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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att analysera Suzanne Collins skönlitterära Hungerspelen-trilogi 

och finna uttryck för klass, som sedan ska kopplas till gymnasieskolans värdegrund. Detta 

för att ge legitimitet åt att tala om klass i klassrummet och arbeta med värdegrunden 

utifrån ett skönlitterärt verk. Teorin bakom analysen är primärt en marxistisk 

klassanalys, med inslag av Weber och det sociologiska begreppet social stratifiering. 

Metoden som används är närläsning. Resultatet visar att det finns många uttryck för klass 

i trilogin, och att flera av dessa kan kopplas samman med värdegrunden. Inga anspråk 

görs på att formulera en plan för hur lärare kan tala om klass i klassrummet, utan 

klassanalysen och kopplingen mellan det skönlitterära verket och värdegrunden fungerar 

snarare som en legitimering för att tala om klass och som en grund att bygga vidare på. 

 

Nyckelord: Hungerspelen, klass, analys, Marx, närläsning 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyze Suzanne Collins’ fictional trilogy The Hunger Games and 

to find expressions of class, which are to be connected with the school’s values. This is to 

give legitimacy to speaking about class in the class room and to work with the basic values 

based on a fictional work. The theory behind the analysis is primarily a Marxist class 

analysis, with features of Weber and the sociological term social stratification. The 

method used is close reading. The result shows that there are many expressions of class 

in the trilogy, and that several can be connected with the school’s values. No claims are 

being made of formulating a plan for how teachers can speak about class in the class room, 

but the class analysis and the connection between the fictional work and the school’s 

values are more of a legitimization to speak about class and as a foundation to build upon. 
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1 Inledning 

 

Klass finns. Klass väcker känslor. Nämn ordet klass och ingen är oberörd. Klass ger 

skillnader i makt, status, lön, hälsa, boende, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Trots detta 

förnekar vissa att klass finns. Därför vill vi tala om klass (Alakoski & Nielsen, 2007, s. 

7). 

 

Citatet ovan är hämtat från en antologi som heter just Tala om klass och ämnar göra det 

som titeln uppmanar till. Det är också precis vad som är tanken bakom den här uppsatsen, 

att ge legitimitet till att tala om klass. Detta gör jag genom att först definiera klass, sedan 

försöka finna uttryck för klass i ett skönlitterärt verk, och slutligen koppla de eventuella 

fynden till skolans värdegrund. På så sätt kan det ses som att klass existerar i verkligheten, 

i fiktionen och i styrdokumenten, och därför kan det finnas värde i och vikt av att tala om 

det. 

 

Klass finns, precis som uppsatsen inleds med citatet ovan. Jag är övertygad om att klass 

påverkar våra elever och skapar skillnader i klassrummen lika mycket som det påverkar 

oss alla utanför skolan och skapar skillnader i samhället. Genom att tala om klass kommer 

vi troligtvis inte att lösa några stora samhällsproblem eller minska klyftor, men klass 

väcker känslor och ingen blir oberörd av det. Därför menar jag att vi måste tala om det. 

Det här arbetets syfte är att försöka finna uttryck för klass i Hungerspelen-trilogin, och 

sedan använda det som en grund för att kunna tala om klass i vår verklighet och i skolans 

värdegrundsarbete. 

 

Att läsa skönlitterära berättelser kan vara tätt sammankopplat med ens 

identitetsskapande, då det enligt Birgitta Bommarco och Suzanne Parmenius Swärd, båda 

verksamma i svenska med didaktisk inriktning, kan hjälpa elever att foga ”en annans 

berättelse till den egna livsvärlden”. De hänvisar till forskning om en vanligt 

förekommande känsla av utanförskap hos homosexuella elever, då de inte känner igen sig 

i litteraturen som läses och berättelserna inte gör avtryck (Bommarco & Parmenius 

Swärd, 2012, s. 41). 

 

Klass och sexualitet är vitt skilda saker, men jag tror att det Bommarco och Parmenius 

Swärd skriver om det upplevda utanförskapet också kan appliceras på en elev vars 

klasstillhörighet bryter mot normen. Om att tala om klass kan innebära någon form av 

bekräftande för någon är det värt det, och om klasstalandet resulterar i tolkningar, 

diskussioner och problematiseringar är det bara en bonus. För klass väcker känslor. 

Därför vill jag tala om klass. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att genom analys försöka finna uttryck för olika aspekter av klass i Suzanne 

Collins Hungerspelen-trilogi. För att kunna göra detta måste klassbegreppet först och 
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främst definieras, och sedan ska de eventuella fynden från analysen kopplas till 

gymnasieskolans värdegrund för att förhoppningsvis kunna fungera som ett sätt att tala 

om klass i klassrummet. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

• Vilka uttryck för klass finns i Hungerspelen? 

• Hur kan dessa eventuella uttryck kopplas till värdegrunden i Gy11? 

 

1.2 Bakgrund 

En av anledningarna till att fokus för detta arbete hamnade på just klass var för att tidigare 

analyser av Hungerspelen ofta har fokuserat på genus, eller på ett mer övergripande och 

intersektionellt perspektiv. Jag fann inga renodlade klassanalyser av Hungerspelen och 

därför finns det en kunskapslucka. 

 

Då analyser med ett genusperspektiv inte är relevanta för det här arbetet presenteras inga 

genusanalyser av Hungerspelen som tidigare forskning. Istället kommer bakgrunden och 

forskningsöversikten bestå av två exempel på hur klass kan analyseras i litteratur, där det 

första exemplet rör barnlitteratur och det andra handlar om YA-litteratur, Young Adult 

(unga vuxna). Det första exemplet är åldrat, vilket tyder på att kunskapsluckan när det 

handlar om klassanalyser av litteratur inte bara gäller Hungerspelen, utan möjligtvis barn- 

och ungdomslitteratur i allmänhet. 

 

Artikelsökningen gjordes via databasen Google Scholar och sökningarna som 

genomfördes var ”hunger games”, ”hunger games class”, ”hunger games analysis” och 

slutligen ”class in literature”. Under dessa sökningar valdes en större mängd artiklar som 

lästes, och många valdes snabbt bort på grund av att de inte var relevanta för arbetets 

syfte. Exempelvis rörde det sig om flertalet genusanalyser av Hungerspelen som valdes 

bort. Andra artiklar som saknade relevans handlade om till exempel mode och klass, eller 

att använda Hungerspelen till att uppmuntra elever att arbeta med social rättvisa, men då 

det inte fanns några renodlade klassanalyser av verket valdes inget som handlade 

specifikt om Hungerspelen. De artiklar som till slut valdes handlade om klassanalys av 

litteratur. Som en del av bakgrunden presenteras också det sociologiska begreppet social 

stratifiering och dess fyra underkategorier. 

 

1.2.1 Klassanalyser i litteratur 

Den amerikanske litteraturvetaren Ian Wojcik-Andrews skriver om klass i litteratur för 

yngre och primärt för barn. Wojcik-Andrews nämner i en artikel flera verk med inslag av 

klass, men menar också att det är förvånande hur ovanligt det är med klassanalyser av 

den här sortens litteratur, speciellt med tanke på hur vanligt förekommande klass kan 

vara i själva berättelserna. Författaren refererar till Dixon, som hävdar att 

barnlitteraturen på 1970-talet präglades av ett medelklasspråk. Detta på grund av att det 

var medelklassen som utbildade sig och som skrev, och därför var det medelklassens 

berättelser som kom fram. Wojcik-Andrews skriver att Dixons argument visserligen kom 
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1977 och att argumentet är i behov av en uppdatering. Eftersom Wojcik-Andrews skrev 

artikeln 1993 är den uppdateringen kanske i sin tur i behov av en uppdatering, men 

författaren ställer sig ändå frågan om ifall arbetarklassbarn är representerade i 

litteraturen, och om deras berättelser får plats i skolorna. Wojcik-Andrews ställer sig 

frågan om det råder en medelklassnorm i skolan och i litteraturen, och om det betyder att 

arbetarklassen därför blir vad Wojcik-Andrews kallar ”the Other”, den Andra klassen 

(Wojcik-Andrews, 1993, s. 114-115). 

 

Efter det ifrågasätter författaren den stora kunskapsluckan när det kommer till 

klassanalyser av barnlitteratur. Oavsett vad anledningen bakom bristen på analyser kan 

vara så är Wojcik-Andrews övertygad om att det inte beror på att klassproblematiken på 

något sätt har försvunnit och är ett avklarat problem, utan snarare att det är för 

ouppklarat. Klass är ”endlessly discussed, but never addressed”, vilket ungefär kan 

översättas till att klass är något som ständigt diskuteras men aldrig tas itu med (Wojcik-

Andrews, 1993, s. 117). 

