner av 

”mig”. 45 I just denna situation är Gustaf den som står bakom Rebeckas karaktär, men 

det behöver inte betyda att han alltid kommer reagera likadant i en situation som 

denna. Han har således valt en version av sitt jag i just denna belägenhet. Rebecka 

har däremot svårt att identifiera sig med Gustafs stjärnstatus på skolan. 
 

Ibland kan Rebecka fortfarande inte fatta att de är ihop. Gustaf har alltid varit skolans 

populäraste kille. Den vars namn kladdas om och om igen i tjejernas anteckningsböcker 

under lektionerna. Rebecka var en av de där tjejerna, men hon trodde aldrig att han 

skulle lägga märke till henne. Hon har alltid varit en i mängden. Det fanns nästan en 

trygghet i att vara så säker på att hon aldrig skulle kunna få Gustaf. Lokal fotbollsstjärna. 

Ett är äldre. Snygg som en Hollywoodskådis och nästan lika ouppnåelig.46 
 

Bärarna av den hegemoniska maskuliniteten behöver inte nödvändigtvis vara de 

mäktigaste, de kan likväl vara filmskådespelare, eller till och med fantasifigurer, 

såsom filmroller.47 Karaktären Rebecka identifierar Gustaf med en lokal stjärnstatus, 

sett till hans idrottsmässiga och utseendemässiga status. Att plötsligt inte vara en i 

mängden och tillhöra en annan social grupp som Gustaf symboliserar skapar en 

                                                
44  Ibid., s. 26f. 
45  Winther Jørgensen, Phillips, s. 107. 
46  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 37. 
47  Connell, s. 101. 
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obalans i det invanda mönster av identifiering i skolans miljö som Rebecka varit van 

vid och förknippat sig själv med. När hon går utanför denna ram skapas en ny 

bräcklig identitet som blir löst sammanflätad med det karaktären Rebecka upplever 

finns i Gustafs status, men inte föreligger i hennes egen. ”Antagonism är 

diskursteorins begrepp för konflikt. Antagonism uppstår när olika identiteter hindrar 

varandra.”48 Rebeckas brist på självkänsla gör att hon inte kan identifiera sig med 

Gustafs ställning på skolan, vilket skapar ett ambivalent förhållande mellan 

parterna.”Hon mer är kluven inför att ha blivit någon. Det känns som om allt skulle 

kunna ryckas ifrån henne när som helst. Hon kan se det helt tydligt framför sig – hur 

alla en dag kommer inse att hon varken är särskilt smart, rolig eller snygg. Och mest 

av allt är hon rädd för den dagen då Gustaf förstår det.”49 Det som följer härefter är 

en episod där Elias Malmgrens kropp bärs ut på en bår. Karaktären Ida Holmström 

som Rebecka är livrädd för har tidigare behandlat henne som luft men sedan Rebecka 

har blivit tillsammans med Gustaf har Ida bjudit in Rebecka till att umgås med henne, 

vilket Rebecka inte vågar tacka nej till. 
 

”Jag fattar inte hur man kan ta livet av sig”, säger Felicia. 

Ida nickar inkännande. 

”Det är så himla själviskt. Tänk på hans föräldrar liksom.” 

”Han mådde väl dåligt”, säger Rebecka och vill slå sig själv för att hon låter så mesig. 

”Det är klart han var deprimerad”, säger Ida. ”Men alla har ju problem. Man behöver ju 

inte gå och ta livet av sig för det. Om alla tyckte så synd om sig själva så skulle det snart 

inte finnas några människor kvar.” 

”Jag tror att han var bög”, säger Felicia. 

”Ja, dom tar självmord ofta har jag läst”, fyller Julia i. 

”Han blev ju för fan mobbad”, klipper Gustaf av. 

”Ida möter hans blick och ler sitt charmigaste leende. 

”Jag vet, G ...” 