 

Två amerikanska forskare i engelsk litteratur, Ashley Boyd och Summer Pennell, uttrycker 

också tankar om hur klassnormer i skolan, och primärt gällande vad som förmedlas i 

litteraturen, kan bidra till ett utanförskap. Detta är inte helt olikt det ovan nämnda 

begreppet ”the Other” av Wojcik-Andrews. Boyd och Pennell menar att det framför allt är 

lärarens uppdrag att motverka detta genom att först och främst introducera 

normbrytande texter, och sedan ge eleverna rätt verktyg för att tolka texterna. I det här 

fallet rör det sig om klass och social orättvisa i boken Eleanor & Park skriven av Rainbow 

Rowell, men Boyd och Pennell poängterar att andra analyser, exempelvis med fokus på 

etnicitet, också är mycket viktiga. Liksom i Wojcik-Andrews artikel ovan där det 

konstaterades att barnlitteraturen ofta handlade om klass på olika sätt, men att det ändå 

var relativt outforskat, menar Boyd och Pennell att klass är ett vanligt förekommande 

tema i litteratur för unga vuxna, men att det inte finns speciellt mycket forskning i ämnet 

(Boyd & Pennell, 2015, s. 96-97). 

 

Med fokus på Bourdieus teorier om olika former av kapital gör författarna en analys av 

boken och finner många uttryck för klass, bland annat hur en huvudkaraktär blir mobbad 

i skolan på grund av brott mot medelklassnormen. Det finns också en påtaglig skillnad 

mellan de två huvudkaraktärerna och deras hem, som representerar arbetarklass 

respektive medelklass. Kontrasten och segregeringen tydliggörs bland annat när 

arbetarklasskaraktären kommer hem till medelklasskaraktären och beskriver det som 

något helt främmande, just för att det för henne är en främmande värld. Det finns gardiner 

som matchar dukar under lampor och i ett sådant hus kan man ha ett eget rum och 

närvarande föräldrar i kontrast mot karaktärens separerade och frånvarande föräldrar. 

Det finns till och med sex olika sorters kakor i skafferiet. Allt detta står i stark kontrast 

mot arbetarklasskaraktärens hem och liv, där trasiga kläder lagas med säkerhetsnålar 

eller där man gnuggar tänderna med salt eftersom det inte finns någon tandborste (Boyd 

& Pennell, 2015, s. 104, 107). 
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Författarna ger flera exempel på saker och företeelser i boken som både implicit och 

explicit berör social status och orättvisor, och i och med det kan hjälpa läsare förstå klass. 

Detta menar de är ett argument för att använda litteratur för unga vuxna i klassrummet 

och på så sätt lyfta fram normkritiska teman, i detta fallet klass (Boyd & Pennell, 2015, s. 

110). 

 

1.3 Social stratifiering 

Inom sociologin kan begreppet social stratifiering tillämpas när samhälleliga orättvisor 

diskuteras. Begreppet målar upp en bild av hur samhället är indelat i olika strata, alltså 

skikt eller lager i en hierarki. Stratifieringen kan handla om klass, ofta i form av ojämn 

fördelning av kapital eller egendom, men social stratifiering kan också röra sig om 

exempelvis genus eller ålder (Giddens & Sutton, 2014, s. 307). 

 

Mer om andra former av orättvisor nämns i samband med intersektionalitetsbegreppet i 

avsnittet om avgränsningar. Sociologerna Anthony Giddens och Philip Sutton skriver att 

stratifieringen brukar kunna delas in i fyra olika varianter: slaveri, kast, stånd och klass 

(Giddens & Sutton, 2014, s. 307-310). Även om klassbegreppet står i fokus för det här 

arbetet kan de andra formerna av stratifiering visa sig relevanta för det övergripande 

perspektivet på orättvisor och kommer därför kort redogöras för. Jag har valt att ha med 

social stratifiering som en del av bakgrunden istället för att inkludera det i teoriavsnittet, 

då det både fungerar som en kortfattad historisk överblick av orättvisor, samt kan ses som 

en begreppsförklaring snarare än en teori. 

 

1.3.1 Slaveri 

Slaveri handlar om att äga en annan människa som en egendom och arbetskraft och har 

historiskt sett ut på många olika sätt. Det har funnits slavar som helt saknat rättigheter, 

som under slaveriet i USA, och det har funnits slavar som i viss mån setts som fria, men 

inte haft rösträtt eller kunnat ta värvning i arméer, som i antikens Grekland. Ett exempel 

på slavarbete som författarna nämner är att arbeta i en gruva. Det finns också exempel på 

slavuppror genom tiderna, och många slaverisystem har visat sig vila på mycket ostadiga 

grunder. Enda sättet att framtvinga och bibehålla hög produktivitet från slavarna var ofta 

genom ”konstant övervakning och brutala bestraffningar” (Giddens & Sutton, 2014, s. 

308). 

 

1.3.2 Kast 

I kastsystem finns det ingen social rörlighet alls. Man dör i det kast som man fötts in i och 

det finns inga motsvarigheter till klassresor eller att köpa sig sin frihet. Giddens och 

Sutton (2014) skriver att det kan grundas på bland annat etnicitet eller ett slags arv från 

föräldrarna, som till exempel deras kast eller deras religiösa tillhörighet. Här gör 

författarna en tydlig koppling till klass, då både kast och klass handlar om något som man 
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föds in i. Kastsystemen har bidragit till tidig historisk segregation, exempelvis för 

europeiska judar som på olika platser och i vissa fall enligt lag inte fick röra sig fritt i 

samhället, eller ens interagera med icke-judar. I Indien har ett kastsystem länge varit 

aktivt och förknippats med fyra olika yrkeskategorier, även om samhällets syn på kaster 

börjar förändras och kastrelaterad diskriminering har blivit förbjuden. Också Sydafrikas 

apartheid-regim är ett exempel på ett segregerande kastsystem (Giddens & Sutton, 2014, 

s. 308-309). 

 

1.3.3 Stånd 

Ståndssamhället var ett hierarkiskt system som till skillnad från kastsystemet hade 

möjligheter för en viss rörlighet mellan de olika stånden, till exempel genom äktenskap 

eller adlande. De olika stånden hade olika skyldigheter och rättigheter inför lagen, och 

systemet med olika stånd växte oftast fram i aristokratiska samhällen (Giddens & Sutton, 

2014, s. 310). 

 

1.3.4 Klass 

Det som följer är en kort redogörelse för klass som ett av de fyra stratifieringssystemen. 

Den teoretiska ramen kommer senare utvecklas och med det också klassbegreppet, med 

fokus på framför allt marxistisk klassanalys. En relativt vanlig och förenklad definition av 

klassbegreppet är att det rör sig om en liknande ekonomisk situation, eller om tillgångar, 

eller om vilken sorts arbete man har, för en specifik grupp människor, och att det påverkar 

hur man lever och är som person. Giddens och Sutton (2014) skriver att klass på vissa 

punkter avviker helt eller delvis från de andra stratifieringssystemen, bland annat genom 

att klassen enligt författarna kan tillåta mer rörlighet än i andra system och att klass inte 

är segregerat genom lag. En stor skillnad är också att klass primärt grundas på 

ekonomiska skillnader och materiella tillgångars fördelning (Giddens & Sutton, 2014, s. 

310). 

 

1.4 Disposition 

Efter att arbetets syfte presenterats och en kortfattad forskningsöversikt och bakgrund 

har getts följer teoridelen, där det spretiga och ibland svårdefinierade begreppet klass 

avgränsas till marxistisk klassanalys, och preciseras med hjälp av fem teman. 

Teoriavsnittet avslutas med att kritik mot klassanalysen lyfts fram. Sedan förklaras 

metoden och själva arbetsprocessen, följt av en redogörelse över vilka arbetets 

avgränsningar är och varför de har gjorts. 

 

I analysavsnittet kopplas den skönlitterära boken till teorin och till dess fem teman, vilka 

förstärks av underteman. Kapitel 5 är en slutdiskussion som svarar på frågeställningarna 

och sedan förs ett kort resonemang om hur lärare kan tala om klass i klassrummet, som 

en återkoppling till inledningen. Analysresultatet kopplas också till värdegrunden i Gy11. 
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Slutligen sammanfattas uppsatsen innan förslag till vidare forskning ges, och de källor 

som använts i arbetet anges. 

 

1.5 Material 

Nedan redogörs kortfattat för materialet som används för analysen som ska svara på 

arbetets frågeställningar. Först ges en beskrivning av den övergripande handlingen i 

Hungerspelen-trilogin, med fokus på det som kan komma att bli relevant för själva 

klassanalysen i uppsatsen. Det andra materialet är läroplanen för gymnasiet, Gy11, och 

istället för att redogöra för ett så omfattande styrdokument i sin helhet har jag valt att 

istället plocka ut det från de inledande kapitlen som senare används i samband med 

analysen. 

 

Trots att det skönlitterära verket kan ses som grunden för analysen, och trots att Gy11 

skulle kunna vara en del av exempelvis bakgrunden, har jag valt att behandla Gy11 som 

ett material. Anledningen till detta är att Gy11 tolkas och kopplas samman med 

Hungerspelen. Tolkningen av styrdokumentet svarar på en av frågeställningarna och 

bidrar till uppsatsens resultat. 

 

1.5.1 Hungerspelen-trilogin 

Hungerspelen-trilogin är en dystopisk framtidsskildring skriven av Suzanne Collins och 

består av de tre böckerna Hungerspelen (2008), Fatta eld (2009) och Revolt (2010). Till 

det här arbetet används en samlad bok utgiven 2012, och alla tre böcker behandlas därför 

som ett enda sammanhängande verk om inget annat anges, till exempel att helheten 

benämns som ”trilogin”. 

 

Den första boken handlar om hur huvudkaraktären Katniss Everdeen tar sin systers plats 

i Hungerspelen, den TV-sända dödskampen mellan de olika distrikten. Landet de bor i 

heter Panem och är vad som finns kvar av USA efter krig och naturkatastrofer. Panem är 

uppdelat i tolv distrikt och en huvudstad. Varje år vid slåtterceremonin dras två deltagare, 

tributer, från varje distrikt för att delta i Hungerspelen, och bara en person kan komma 

segrande och levande därifrån. Hungerspelen ska fungera som en slags påminnelse om en 

75 år gammal revolt mot huvudstaden, och också som en påminnelse om att inte försöka 

något liknande igen. Med sina barn och unga ”betalar” distrikten sin skuld till 

huvudstaden. 

 

Katniss, från Distrikt 12, ett av de fattigare distrikten i Panem, lyckas inte bara vinna 

Hungerspelen, utan förändrar också reglerna så att Peeta Mellark från hennes distrikt 

också kan vinna. De båda har fejkat en kärleksrelation sedan innan spelen började för att 

vinna folkets hjärtan, men Katniss tvekar vid flera tillfällen och undrar om hon verkligen 

fejkar. Hon vill inte att de två som är ensamma kvar ska behöva slåss mot varandra och 

säger att de ska äta giftiga bär istället. På så sätt vinner ingen, och det får spelledarna att 
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i sista sekund ändra spelreglerna och presentera två vinnare av Hungerspelen, för första 

gången någonsin. 

 

I bok två hemsöks Katniss av vad hon sett och gjort i spelet, och hon får dessutom ett 

otäckt besök från Panems ledare president Snow. Han uppskattar inte hennes trots och 

menar att det på grund av hennes idé med bären finns en risk för upplopp i flera distrikt. 

Om hon inte fortsätter fejka relationen med Peeta och övertygar folket i Panem om att 

hotet om att äta de giftiga bären var en kärlekshandling, snarare än en handling av trots 

eller motstånd, kommer det drabba hennes familj. 

 

Resten av bok två handlar framför allt om hur revolten börjar pyra runt om i distrikten, 

eller fatta eld som titeln antyder, och i och med det ökar också huvudstadens förtryck mot 

distrikten. Vakterna blir fler och våldsammare. Huvudstaden bestämmer också att det ska 

vara ett annorlunda Hungerspel det året då det är 75-årsjubileum. Enbart tidigare tributer 

ska delta i den speciella jubileumstävlingen, och därför måste Katniss tillbaka in på arenan 

igen. 

 

Vad hon inte vet är att flera av deltagarna är en del av en rebellgrupp som håller till i det 

gamla och ödelagda Distrikt 13, ett distrikt som innan första boken bombades av 

huvudstaden efter ett försök till en revolt. De lyckas stoppa spelet och får ut Katniss, vilket 

blir starten på revolten och den tredje boken Revolt. 

 

I den sista boken har Distrikt 12 bombats av huvudstaden och ligger i ruiner. De 

överlevande bor i Distrikt 13 med motståndsrörelsen, som Katniss sakta lär sig har en del 

metoder som påminner om huvudstadens. Katniss blir en symbol för motståndsrörelsens 

rebellpropaganda och en stor del av boken handlar mer om ett propagandakrig än om en 

faktisk revolt. 

 

När det väl blir en väpnad konflikt och rebellerna rör sig mot huvudstaden dör Katniss 

syster av en bomb, som senare visar sig ha släppts av rebellerna själva för att få 

huvudstaden att tappa förtroendet för sin president. Katniss inser att rebellernas ledare 

var villig att gå hur långt som helst för presidentposten och befarar att Panem inte skulle 

bli speciellt annorlunda under hennes styre heller. Därför dödar Katniss rebellernas 

ledare istället för att döda president Snow, men han dör senare på grund av en långt 

gången sjukdom. En kvinna vid namn Paylor, en av rebellerna från Distrikt 8, hamnar till 

slut på presidentposten och Hungerspelen avskaffas. Katniss och flera andra återvänder 

hem till sina distrikt för att bygga upp dem igen, och hon och Peeta blir till slut ett par på 

riktigt. 

 

Återkommande genom böckerna är en gest där man trycker vänsterhandens mellersta 

fingrar mot läpparna och sedan håller upp dem i luften. Det är en gest som långsamt blir 

en symbol för motstånd, tillsammans med djuret härmskrikan och melodin som den unga 

flickan Rue visslar på i den första boken. Härmskrikan är en biprodukt av ett misslyckat 
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försök av huvudstaden att skapa en fågel som kunde avlyssna distrikten. Istället för att 

avlyssna parade den sig med vilda fåglar vilket resulterade i den nya arten härmskrikan, 

som inte gör något annat än att imitera människors sånger och melodier. Då härmskrikan 

ses som ett misslyckande från huvudstadens sida används den också som symbol i 

revolten, och Katniss kallas vid flera tillfällen för Härmskrikan när hon också blir en 

symbol för motståndet (Collins, 2012). 

 

Vid en första genomläsning av böckerna framstår det som att de flesta uttrycken för klass 

som är relevanta för det här arbetet märks i den första boken, då det är främst i den som 

Panem och dess distrikt introduceras. Dock finns det flera viktiga detaljer i de två andra 

böckerna, och eftersom berättelsen inte är en helhet utan alla tre delar har jag valt att 

inkludera hela trilogin i närläsningen och analysen. Mer om närläsning och vikten av 

helheten följer i avsnitt 3 om metoden. 

 

1.5.2 Gy11 

Det andra materialet som används i analysen är Läroplan för gymnasieskolan 2011, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen (Gy11), med fokus på kapitel 1, ”Skolans 

värdegrund och uppgifter” (Skolverket, 2011, s. 5-8), samt kapitel 2, ”Övergripande mål 

och riktlinjer” (Skolverket, 2011, s. 9-16). 

 

Inledningen av värdegrunden talar om grundläggande värden, om demokrati och om 

mänskliga rättigheter. Det står också om ”människolivets okränkbarhet”, ”alla 

människors lika värde” och ”solidaritet mellan människor.” Det enda som nämns om 

jämlikhet i de grundläggande värdena handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor.  

Under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” förklaras att skolan ska ”främja 

förståelse” för andra och att ingen ska diskrimineras. Som diskrimineringsgrunder nämns 

inte klass eller något som kan tolkas som klasstillhörighet explicit. Om klass ska kunna 

tolkas fram som en diskrimineringsgrund får det hamna under ”annan kränkande 

behandling” (Skolverket, 2011, s. 5). 

 

Skolan beskrivs också som en ”social och kulturell mötesplats”, och i samband med 

beskrivningen av hur en likvärdig utbildning bör se ut står det att ”Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar”. Gymnasieskolans uppdrag är att förmedla kunskaper 

och värden, och hjälpa eleverna att bli ansvarskännande. Det är också skolans roll att 

uppmärksamma ”hälso-, livsstils- och konsumentfrågor”, samt att eleverna under 

utbildningen ska tillägna sig ett etiskt förhållningssätt och genom det kunna ”agera 

ansvarsfullt mot sig själva och andra” (Skolverket, 2011, s. 5-7). 

 

I nästa del av läroplanen, ”Övergripande mål och riktlinjer”, skrivs det ännu en gång att 

läraren ska utgå från individens förutsättningar, och att all undervisning också ska 

genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Under rubriken ”Normer och värden” står det 

bland annat att all utbildning ska vara förenlig med mänskliga rättigheter och 



 

9 
 

demokratiska värderingar. Här står det också om individens integritet, ”alla människors 

lika värde” och jämställdhet (Skolverket, 2011, s. 9-11). 

 

Några av skolans mål är att varje elev ska ta avstånd från förtryck och istället hjälpa 

människor, samt att kunna ”samspela i möten med andra människor utifrån respekt för 

skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia”. Ett annat viktigt mål som 

skolan har är att hjälpa eleverna att ”leva sig in i och förstå andra människors situation”, 

och använda den kunskapen och det perspektivet till att agera osjälviskt och för någon 

annan (Skolverket, 2011, s. 11). 