Rebecka tvingar bort en grimas från ansiktet. ”G” är ett smeknamn som Ida själv har 

hittat på. Ingen annan använder det.50  
 

                                                
48  Winther Jørgensen, Phillips, s. 55. 
49  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 38. 
50  Ibid., s. 39. 
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Här kan det vara på plats att åter ta upp diskursteorins identitetsuppfattning och en av 

punkterna som lyder: ”Identiteten är föränderlig – precis som diskurserna är det”.51 

Trots att det återigen, liksom i föregående textutdrag är Rebecka som börjar med att 

se och försöka påverka en situation som sätter en annan person i ett utanförskap, så 

fäster karaktären ingen vikt vid sina egna ord. Av rädsla för karaktären Ida 

värdesätter inte Rebecka sin egen identitet och de ord som hon faktiskt har uttalat i 

försvarande ordalag. Hon blir låst av situationen som uppstår i och med att hon 

fortfarande inte har identifierat sig med varken Gustafs eller Idas sociala 

gruppsituation i skolan, och kan därför inte fästa vikt vid sin egen karaktär. Utan blir 

kvar vid Gustaf som är trygg i sitt sociala beteende i situationen som uppstår och har 

därför makt att påverka det skvallrande förtalat av en människa som inte längre kan 

försvara sig. Ida använder sig av smeknamnet ”G” på Gustaf för att åter skapa 

kontroll över sin situation och antyda att hon har ett speciellt band till Gustaf som 

Rebecka inte är införstådd med. Det framgår i Cirkeln att Rebecka har en 

ätstörningsproblematik som hon inte vågar ta upp med Gustaf. 

 
”Har du ätit nåt idag?” 

”Ja”, svarar hon. ”Varför frågar du det?” 

De har aldrig pratat om hennes problem, fast Rebecka är säker på att Gustaf anar något. 

Det visar sig i små blickar och pauser, som om han tar sats för att fråga men inte vet hur 

han ska göra. 

”Jag tänkte bara ... du kände dig yr.”52  
 

Dialogen ovan antyder att Gustaf anar att Rebecka har ätstörningar och i texten som 

följer får man som läsare reda på att Rebecka inte vill visa den sidan av sig själv, 

därför att karaktären upplever att killar inte skulle kunna hantera det. ”Killar vill inte 

ha ångesttjejer. De vill ha tjejer som är lättsamma och glada och skrattar mycket. Det 

har inte varit svårt att vara sådan med Gustaf, för han får henne att känna sig så 

lycklig. Och den andra sidan har hon kunnat gömma undan.”53 Rebecka har på något 

vis gått på en myt om vilket beteende hon bör uppvisa för att passa in i en 

konstellation med Gustaf utifrån samhällets norm. ”Gruppbildning ingår därför i 
                                                
51  Winther Jørgensen, Phillips, s. 51. 
52  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 72f. 
53  Ibid., s. 73. 
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kampen om hur hela myten om samhället ska ges innehåll – och omvänt implicerar 

olika samhällsbilder en angivelse om hur människor ska delas in i grupper.”54 

 Rebecka har satt upp regler/spärrar i sin relation till Gustaf där hon bara kan visa 

den lättsamma sidan av sig själv. För karaktären Rebecka är identifieringen av lycka i 

i relationen till Gustaf beroende av hennes eget uppvisande av ett lättsamt beteende. I 

nedanstående textutdrag som följer har Gustaf och Rebecka precis haft sex hemma 

hos Gustafs föräldrar. De har båda sagt att ”jag älskar dig” till varandra men Gustaf 

känner av Rebeckas spända kroppsspråk där de ligger tätt intill varandra på Gustafs 

säng i hans rum. 

 
  ”Vad är det?” frågar Gustaf. 

”Vad menar du?” 

Gustaf flyttar sig en bit ifrån henne så att han kan se på henne. Hans blick är 

allvarlig. 

”Det känns bara som om du är … Jag vet inte hur jag ska säga … 

Som om du alltid är nån annanstans nu för tiden.”  

Rebecka öppnar munnen för att protestera men Gustaf fortsätter: 

”Har det hänt nåt?” 

Hon kryper närmare och trycker pannan mot hans bröst. Hon vill slippa se på honom 

när hon ljuger. 

”Nej.” 

”Säkert?” frågar han. 