 

2 Teori 

Här redogörs för vad som tillsammans med paraplybegreppet social stratifiering, som 

förklarades i kapitel 1.3 som en del av bakgrunden, kommer utgöra den teoretiska ramen 

för det här arbetet. Uppsatsen tar framför allt avstamp i den marxistiska klassanalysen. 

Nedan följer beskrivningar av för uppsatsen relevanta begrepp, tankar och företeelser 

inom marxistisk klassanalys, och dessa delas in i fem teman som kommer utgöra grunden 

för själva analysen. 

 

Även om Marx tankar om klass är den primära teorin bakom arbetets analys kommer 

ändå en förklaring om skillnaderna och likheterna mellan Marx och Weber att nedan 

inleda teoridelen. Detta är inkluderat för att ge en kort historisk bakgrund samt för att det 

längre fram kommer ett resonemang som jag har valt att kalla en ”Weberiansk tolkning 

av Marx”. 

 

2.1 Överklass och underklass 

Giddens och Sutton (2014) refererar till Wright, en sociolog som kombinerat de i viss mån 

motstridiga Marx och Weber i ett försök att förenkla och förnya klassbegreppet, och 

resultatet blev ett fokus på hur medlemmar av olika klasser har möjlighet att kontrollera 

produktionsprocessen. Den styrande makten, i detta fallet kapitalisten, har kontroll över 

alla delar av produktionen, till exempel investeringar, mark eller fabriker, och framför allt 

kontroll över arbetskraften. Överklassen har kontroll över underklassen (Giddens & 

Sutton, 2014, s. 312). 

 

Men det finns som sagt också en del motstridigheter mellan Marx och Webers tankar om 

klass. Om likheterna handlar om förhållandet till kapitalismen och dess ägande handlar 

några av skillnaderna mer om Marx syn på kollektiv och struktur kontra Webers syn på 

individ och situation.  Kriminologen Magnus Hörnqvist (2016) skriver också att en 

skillnad ligger i hur kapitalismens roll betraktas. Marx la fokus på produktionen och på 

vem som arbetar för vem, medan Weber istället fokuserade på marknaden, men 

gemensamt för de båda är att ägandet är grundläggande i klassanalysen. Dock finns det 

olika syn på vad som ägs, och inom marxistisk klassanalys ägs både produktionsmedlen 
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och i viss mån också arbetskraften, och därför kan uppdelningen i en över- och en 

underklass också ses som den ägande klassen och den ägda klassen (Hörnqvist, 2016, s. 

11-16). 

 

Även sociologen Mattias Bengtsson (2010) refererar till Wright, som enligt författaren har 

en ”marxistisk utgångspunkt”. En fundamental del av marxismens klassanalys är synen 

på kapitalismens maktutövande över arbetarklassen, där de styrande övervakar och 

kontrollerar, något som också kan kopplas till den ena klassens ägande av den andra 

(Bengtsson, 2010, s. 14). 

 

En viktig detalj är också att klasser, i det här fallet en under- eller arbetarklass, inte bara 

existerar som motpol till över- eller kapitalistklassen, utan att de måste skapas av 

människor som förenar sig. Klasser formas i ”kampen om samhälleliga resurser”, och de 

formas genom ”organisation, gemensam kultur och identitet” (Hörnqvist, 2016, s. 24). Här 

kommer också det i marxismen återkommande begreppet klasskamp in i bilden, då 

Hörnqvist poängterar att klass inte kan existera utan klasskamp. Klassen föds ur kampen 

och dör utan den. Klassen blir en klass först då den enas i en gemensam kamp mot en 

annan klass (Hörnqvist, 2016, s. 24). Mer om motstånd inom marxistisk klassanalys följer 

nedan i avsnitt 2.3. 

 

2.2 Ojämlikhet 

Bengtsson skriver att klass kan problematiseras och kritiseras från många olika håll, och 

det har också gjorts genom historien. Begreppet förändras med tiden, byter betydelse och 

klass i dagens postindustriella Sverige behöver inte alls ha något att göra med klasserna 

som Marx skrev om. Problematiseringen kan också handla om att ifrågasätta vad 

begreppet bör och kan innehålla, exempelvis i form av ekonomisk, social eller kulturell 

klass. Då syftet är att finna uttryck för klass i ett fiktivt verk som handlar om segregerade 

distrikt uppdelade efter arbeten läggs fokus snarare på vad Bengtsson beskriver som 

ekonomisk klass, helt enkelt att ”förvärvsarbetande klassificeras i olika klasspositioner”, 

medan social klass mer handlar om gemenskaper och konsumtionsmönster (Bengtsson, 

2010, s. 16). 

 

Exempelvis Bourdieus tankar om social klass är inte relevanta för det här arbetet och 

uppfyller inte uppsatsens syfte, inte på samma sätt som de flesta idéer om ekonomisk 

klass. De uttryck för klass som kommer sökas efter i Hungerspelen handlar mer om 

ekonomi och arbete, och framför allt om maktutövande och förtryck, snarare än kulturellt 

kapital, konsumtion, livsstil och smak relaterat till klass, och därför är ekonomisk klass 

mer relevant än klass som något socialt. Dock är det viktigt att tillägga att relevansen 

handlar om just detta arbetes analys och är inte på något sätt ett försök till värdering av 

olika teorier om klass. Relevansen handlar om att uppfylla uppsatsens syfte. På grund av 

detta fokuserar arbetet på två klasser och på ojämlikheten mellan dessa, och analysen 



 

11 
 

kommer gå ut på att försöka finna uttryck för klass och uttryck för ojämlikheten mellan 

klasserna. 

 

Relaterat till klassanalysens syn på ojämlikhet är också vad Hörnqvist skriver om 

privilegier. Även om det är mer av en Weberiansk tolkning av Marx än renodlad marxism 

skriver Hörnqvist om privilegier och klass utifrån begreppet livschanser. Det finns så 

kallade ”klasspecifika resurser” som varje person förfogar över, och dessa resurser styr 

livschanserna i flera olika avseenden. Men det rör sig hela tiden om relationella 

livschanser, där individer alltid är rika eller fattiga i relation till andra individer. 

Livschanserna, privilegierna som personen föds med, avgör vilka dörrar som öppnas och 

stängs och vilka möjligheter som finns. Hörnqvist summerar det som att ”[m]ycket tycktes 

avgjort i förväg” (Hörnqvist, 2016, s. 29-30). 

 

2.3 Motstånd 

En marxistisk analys kan inte ignorera konflikten mellan kapitalistklassen och 

arbetarklassen, mellan de som äger och de som inte äger, och ett oundvikligt slut skulle 

enligt Marx vara ”det kapitalistiska samhällets undergång.” De två sociologerna Christofer 

Edling och Fredrik Liljeros skriver att eftersom arbetskraften, arbetarens kropp och tid, 

är en vara som säljs för att arbetaren ska kunna leva, finns det en minimigräns för vad 

kapitalisten måste betala för att arbetaren ska fortsätta överleva, men ändå tvingas att 

fortsätta arbeta. Medan kapitalistklassen plockar ut vinsten för sig själva, vad Edling och 

Liljeros kallar för mervärdet, kan produktionsförhållandena ändras och minimigränsen 

för arbetarklassens löner kan komma att sänkas. Marx förutspådde att arbetarklassen 

skulle nå en gräns där den inte längre skulle kunna försörja sig på de sjunkande lönerna 

och det skulle leda till ett oundvikligt uppror mot kapitalistsystemet (Edling & Liljeros, 

2016, s. 13-14). 

 

2.4 Förändring 

Även om tankarna ovan, om att konflikten mellan överklassen och underklassen 

oundvikligen kommer leda till motstånd, fungerar i den teoretiska ramen för det här 

arbetet och för analysen av Hungerspelen, ser det ändå ut som att arbetarklassen i 

verkligheten snarare krymper och förändras än startar en revolt. Som en del av vad vissa 

kallar för ”arbetarklassens förborgerligande” kan det ses som att arbetarklassen får det 

bättre och bättre ställt och till slut upphör att vara arbetarklass (Giddens & Sutton, 2014, 

s. 323). 

 

Sociologiprofessorn Stefan Svallfors resonerar om ifall det är möjligt att fullt ut avskaffa 

klassamhället, och kopplar sina resonemang till Marx tankar om kapitalismens 

oundvikliga undergång. Svallfors nämner två olika läger när det kommer till sociala och 

ekonomiska orättvisor. Å ena sidan finns det personer som hävdar att vi behöver viss 

orättvisa i samhället som en sorts sporre att arbeta hårdare och försöka genomföra en 
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klassresa, vad Svallfors beskriver som ”incitament till förkovran och social rörlighet”. Å 

andra sidan finns det personer som menar att motsatsen är det självklara alternativet: att 

ha som mål att skapa ett jämlikt samhälle med likadana livschanser för alla är det enda 

rätta. Oavsett vilket av lägren som har rätt drar ändå Svallfors slutsatsen att det egentligen 

inte går att avskaffa klassamhället fullt ut, utan snarare att man bara kan förändra det och 

leda det mot två olika ytterligheter. Svallfors beskriver de båda ytterligheterna för 

klassamhället, två vägar det kan ta i den ovan nämnda förändringen. Den första 

ytterligheten är det så kallade jämlika klassamhället och innebär en liknande 

arbetsdelning som i vilket ojämlikt samhälle som helst, men trots olika yrken resulterar 

det inte i speciellt varierande inkomster eller livschanser. Den andra ytterligheten är det 

kastlika klassamhället, som präglas av orättvisor och klyftor, och klasserna lever enligt 

författaren ”så olika liv att det är tveksamt om man ens kan säga att de delar samma 

samhälle.” Klasserna lever, bor och arbetar segregerat, och det finns i princip inga 

möjligheter att göra en klassresa. Det finns också konflikter och antagonism mellan 

klasserna (Svallfors, 2016, s. 46-48). 

 

2.5 Utarmning, alienering och exploatering 

Tre viktiga begrepp inom marxistisk analys är enligt Giddens och Sutton utarmning, 

alienering och exploatering, som alla tre handlar om att beskriva proletariatets, alltså 

arbetarnas, relation till arbetet de utför. Marx menade att arbetarklassen utarmas och 

hela tiden blir fattigare, eller är lika fattiga som innan, i kontrast mot kapitalistklassen 

vars mervärde hela tiden ökar och de blir rikare. Utarmning kan kopplas till den mer 

aktuella termen växande eller ökande samhällsklyftor (Giddens & Sutton, 2014, s. 313-

314). 

 

Alienering som marxistiskt begrepp försöker att förklara hur och varför arbetarklassen 

fjärmas från arbetet de själva utför. Det rör sig om sysslor som ofta är enformiga, och 

arbetarklassen fjärmas därför också från själva produkten av sitt arbete. Om utarmning 

kan ses som växande samhällsklyftor kan alienering istället peka på en klyfta mellan 

arbetarklassen och själva arbetet, eller det som arbetet producerar. Arbetet i sig upplevs 

inte på något sätt meningsfullt, utan är snarare mekaniskt och tråkigt (Giddens & Sutton, 

2014, s. 314). 

 

Det sista av de tre begreppen är exploatering, något som Marx menade var typiskt för 

konflikten mellan klasserna. Kapitalistklassen exploaterar arbetarklassen genom att 

behålla all vinst från produktionen, medan arbetarklassen i värsta fall får så låga löner att 

de knappt klarar sig och därför tvingas att fortsätta arbeta (Giddens & Sutton, 2014, s. 

313). 
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2.6 Kritik 

En kritik mot marxistisk klassanalys är den som är sprungen ur feministisk analys. 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson (2004) lyfter fram svårigheterna med att 

analysera något utifrån en kapitalism som är i konstant förändring, bland annat på grund 

av globalisering. Även Ambjörnsson nämner begreppet social stratifiering och menar att 

det kan finnas risker med en alltför grov förenkling och uppdelning i klasser. I samband 

med kritiken mot marxistisk klassanalys nämns också att det finns röster som menar att 

klass har kommit att mer handla om socialt och kulturellt kapital, snarare än enbart 

ekonomi och produktionsförhållanden, och även här nämns den franska sociologen 

Bourdieu (Ambjörnsson, 2004, s. 35). 

 

Oavsett hur viktig den här problematiseringen av klassanalysen och klassbegreppet är 

hävdar jag att det är den förenklade, ekonomiska och marxistiska klassanalysen som är 

mest relevant och bäst uppfyller syftet att finna uttryck för klass i Hungerspelen. Detta 

eftersom uppbyggnaden av Panem med huvudstaden och de tolv distrikten kan ses som 

en något förenklad version av ett klassamhälle enligt marxistisk analys. Och därför kan 

klassanalysen av Panem också fungera didaktiskt för att tala om klass. Mer om kritik mot 

klassanalys följer i avsnittet om avgränsning (3.2). 

 

3 Metod 

Nedan presenteras först uppsatsens metodologiska utgångspunkt, och sedan förklaras 

vilka avgränsningar som gjorts och varför. 

 

3.1 Närläsning 

För att besvara frågeställningarna och för att kunna uppnå arbetets syfte används 

närläsning som metod. Närläsningen är en litteraturvetenskaplig metod sprungen ur 

nykritiken och kallas av Lasse Horne Kjældgaard et al. (2012) för en ”verkcentrerad 

tolkningsprocedur”. En tanke bakom närläsningen är att verket betraktas som något 

självständigt och inte ska läsas i en viss kontext, exempelvis var det skrevs eller i vilken 

tid. Det ska inte heller läsas biografiskt, där författaren till verket på något sätt vävs in i 

läsningen. Verket ska stå självständigt, som en egen helhet oberoende av det utanför 

(Kjældgaard et al., 2012, s. 450-451). 

 

Med denna metodologiska utgångspunkt finns det ingen relevans i att presentera 

författaren till Hungerspelen mer utförligt än att bara namnge henne, och närläsningen 

kräver inte på något sätt att jag implementerar vad som kan ses som ”runt omkring” 

Hungerspelen, alltså hur och var den skrevs, varför den skrevs, hur den mottogs etc. Det 

viktiga för analysen är bara helheten som trilogin utgör. 

 

Också kopplat till det återkommande begreppet ”enhet” eller ”helhet” inom närläsningen 

är att ”inget i läsningen bör betraktas isolerat”, vilket betyder att allt i verket är 
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sammankopplat och därför bör läsas och analyseras så (Kjældgaard et al., 2012, s. 451). 

Utifrån detta kommer analysen i det här arbetet se varenda liten beståndsdel av 

berättelsen som en väsentlig del av helheten, men utan att ta in något som är utanför 

enheten, det som är ”runt omkring”. En förenklad förklaring är att Hungerspelen ska läsas 

som en berättelse och ingenting annat. Sedan ska en marxistisk klassanalys göras på 

berättelsen, och även där rör det sig bara om berättelsen och ingenting annat. Det 

teoretiska ramverket, alltså de analytiska glasögonen, kommer enbart undersöka trilogin 

som berättelse. 

 

Historiskt använde nykritikerna oftast närläsningen på kortare texter och dikter, men det 

finns inget som säger att det inte går att närläsa och tolka en längre enhet eller helhet. 

Litteraturvetaren Emma Eldelin menar att huvudsaken är att närläsningen fokuserar på 

berättelsens detaljer, beståndsdelarna, och hur de hör ihop och bildar helheten (Eldelin, 

2015, 48-49). 

 

Hur trilogin skrivits svarar inte på frågeställningarna. Inte heller varför den skrivits. Det 

enda som är intressant för att uppnå syftet och relevant för hela arbetet är vad som 

skrivits, och att genom närläsning och analys försöka finna uttryck för klass i det som 

skrivits. 

 

3.1.1 Processen 

Själva arbetsförloppet inleds med en vanlig genomläsning av Hungerspelen-trilogin. Sedan 

studeras den litteratur som kommer utgöra grunden för det teoretiska ramverket och för 

själva analysen. Den marxistiska klassanalysen förenklas och delas in i teman som blir 

analytiska kategorier för nästa läsning av trilogin, vilket är en närläsning istället för en 

vanlig genomläsning. Böckerna tolkas och analyseras utifrån vald teori, och närläsningen 

går ut på att söka efter teman som kan sammankopplas med de teoretiska temana, och 

utgöra en helhet som ska försöka svara på den första frågeställningen och uppnå arbetets 

syfte. Slutligen används dessa teman en tredje gång för att koppla både teorin och det 

fiktiva verket till skolans värdegrund. 

 

3.2 Avgränsningar 

Nedan motiveras först valet av klass som perspektiv för analysen, och i samband med 

detta görs en kortfattad genomgång av begreppet intersektionalitet. Sedan förklaras valet 

att enbart analysera ett verk i form av en sammanhängande trilogi, snarare än att 

exempelvis jämföra vitt skilda verk. 

 

3.2.1 Varför bara klass? 

Trilogin är genomsyrad av olika former av maktstrukturer och system som går ut på att 

förtrycka, men fokus i det här arbetet kommer som nämnts tidigare enbart att ligga på 

marxistisk klassanalys och ett mer övergripande perspektiv på social stratifiering. Som 
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en del av att förklara avgränsningen sätts klass i en kontext och intersektionalitet 

förklaras kortfattat, detta för att visa att hur relevant klass än är så står det sällan ensamt 

som struktur, utan är en del av flera former av förtryck som löper sida vid sida eller skär 

över varandra. 