”Det är bara mycket i skolan”, säger hon.55 
 

Dialogen speglar en omtanke och oro utifrån Gustafs perspektiv gällande 

Rebeckas tillstånd. Reaktionen kommer utifrån att han känner in hennes spända 

kroppshållning. Den delaktiga mannen som Connell tar upp åtnjuter kvinnornas 

underordnade ställning och den patriarkaliska utdelningen utan att befinna sig i 

den patriarkala frontlinjen.56 Gustaf har på ett sätt en överordnad ställning sett 

till Rebeckas karaktär, men det är inte för att han med flit åtnjuter de 

patriarkaliska fördelarna. Utan istället är det Rebeckas dåliga självförtroende 

som skapar en distans dem emellan. Karaktären Gustaf försöker bjuda in till ett 

                                                
54  Winther Jørgensen, Phillips, s. 53. 
55  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 143. 
56  Connell, s. 103. 
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samtal i delaktighet, då flyr Rebecka och pratar om saker som inte har samma 

känslomässiga dignitet.  

 En av de frågeställningar som Butler ställer sig i Genustrubbel fångar mitt 

intresse sett till Rebeckas karaktär. Frågan om att ”kroppen” redan är formad av 

politiska krafter som har ett intresse av att denna kropp konstitueras och  

begränsas av könsmarkörerna.57 Rebecka har ofrivilligt begränsat sig själv, sin 

kropp och sitt tänkande till att passa in i en samhällsmodell som hon egentligen 

inte vill identifiera sig med, men inte heller har styrka och självförtroende nog 

att bryta sig loss ifrån. 

 Efter Rebeckas bortgång har Gustaf ett behov av att prata med Minoo som 

var en god vän till Rebecka. Han behöver förklara en tidningsintervju efter 

Rebeckas död som blev felvinklad till hans fördel, vilket Gustaf inte står bakom. 

Denna artikel i lokalpressen har gjort att han inte ens vågat gå på Rebeckas 

begravning av rädsla för vad hennes föräldrar ska tycka om honom. 
 

”Hennes föräldrar måste hata mig”, fortsätter Gustaf. ”Jag vågade inte gå på 

begravningen. Jag ville inte förstöra mer än jag redan har gjort.” 

”Prata med dom. Dom kanske förstår mer än du tror.” 

Gustaf skakar på huvudet. 

”Jag kan inte.” 

Han ser på Minoo och ansiktet spricker upp i ett leende fyllt av smärta.  

”Hon var det bästa som nånsin hänt mig. Jag är så jävla ensam utan henne. Jag 

känner inte igen mitt liv längre.”58  
 

Dialogen följs upp av att Gustaf bryter ihop och Minoo tröstar honom. Efter 

Rebeckas död är Gustaf vilse i sin egen identitet, det han har byggt upp i 

gemenskap med någon annan är borta och han förklarar Rebecka som det mest 

meningsbärande i sitt liv. När Gustaf inte längre har karaktären Rebecka i sitt 

liv som han har byggt upp sitt eget meningsskapande runt söker han efter en 

annan kvinnlig individ som har en koppling till Rebecka. Karaktären Gustaf 

behöver någon som kan skapa ordning i en situation som han inte kan hantera, 

då han inte har förmåga att överblicka den livssituation som nu har blivit hans. 
                                                
57  Butler, Genustrubbel, s. 205. 
58  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 209. 
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 Senare i skolan möter Minoo Gustaf och då har han haft samtalet med 

Rebeckas föräldrar som han har bävat inför. Han förklarar för Minoo att om hon 

kunde förstå honom så skulle Rebeckas föräldrar också göra det, vilket de också 

gjorde. Öppet förklarar Gustaf att han grät ihop med Rebeckas föräldrar vilket 

förvånar Minoo. ”Nu förstår hon till hundra procent vad Rebecka såg hos 

Gustaf. Det finns en sådan ofattbar öppenhet hos honom. Minoo undrar hur han 

har blivit sådan i den här stan, där minsta känsloyttring hos en kille ger honom 

bögstämpel, vilket är lika med social död.”59 
 Man förstår som läsare utifrån Minoos tankegångar att det inte är socialt 

accepterat att uppvisa känsloyttringar i den miljö som de är uppväxta i. Ambjörnsson 

tar upp att normen som i detta fall är heterosexualiteten egentligen är ganska sårbar. 

Om gränserna för vad ett normalt heterosexualitets beteende är flyttas fram gör även 

idéerna för vad homosexualitet är det samma.60 Gustafs karaktär kan här sägas töja 

på gränserna av vad ett normalt heterosexuellt beteende är i den miljö som 

karaktärerna befinner sig i. 
 

7.3 Jari Mäkinen 

Jari Mäkinen introduceras först genom karaktären Minoo.”Det första Minoo ser är 

Vanessa Dahl som står och hänger vid Jari Mäkinen som går i trean. Han pratar ivrigt 

med henne, men hon verkar mest irriterad. Vanessa. Minoos raka motsats: snygg, 

högljudd, blonderad, högst upp på skolans sexigaste-lista i nian.”61 Karaktären Jari 

Mäkinen blir här sedd genom Minoos ögon då han samtalar med Vanessa. Det Minoo 

ser talar om att hon bara upplever Vanessa och det skönhetsideal som Minoo 

upplever att hon inte platsar in inom, medan Jari Mäkinen blir förpassad till att vara 

den irriterande biperson som Minoo upplever att Vanessa ser honom som i det 

ögonblicket.  

 Ambjörnsson skriver om stereotyper och hur stereotypen kännetecknas med 

negativa kännetecken av majoritetssamhället.62 I denna situation blir karaktären Jari 

en stereotyp, inte på grund av sitt utseende, vilket aldrig tas upp i texten. Utan i detta 
                                                
59  Ibid., s. 283. 
60  Ambjörnsson, s. 67. 
61  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 28. 
62  Ambjörnsson, s. 76. 
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fall på grund av sina negativa egenskaper. I nedanstående textepisod studerar 

karaktären Anna-Karin Jaris bild. 

 
Anna-Karins kinder hettar i ljuset från skärmen. Evelina är så jävla töntig som jämt ska 

klänga på killarna i trean. Och ändå vill hon inget hellre än att vara Evelina på just den 

där bilden. Ensam och osedd på sitt rum studerar hon varje pixel i Jaris ansikte. Som hon 

har tittat på honom genom åren. Tittat, sneglat och glott när hon varit säker på att ingen 

annan sett.63 
 

 Det framkommer av texten som följer att Anna-Karin har studerat Jari sedan 

hon var liten när han besökte gården Anna-Karin är uppväxt på, men ändå har 

hon aldrig vågat närma sig honom. Anna-Karin vill skriva något elakt i 

kommentarsfältet till Evelina men får aldrig tid att göra så. Ann-Karin hyser ett 

motstridigt förhållande till hur hon ska kunna hantera en kontakt med Jari  i 

verkliga livet. De gånger Jari har befunnit sig i Anna-Karins hemmiljö under 

barndomen, har hon gömt sig för att undvika att han ska se henne. Anna-Karin 

identifierar sig med att att vara betraktaren och inte den som blir betraktad, i 

relation till Jari som blir hennes objekt i själva betraktelsen. Karaktären Jari får 

i Anna-Karins ögon en status som hegemonisk man, då Jari för Anna-Karin i 

sin ouppnåelighet symboliserar en form av ideal, såsom en fantasifigur.64 Denna 

situation av trånande mot en fantasifigur släpper när Anna-Karin tar kontroll 

över sina krafter och utnyttjar dem på Jari för att få sin vilja igenom. 

 
”Jari, jag glömde min väska i bildsalen. Kan inte du hämta den?” frågade hon. 

Julia och Felicia stod några meter bort. De började fnissa alldeles för högt. För ett 

fruktansvärt ögonblick trodde Anna-Karin att Jari skulle hånflina åt henne, att kraften 

inte skulle bita på just honom. Men så log han på det där viset som alla ler mot henne nu 

för tiden, glatt och liksom överraskat över att hon vill prata med honom. 