 

Nina Lykke (2003), professor i genusvetenskap, beskriver begreppet intersektionalitet 

som perspektivet genom vilket man betraktar ”samverkan mellan olika samhälleliga 

maktasymmetrier, baserade på kategorier såsom genus, sexuell preferens, klass, 

profession, ålder, nationalitet etc.” (Lykke, 2013, s. 48). Vidare exemplifieras 

intersektionalitetsperspektivet med hur serbiska soldaters våldtäkter och övergrepp mot 

bosniska kvinnor inte enbart kan kategoriseras som exempelvis genus, alltså manligt och 

kvinnligt, och i detta fallet, mäns våld mot kvinnor. Det fanns också flera andra 

dimensioner och maktstrukturer i övergreppen, såsom nationalitet och etnicitet (Lykke, 

2013, s. 48). 

 

Sociologiprofessorn Leslie McCall (2005) skriver också om intersektionalitet och 

exemplifierar det med att svarta kvinnors upplevelser inte gick att analysera i forskning 

då data som redan fanns angående genus fokuserade enbart på vita kvinnor, och data som 

istället var fokuserad på etnicitet handlade om svarta män. Detta och liknande exempel 

stod som grund för behovet av och idén om intersektionalitetsperspektivet (McCall, 2005, 

s. 37). 

 

Alltså är dessa maktasymmetrier i viss mån alltid sammankopplade, och jag vill 

understryka att jag är medveten om att Katniss faller offer för flera olika maktstrukturer 

utöver klass, och att det i boken förekommer annat förtryck än det som enbart kan 

kopplas till klass och social status. 

 

Det finns alltså en medvetenhet om de olika maktstrukturerna i samhället, och därför 

också om samma strukturer i trilogin, och avgränsningen som görs reflekterar inte på 

något sätt någon rangordning bland maktasymmetrierna. Klass är inte mer eller mindre 

viktigt än exempelvis genus eller etnicitet, men just i detta arbete har jag valt att fokusera 

enbart på klass. 

 

Bara för att etnicitetsperspektivet inte nämns i samband med exempelvis Distrikt 11 i 

Hungerspelen betyder det inte att det inte är relevant eller inte finns i trilogin, utan det 

betyder bara att det inte rör sig om klass. Detsamma gäller genusperspektivet, könsroller 

och Katniss som kvinna i en mansvärld, samt åldersperspektivet och det faktum att det 

bara är barn och ungdomar som väljs som deltagare till Hungerspelen. Det är relevant för 

forskning i allmänhet, det är intressant och det är mycket viktigt, men det är inte klass och 

är därför inte heller relevant för just den här uppsatsen och för analysen som genomförs 

i den. 
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Jag nämnde i bakgrunden att valet av klass också handlade om en kunskapslucka, då en 

sökning inte visade några klassanalyser av just Hungerspelen, och en brist på 

klassanalyser överlag, i kontrast mot exempelvis analyser med fokus på genus eller 

etnicitet. Därför blev det en naturlig avgränsning att göra det som inte redan gjorts och 

enbart fokusera på klass. 

 

3.2.2 Varför bara Hungerspelen? 

Precis som i avsnittet ovan om intersektionalitet, och som under frågan om varför arbetet 

analyserar enbart klass, är svaret att jag vill fokusera på just klass på grund av 

kunskapsluckan, men här finns också ett tillägg. Uppsatsens syfte mynnar ut i två 

frågeställningar, där den första fokuserar på hur klass kommer till uttryck i Hungerspelen, 

och skulle kunna beskrivas som en litteraturvetenskaplig fråga. Den andra frågan handlar 

om hur de eventuella uttrycken för klass som hittats i böckerna kan kopplas till skolans 

värdegrund och användas för att tala om klass i klassrummet. Det är en frågeställning som 

kan ses som didaktisk. 

 

Om syftet med arbetet varit att enbart analysera litterära verk och finna uttryck för klass 

hade det varit mer relevant att jämföra olika verk, med exempelvis olika författare, åldrar 

och årtionden eller århundraden för publicering. Men det här är inte en renodlat 

litteraturvetenskaplig analys, utan den litteraturvetenskapliga frågan bör snarare 

betraktas som ett delsyfte. Den litteraturvetenskapliga frågan kan ses som en anhalt på 

vägen mot det didaktiska målet och frågan om hur klass ska kunna kopplas till 

värdegrunden. 

 

En jämförande studie är inte relevant för eleverna, men att finna uttryck för klass i ett 

verk som kan hinna användas i undervisningen menar jag har mer didaktiskt värde, och 

därför analyseras enbart Hungerspelen-trilogin. Metoden närläsning är också lämpad för 

helheter, och fungerar därför bättre med en berättelse i form av flera böcker, snarare än 

vitt skilda verk. 

 

Även om själva analysen av Hungerspelen är medvetet avgränsad till att enbart handla om 

ett verk och en enhetlig berättelse finns det ändå utrymme för att göra jämförelser med 

andra verk som omnämnts i vetenskapliga artiklar, alltså att återkoppla till vad som 

skrivits i avsnittet om tidigare forskning, exempelvis klassanalysen av Eleanor & Park 

(1.2.1). 

 

4 Uttryck för klass i Hungerspelen 

Analysen är uppdelad i teman som kopplas till teoriavsnittets underrubriker, där 

marxistisk klassanalys definieras utifrån dessa fem preciseringar: 

 

• Överklass och underklass 
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• Ojämlikhet 

• Motstånd 

• Förändring 

• Utarmning, alienering och exploatering 

 

Analysen består av både övergripande perspektiv på landet Panem och dess uppbyggnad, 

samt närmare perspektiv på exempelvis Distrikt 12, dess områden, eller på Katniss och 

andra karaktärer. Som en del av det övergripande perspektivet analyseras också Panem 

och dess distrikt utifrån begreppet social stratifiering. Även om de fem preciseringarna 

utgör en teoretisk ram för analysen betyder det inte att alla delar av detta kapitel 

konsekvent lyfter fram någon precisering explicit, utan snarare att de genomsyrar 

analysen. 

 

4.1 Panems två klasser 

Först analyseras landet Panem mer övergripande med fokus på framför allt överklass och 

underklass, men inbakat i det är också ojämlikheten och det enligt Marx oundvikliga 

motståndet från proletariatet. Panem kopplas också till paraplybegreppet social 

stratifiering och dess olika definitioner av orättvisa samhällen. 

 

4.1.1 Den överklassägda underklassen 

Landet består av en huvudstad, samt tolv distrikt som alla är inriktade på att producera, 

odla eller hitta olika varor. Inget distrikt är självförsörjande, utan förlitar sig på att 

huvudstaden ser till att allas varor transporteras runt till alla distrikt och att arbetarna 

får lön. Men framför allt framstår det som om huvudstadens mål hela tiden är att först och 

främst förse sig själva. Katniss pratar ofta om bristen på mat i Distrikt 12 och svält är en 

vanlig dödsorsak så långt ifrån huvudstaden. De för en ”ständig kamp mot svälten” 

(Collins, 2012, s. 20). 

 

I och med att huvudstaden äger gruvorna, fabrikerna och fälten äger de också det som 

kommer ur gruvorna, produceras i fabrikerna eller odlas på fälten. Eftersom invånarna är 

fast i sina distrikt och inte har något annat val än att arbeta åt huvudstaden för att 

(knappt) överleva kan det tolkas som att människorna också ägs av huvudstaden. Detta 

kan kopplas till hur Wright definierade den kapitalistiska produktionens tre olika 

resurskontroller, som handlar om att ha makten över flera olika delar av produktionen 

(Giddens & Sutton, 2014, s. 312). 

 

Om Wrights teorier applicerades på Distrikt 12 skulle de kunna förklaras som att 

huvudstaden har kontroll över det mer övergripande gällande gruvnäringen, till exempel 

kapitalet runt omkring och investeringar som gjorts i samband med gruvarbetet. 

Huvudstaden har också kontroll över vad som kallas de ”fysiska produktionsmedlen”, 
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alltså själva gruvan och marken de gräver i. Slutligen har huvudstaden också kontroll över 

arbetskraften. 

 

Huvudstaden representerar alltså vad som skulle kallas för kapitalistklassen i marxistisk 

teori, då den kontrollerar alla dessa delar av produktionen, medan de som bor i distrikten 

inte äger något alls och därför kan ses som representanter för arbetarklassen, vad Marx 

också kallade proletariatet. Precis som före industrialiseringen i vår historiska verklighet, 

med godsägare och adel kontra bönder och livegna, kan det också ses som att det fiktiva 

Panem enbart har två klasser, en övre och en undre, en som äger och en som inte äger 

(Giddens & Sutton, 2014, s. 312-314). 

 

4.1.2 Mat som symbol för ojämlikhet i Panem 

Det finns flera uppenbara skillnader mellan det som jag har valt att dela in i en övre klass 

och en undre klass, även om det också finns ett medvetet beslut att förenkla det till enbart 

två klasser istället för att fokusera på andra klassdimensioner som kan finnas. Exempel 

på andra klassdimensioner kan vara en medelklass, eller uppdelningen av 

borgarklassen/övermakten i de fyra grupperna industrialister, finanskapitalister, 

rentierer och toppchefer (Hörnqvist, 2016, s. 62). 