”Klart jag kan”, svarade han.65 
 

                                                
63  Ibid., s. 85f. 
64  Connell, s. 101. 
65  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 164. 
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Situationen som utspelade sig i förra textutdraget har nu förändrats. Anna-Karin 

som tidigare har vant sig vid att betrakta en situation utifrån använder sig nu  

istället av sin magi för att ta kontroll över situationen. Jari blir styrd av Anna-

Karins dominanta sida och saknar kraft att bryta dominansen över sin egen 

person. Den manliga karaktären Jari är här inte i kontroll över sina egna känslor 

utan styrs av en situation som Anna-Karin har makt över. Ambjörnsson 

hänvisar till Foucault som säger att makten är både repressiv och produktiv, 

positiv och negativ. Den är också förutsättningen för våra identiteter.66 Det är 

först när Anna-Karin senare släpper sin dominans över de handlingar som Jari 

utför i relation till Anna-Karin som hans egen vilja får styra situationen. Anna-

Karin har börjat identifiera sig med att ha makt över ett objekt (Jari), som hon 

inte tidigare har kunnat identifiera sig med. Hon väljer i nedanstående stycke att 

släppa kontrollen över Jaris karaktär och Anna-Karin hoppas på en positiv 

utgång där de fortfarande kan identifiera sig och söka sin sexualitet 

tillsammans. 

 
Hon tar ett djupt andetag och håller kvar hans blick i sin. Sedan stänger hon av. 

Kraften slutar flöda ur henne. Först händer ingenting. Han ser på henne med ett 

tålmodigt men oförstående leende. Sedan skiftar något i hans ögon. Det är som om 

en hinna försvinner. En gnista som plötsligt tänds igen. Jari tittar bort. Kliar sig 

frånvarande på armen. Tittar på henne igen. Och verkligen ser henne. Hon kan den 

där blicken. Hon har sett den förr. 

”Vafan gör du här?”67 
 

Anna-Karin har i denna situation bestämt sig för att inte låta sin magi styra Jari 

att utföra en sexuell handling med henne, utan hon vill att han ska hysa lust till 

henne av egen fri vilja. Det är först när karaktären Jari inte bara är ett objekt i 

Anna-Karins ögon utan en individ med känslor att ta hänsyn till som hans egen 

vilja vaknar och han tar kontroll över situationen, men för att Jari ska kunna 

göra så har Anna-Karin släppt sin objektifiering av honom. Tillgången till 

språket och möjligheten att ifrågasätta vad Anna-Karin gör i hans rum, på hans 

                                                
66  Ambjörnsson, s. 48. 
67  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 333f. 
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säng sker genom att Anna-Karin frivilligt släpper maktkontrollen och därmed 

bjuder in Jari att delta i det sexuella umgänget dem emellan om han så skulle 

vilja.  

 Jag återkommer till samma utdrag av Connell som jag använde mig av när 

jag analyserade Max karaktär genom Minoos. Detta att nya grupper kan utmana 

gamla lösningar och bygga upp en ny hegemoni, och dessa grupper av män kan 

utmanas av kvinnor.68 Vilket också Anna-Karin gör, hon tar över den 

hegemoniska maskuliniteten men väljer att släppa sin makt till förmån för att bli 

älskad på riktigt. 
 

7.4 Wille 

Wille är Vanessas pojkvän och introduceras genom ett samtal i skolan mellan 

Vanessa och hennes vänner Michelle och Evelina. Vanessa är irriterad och snäser åt 

sina vänner. Hon förklarar sitt beteende i en dialog med sina vänner genom att 

ursäkta sitt utbrott för att hon har bråkat med Wille.  

 
”Har du pms eller vad är det med dig?” frågar Evelina. ”Har du bråkat med Wille?”  

”Mm”, svarar Vanessa. ”Jag har bråkat med Wille.”  

Hon säger det för att det är enklast. Hur skulle hon kunna förklara det som hände 

imorse? ”Jag råkade visst bli osynlig, om det inte är så att jag är galen förstås.” 

Killproblem är däremot ett språk som Michelle och Evelina förstår.” 

De ser lättade ut. Allt är som vanligt igen. 

”Men tussan”, säger Evelina och lägger armen om henne.”69 
 

I karaktären Vanessas värld och det sociala gruppsammanhang hon är en del av i 

skolans värld sticker det ut för mycket att berätta om något som går utanför normen. 

Det är inte socialt accepterat att säga att man plötsligt har blivit osynlig, eller galen. 

Det diskursiva språk som fungerar i just denna sociala gruppkonstellation, bestående 

av Vanessa, Michelle och Evelina är problem som uppstår i relationer med män. 