 

Den största skillnaden och ojämlikheten mellan överklassen och underklassen i Panem är 

det orättvisa faktum att det bara är distrikten som tvingas att delta i Hungerspelen med 

två tributer, medan huvudstaden inte behöver göra det. Mer om själva Hungerspelen 

följer i kapitel 4.3. 

 

Orättvisorna mellan de två klasserna genomsyrar böckerna och utöver tributerna är ett 

av de mer påtagliga exemplen mat. Som nämnts ovan är svält inget ovanligt i Distrikt 12, 

medan man i huvudstaden kan få fram lyxig mat genom att bokstavligen bara trycka på 

en knapp. I den andra boken, när Katniss återigen besöker huvudstaden, vill hon smaka 

på all god mat på en fest i presidentens residens, men då hon inte är van vid stora mängder 

mat blir hon snabbt mätt. Hon har också som princip att inte slänga mat, en princip som 

inte delas av många andra i huvudstaden. 

 

I klassanalysen av Eleanor & Park som nämns i bakgrundskapitlet, där karaktären från 

underklassen kommer hem till den från överklassen, är det som att komma till en helt 

annan värld. Katniss upplever samma sak när hon kommer till huvudstaden, och den mest 

märkbara kontrasten är maten. Katniss jämför ofta den lyxiga maten med vad hon ätit 

hemma och fantiserar om vad hon hade behövt betala, plocka eller jaga för att tillaga något 

som i viss mån skulle kunna påminna om den goda huvudstadsmaten. Panems lyxiga mat 

är för Katniss som Eleanor & Parks lyxiga överklasshem med sex sorters kakor i skafferiet. 

Det största beviset på huvudstadens överflöd i kontrast mot de svältande distriktens 

matbrist är vätskan som gör att man kräks och sedan kan äta ännu mer. ”Hur ska man 

annars kunna ha kul när det är fest?” frågar en huvudstadsbo (Collins, 2012, s. 377). Det 



 

19 
 

finns så mycket god mat att det förväntas av en att medvetet kräkas upp den för att kunna 

äta ännu mer. När Katniss ser detta kan hon inte låta bli att tänka på de utmärglade barn 

hon sett hemma i Distrikt 12 (Collins, 2012, s. 57, 375-378). 

 

4.1.3 Motstånd i Panem 

Den marxistiska klassanalysen är tydlig med att konflikten mellan överklassen och 

underklassen, ägaren och den ägda, slutligen skulle resultera i kapitalismens undergång 

som följd av ett uppror från arbetarklassen. (Edling & Liljeros, 2016, s. 13-14). Eftersom 

överklassen äger alla delar av produktionen, inklusive arbetskraften, alltså arbetarnas 

kroppar, ligger det i överklassens makt att sänka lönerna. Arbetarklassen tvingas ändå att 

fortsätta arbeta, tills den av Marx förutspådda gränsen blir nådd då proletariatet får nog 

och gör motstånd. Mer om revolt ur ett klassperspektiv och revolt mot Panem följer i 

kapitel 4.4. 

 

Vad Edling och Liljeros skriver om kapitalismen ur ett marxistiskt perspektiv går att föra 

över till Panems styre av de olika distrikten. Om vi tittar på Distrikt 12 framgår det inte 

exakt vad det är för minimilöner som det rör sig om, men det kan tolkas som att framför 

allt gruvarbetarna tjänar väldigt lite, och om den bestämmande makten i huvudstaden 

skulle bestämma sig för att sänka betalningen finns det inte mycket som en gruvarbetare 

i Distrikt 12 kan göra åt det. Förutom att organisera sig och starta ett uppror. Det är 

gränsen som Marx förutspådde. 

 

4.1.4 Social stratifiering i Panem 

Även om arbetets fokus ligger på klass kan det ändå vara av intresse att analysera Panem 

och dess uppdelning i distrikt utifrån två av de övriga tre stratifieringssystemen som 

nämndes i bakgrundsavsnittet. Först analyseras Panem utifrån slaveri, och sedan utifrån 

kast. Det fjärde stratifieringssystemet, ståndssamhället, är inte relevant att applicera på 

Panem då det inte tillför något som inte redan framkommer genom att analysera utifrån 

slaveri, kast och framför allt klass. 

 

4.1.5 Panems slaveri 

Giddens och Sutton (2014) beskriver slaveri som ”en extrem form av social ojämlikhet 

som innebär att vissa människor äger andra människor som egendom”. Genom historien 

och mellan olika platser har slaveriet varierat så mycket att det vid ett tillfälle kunnat 

innebära totalt slaveri och ingen som helst frihet eller självbestämmande alls, som kan 

exemplifieras av det nordamerikanska slaveriet, medan slaveri vid ett annat tillfälle 

kunnat handla om en roll som mer liknade en tjänare, som i antikens Grekland. Dessa 

grekiska tjänare hade ingen rösträtt och inget inflytande, men de hade ändå mer rörlighet 

än de senare slavarna i USA:s sydstater. Författarna nämner också återkommande 

slavuppror, något som gjorde att dessa samhällen inte stod på en speciellt stadig grund. 

Eftersom det inte fanns någon sorts ekonomisk motivation i form av lön präglades 
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slavsamhällen ofta av ”konstant övervakning och brutala bestraffningar” (Giddens & 

Sutton, 2014, s. 308). 

 

Det finns flera uppenbara kopplingar mellan slaveri och Panems distrikt, och framför allt 

de fattigare distrikten längre ifrån huvudstaden. Katniss beskriver hur många 

lagöverträdelser leder till sträng bestraffning, och inte sällan till ett dödsstraff. 

Presidenten själv bekräftar att Panem inte står på en speciellt stadig grund, likt 

slavsamhällena sällan gjorde, då han besöker Katniss i början av bok två och uttrycker oro 

över att hennes trotsiga agerande med en näve giftbär inne i arenan kan vara starten på 

folkuppror i distrikten. ”Systemet måste vara väldigt bräckligt om en handfull bär kan 

rasera det”, konstaterar Katniss och president Snow bekräftar Panems ostadiga grund 

(Collins, 2012, s. 329). 

 

Även om övervakningen och bestraffningen genomsyrar den första boken eskalerar det i 

den andra boken och blir mycket mer påtagligt, och därför blir det också lättare att koppla 

det till Giddens och Suttons definition av slaveri som system. Det visar sig att presidenten 

vet mer om Katniss än hon anat och hon har uppenbarligen blivit övervakad. Hon är också 

säker på att alla samtal spelas in, både i hennes hemtelefon och i tåget de använder för att 

resa runt till distrikten. Också kopplat till bevakning och till resorna mellan distrikten är 

vakttornen med beväpnade vakter som omringar Distrikt 11 (Collins, 2012, s. 332, 346, 

357). 

 

I Distrikt 11 visslar en äldre man på Rues melodi, som tillsammans med härmskrikan och 

gesten att trycka vänsterhandens mellersta fingrar mot läpparna och sedan hålla upp dem 

i luften blivit symboler för revolt och för motstånd mot den rådande makten. För att 

försvara det bräckliga systemet avrättas den visslande mannen offentligt av fredsväktare. 

Gale utsätts också för en offentlig och brutal bestraffning när han piskas på torget i 

Distrikt 12, där det explicita syftet är att straffa honom för tjuvjakt, men det implicita 

syftet är att skrämma Katniss och försöka motverka revolt och motstånd i distriktet. Det 

kan tolkas som ett försök från slavägarna att skrämma in slavarna i systemet igen (Collins, 

2012, s. 363, 397). 

 

Den kanske tydligaste parallellen till Giddens och Suttons beskrivningar av slaveri som en 

del av social stratifiering, oavsett om det gäller de totalt frihetsberövade slavarna i 

sydstaterna i USA eller tjänarna i antikens Grekland, är de som tituleras som stumma i 

Hungerspelen. De stumma är personer som begått brott mot Panem, ofta i form av 

förräderi, och därför fått tungorna avskurna. Ingen får tala med dem, förutom för att ge 

order, då de är dömda att tillbringa resten av sina liv som tjänare utan röster i 

huvudstaden (Collins, 2012, s. 67-68). 
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4.1.6 Panems kast 

En av definitionerna för ett kastsystem är att det är en sorts social status som gäller hela 

livet. Man dör i samma kast som man föddes in i, och Giddens och Sutton beskriver det 

som en medfödd klassposition. Historiskt har det inte heller varit helt ovanligt med 

segregering och särskilda områden baserade på kast, som i exemplet med judar och deras 

getton. Det var inte heller möjligt att gifta sig utanför sitt kast, och i extrema fall fick judar 

inte ens umgås med icke-judar. Sydafrikas apartheid-system kan ses som ett kastsamhälle 

baserat på rastillhörighet, där den svarta befolkningen saknade rösträtt, segregerades och 

bara fick lämna sina särskilda områden för att arbeta (Giddens & Sutton, 2014, s. 308-

309). 