Detta är ett språk som alla karaktärerna förstår och kan hantera och där de också kan 

sympatisera med varandras problem. Wille blir undanflykten som gör att de 

                                                
68  Connell, s. 101. 
69  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 29. 
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kvinnliga karaktärerna åter kan komma tillbaka till identifieringen med sin sociala 

gruppbildning. Jag återkommer här till begreppet representation, eftersom grupper 

inte är givna på förhand i det sociala rummet, utan kommer till liv när de uttrycks i 

ord.70 Karaktären Vanessa bidrar således själv till att styra den sociala situationen till 

att handla om killar när hon istället skulle kunna ha valt att prata om det som har 

verkligen har hänt. 

 
”Jag är inte din djävla taxi”, sa han. 

”Slipp då!”  fräste hon och slängde upp bildörren i farten.  

Wille tvärbromsade och bilen bakom var en hårsmån från att smälla rakt in i dem. 

Vanessa stirrade på honom med känslan av fara rusande i kroppen. 

”Stäng dörren”, sa han lågt och hon drog genast igen den. 

”Jävla gubbe.” 

Den sved, hon såg det. Wille är tjugoett och hon vet att han tycker att åldersskillnaden 

mellan dem är pinsam. När de blev ihop hade hon nyss fyllt femton. Då hade hon hört 

talas om Wille länge. Vanessa kände genast igen något av sig själv i honom. Han ville ha 

mer. Känna mer. Uppleva mer. Hon trodde att livet med honom skulle bli ett äventyr.71  
 

Vanessa söker kickar och någon som hon kan identifiera med sin egen upplevelse av 

jaget. En självuppfyllelse i en annan person. Det hon får i Wille motsvarar inte 

hennes förväntan och Wille känner sig inte bekväm i relationen till Vanessa på grund 

av åldersskillnaden. Hans manliga identitet blir sårbar när han blir kallad ”gubbe” av 

sin egen flickvän. Påminnelsen om åldersskillnaden skapar ett glapp i gemenskapen 

och Vanessas spegling av sig själv i Wille motsvarar inte identitetssökandet. Butler 

hänvisar i Genustrubbel till Foucault och hur han benämner ”kroppen” som ständigt 

under belägring, drabbad som den är av historiens nedbrytande krafter.72 Detta är 

också något som karaktären Wille förhåller sig till, hur hans kropp blir förknippad 

med skuld och ålderdom då han är äldre än sin flickvän. 

 
”Du är så jävla sexig”, viskar Wille med den där rösten som får henne att bli alldeles 

varm. 

                                                
70  Winther Jørgensen, Phillips, s. 52. 
71  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 50f. 
72  Butler, Genustrubbel, s. 206. 
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”Ska du säga”, viskar hon tillbaka och drar med ett finger innanför resåren på hans 

kalsonger. ”Hämta en filt.” 

”Vanliga stället?” frågar Wille med ett berusat leende. 

Hon nickar och de kyssar varandra igen.73  
 

Dialogen fortsätter med hur karaktären Vanessa funderar runt hennes lust till sex. 

Wille tror att Vanessa inte kan få nog av honom, men egentligen handlar det inte om 

det. Att ha sex för Vanessa är likställt med att vara full: ”Att ha sex är precis som att 

vara full. Det får henne att glömma allt hon inte vill tänka på. Det får henne att känna 

sig som universums medelpunkt.”74  

 Karaktären Wille identifierar Vanessas starka sexualitet med styrkan i sin egen 

maskulinitet. För Vanessa är däremot sexualiteten ett sätt att förtränga problem på 

och att få bli delaktig och betydelsefull i ett sammanhang större än henne själv. Wille 

går att koppla ihop med den ”delaktiga mannen”, vilken drar fördelar av den 

hegemoniska hegemoniteten, då den tillgodogörs av de patriarkala utdelningarna.75 

Dock går detta ihop med de situationer där karaktären Wille tror att han uppfyller 

Vanessas behov, skulle han inse sanningen skulle han förpassas ner på en lägre nivå 

av manlighet, vilket också hänger ihop med en identifiering av det egna jaget som 

sämre värt. 

 ʼ”Jag vet att jag är hopplös säger hanʼ. ʼMen jag försöker. Jag måste bara komma 

på vad jag vill göra. Det kanske var lättare för såna som jag för i tiden, när man inte 

hade så många val. Du vet, man fick jobba i gruvan eller nåt hela sitt liv.ʼ”76 Wille 

har en självinsikt men den är förknippad med sättet han identifierar sig själv på. 

Oförmågan att fatta beslut för framtiden är sammanlänkat med oförmågan att förstå 

att valmöjligheterna i livet inte behöver innebära en tröskel. 

 

7.5 Sammanfattande analys 

Maskuliniteten som framställs i Cirkeln är på många sätt en spegling av vad de 

kvinnliga karaktärerna söker för motsvarighet i sin egen identitet, eller vad de 

försöker hävda med sin karaktär. Det är genom den diskursiva situation som de 
                                                
73  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 83. 
74  Ibid., s. 83f. 
75  Connell, s. 103. 
76  Strandberg, Bergmark Elfgren, s. 469. 
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kvinnliga karaktärerna befinner sig i som man kan läsa de manliga karaktärernas 

identitet. I dessa diskursiva situationer går det också att skapa en förståelse för vilken 

typ av manlig identitet som Cirkeln uppvisar ställt till termer som ”sexualitet” och 

”makt”. De kvinnliga karaktärerna tar makten över sin egen sexualitet genom aktiva 

val i hur de förhåller sig till de manliga karaktärerna och deras personlighet. De 

manliga karaktärerna i Cirkeln skulle jag inte utläsa som stereotypa utan mer som en 

spegling av vad de kvinnliga karaktärerna söker i sitt identitetsskapande och denna 

bild förändras utifrån de kvinnliga karaktärernas egna fria vilja längs berättelsens 

gång. De manliga karaktärerna är inte män på egen hand, utan kommer till form i sin 

manliga identitet av den kvinnliga identitetshandlingen, och motsvarar ett sökande 

som inte alltid lever upp till förväntningarna. Det finns olika typer av maskulinitet i 

Cirkeln när det gäller de fyra manliga karaktärer som jag har studerat. Max och Jaris 

hegemoniska maskulinitet utmanas av karaktärerna Minoo och Anna-Karin och 

Gustaf kan sägas frångå den heterosexuella normen för en hegemonisk man och på 

detta sätt vara en förgrundsfigur för en annan form av manligt ideal. Eftersom 

författarna av Cirkeln har använt sig av Bechdel testet, har jag fått använda mig av ett 

omvänt Bechdeltest för att studera vad som händer med de manliga karaktärerna. 

 Bilden av manlighet skulle jag säga förändras sett till när de kvinnliga 

karaktärerna genomför en handling som påverkar de manliga karaktärernas 

identitetsspegling i de kvinnliga. Det är alltså inte en bild de manliga karaktärerna 

själva kan förändra utan den är beroende av den kvinnliga handlingen. Förändras den 

kvinnliga handlingen förändras så även den manliga identiteten i en symbiotisk 

handling. 

  

8. Slutdiskussion 

I min uppsats har jag genom att använda mig av en diskursteoretisk metod studerat 

den manliga identiteten i Cirkeln och koncentrerat mig på karaktärerna Max, Gustaf, 

Jari och Wille. Mitt syfte har varit att studera representationen av manlighet i boken 

Cirkeln och vad för sorts ”typ” av män som framkommer genom min analys av de 

kvinnliga karaktärerna. För att komma åt de manliga karaktärernas identitet har jag 

studerat dem genom situationer där Cirkelns kvinnliga karaktärer är representerade. 

Teorin har jag grundat i Raewyn Connells teorier om manlighet och jag har också 
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använt mig av Judith Butlers queerteori. Jag har kort nämnt den tidigare forskningen 

som vad jag har kunnat utröna är begränsad till två kandidatuppsatser som behandlar 

Cirkelns kvinnliga karaktärer. En kort bakgrund till den ”fantastiska” ungdomsboken 

har följts åt av en resumé av Cirkeln. I min analys av de fyra manliga karaktärerna 

som jag har läst genom de kvinnliga karaktärerna har jag kommit fram till att det 

finns olika ”typer” av manliga ideal i Cirkeln och att de kvinnliga karaktärerna 

utmanar den hegemoniska maskuliniteten, men även väljer att följa sin egen fria 

vilja. 
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