 

Panem kan tolkas som ett kastsystem då distrikten är resultatet av en extrem form av 

segregering, och vid flertalet tillfällen görs det tydligt att ingen får lämna sitt distrikt. Det 

är därför Katniss jakt utanför staketet ses som en lagöverträdelse. I och med det kan man 

gissa att folk stannar i sitt distrikt hela livet, och därför gifter sig inom sitt distrikt, alltså 

inom sin kast. Det är inte heller något som skrivs ut, men det framstår som om vinnarna 

av Hungerspelen, trots att de vinner en del rikedomar och egendomar, inte lämnar det 

distrikt som de föddes i, men frågan är om detta är frivilligt. 

 

Den extrema och kastliknande segregeringen i Panem visar sig bland annat i bok två då 

Katniss konstaterar att hon inte har någon aning om hur stort Distrikt 11 egentligen är 

eller hur många invånare det har. Allt hon har lärt sig är att det är stort, men hon har inte 

hört några konkreta siffror angående befolkningen (Collins, 2012, s. 357). Gissningsvis 

behandlas alla distrikt på samma sätt och de får veta väldigt lite om varandra, i en extrem 

form av segregering. 

 

4.2 Distrikt 12 

Om vi släpper det mer övergripande perspektivet på landet Panem och fokuserar på 

Distrikt 12, det fattigaste distriktet och den plats som beskrivs mest i första boken, blir en 

del uttryck för klass ännu mer tydliga. Här kopplas först de tre viktiga marxistiska 

begreppen utarmning, alienering och exploatering till Distrikt 12:s gruvnäring. Sedan 

analyseras hur klass skapas mer specifikt i Distrikt 12 och mellan Katniss och Peeta, som 

en fortsättning på det övergripande perspektivet på klass i landet Panem, som 

redogjordes för ovan. 

 

4.2.1 Utarmning, alienering och exploatering i Distrikt 12 

När Katniss minns den svåra tiden efter sin fars bortgång, en tid med både sorg och svält, 

ställer hon sig själv frågan om vem som inte har sett svältens offer i Distrikt 12. Dessa 

offer är bland annat de som blivit för gamla eller för skadade för att fortsätta arbeta i 

gruvorna. Huvudstadens soldater, de ironiskt döpta fredsväktarna, tar hand om de som 

dött av svält, men det är aldrig den officiella dödsorsaken (Collins, 2012, s. 28). Det kan 
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ses som en utarmning av arbetarklassen, både en fysisk sådan och mer som Marx använde 

begreppet, som ett sätt att förklara hur kapitalistklassen blir rikare och rikare på 

bekostnad av arbetarklassen, som hela tiden blir fattigare (Giddens & Sutton, 2014, s. 313-

314). 

 

Ett annat begrepp som Marx använde för att beskriva proletariatets situation var en 

alienering till arbetet i sig och till produkten som framställs eller tjänsten som utförs. 

Detta sker på grund av att arbetsuppgiften ofta är monoton och inte ger utrymme för 

utveckling, något som kan appliceras på gruvnäringen i Distrikt 12. Ett tredje begrepp 

som kan ses som utmärkande för marxistisk analys är exploatering. I extrema fall av 

exploatering producerar arbetarklassen ett mervärde, en vinst som bara kapitalistklassen 

får ta del av, medan arbetarna får nöja sig med tillräckligt med lön för att precis överleva 

(och därför tvingas till att fortsätta arbeta och producera vinst till övermakten) (Giddens 

& Sutton, 2014, s. 313). 

 

Det påminner om hur gruvarbetarna i Distrikt 12 exploateras, och när Katniss beskriver 

svältens offer blir det tydligt att arbetarnas enda chans att överleva, och egentligen enda 

människovärde, ligger i arbetet. De är inget annat än arbetskraft åt huvudstaden. Om de 

upphör att vara arbetskraft upphör de också att vara människor, genom att de till slut 

upphör att leva. 

 

4.2.2 Att skapa klass i Distrikt 12 

Om vi zoomar in ännu mer från det övergripandet perspektivet på landet, och tittar ännu 

närmare än på själva distriktet, kommer det också fram att det finns ojämlikheter inom 

Distrikt 12. Katniss bor i ett område som kallas Sömmen och är den fattigaste delen av 

distriktet, fram tills hon blir en vinnare av Hungerspelen och får ett nytt, lyxigare och 

större hus. 

 

Innan Hungerspelen känner Katniss inte Peeta och hon tar för givet att han och hans familj 

har haft det mycket bättre än hennes. Detta gör hon på grund av att hans familj inte är 

gruvarbetare, som Katniss familj, utan bagare. Det visar sig senare att det inte riktigt 

stämmer att Peetas familj haft det mycket bättre och att Peeta ofta fick äta gammalt och 

torrt bröd som inte gick att sälja. Han kanske inte levt med svält på samma sätt som 

Katniss, men han har inte heller levt i sådant överflöd som hon tagit för givet att han har 

gjort. 

 

Lika väl som huvudstaden vill att distrikten ska ha konflikter sinsemellan, snarare än att 

enas och vända sig tillsammans mot Panems styre, finns det också fördelar för makten om 

det finns en viss segregering även inom distrikten. Det kan innebära att okunskapen om 

varandra sår osämja och konflikter istället för att de förenar sig och riktar kritik mot 

huvudstaden. 
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Att Katniss och Peeta, och de är det enda paret av tributer som gör det, håller hand när 

alla speldeltagare rider in på triumfvagnar, är en liten och symbolisk handling. De borde 

vara fiender vid det laget, eftersom huvudstaden har bestämt att de snart ska döda 

varandra i Hungerspelen, men de väljer att visa sig som ett lag, en strategi som kommer 

ändra spelreglerna och slutligen ändra hela Panem genom en revolt. Den stora 

förändringen av Panem inleds bland annat med den lilla handlingen att hålla hand. Katniss 

och Peeta förenas mot makten istället för att vara fiender, vad Haymitch summerar som 

”[p]recis lagom upproriskt” (Collins, 2012, s. 68). 

 

Allt som arbetar mot huvudstadens mål att separera och segregera kan alltså tolkas som 

en form av klasskamp, och Hörnqvist menar att klass ”formas genom organisation, 

gemensam kultur och identitet”, lika väl som ”[k]lasser bildas genom klasskamp – och 

sönderfaller utan klasskamp.” Klassen kan bara vara en klass om de förenas mot en 

gemensam fiende (Hörnqvist, 2016, s. 24). Denna syn på klass kan appliceras på 

begynnelsen av revolterna i distrikten, och främst då på Distrikt 12. Mer om revolter följer 

i kapitel 4.4. 

 

4.3 Hungerspelen 

Hungerspelen präglas av en falsk jämlikhet mitt i all ojämlikhet. Varje distrikt lottar fram 

två tributer, en pojke och en flicka, som måste delta i Hungerspelen, och på ett sätt låter 

det inte speciellt ojämlikt. Det är ett upplägg som är lika (o)rättvist för alla då alla måste 

skicka tributer, utom huvudstaden. Men definitionen av klassanalys som handlar om 

ojämlikhet kommer in här också, och ligger till grund för vad som i det här arbetet kallas 

livschanser, och hur dessa påverkar Hungerspelen. Sedan analyseras Hungerspelen 

istället som en metafor för arbete och för hur överklassen äger underklassen som 

arbetskraft. 

 

4.3.1 Livschanser 

Den falska rättvisan i Panems distrikt visar hur skillnader och privilegier kan fungera. 

Redan i Distrikt 12 märks en tydlig skillnad mellan olika personer som riskerar att få sitt 

namn draget från urnan på slåtterdagen. Borgmästarens dotter har fem lotter i urnan, en 

för varje år hon inte blivit dragen, med start vid tolv års ålder. Katniss och Gale, som är i 

samma ålder som borgmästarens dotter, har ändå många fler lotter då de bytt mat mot 

fler lotter i urnan. Gale berättar att han hade sex lotter redan när han var tolv år gammal. 

Det beror på att den som vill och behöver kan ”delta med flera lotter mot betalning i 

tesseras”, där en tessera knappt motsvarar en årsranson av säd och olja för en person. Det 

visar tydligt att det redan innan Hungerspelen har börjat är något orättvist och att de 

fattiga ofta har mycket större risk att tvingas bli speldeltagarna som skickas till 

huvudstaden (Collins, 2012, s. 15-16). 

 

I Hörnqvists Weberianska tolkning av Marx nämndes de relationella livschanserna, de 

medfödda privilegierna som på många sätt kunde avgöra vilka möjligheter en individ 
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kunde få under sin livstid. Förfogandet över dessa ”klasspecifika resurser” styrde 

livschanserna och avgjorde enligt Hörnqvist mycket i förväg, som om allt redan var 

uppgjort i samhället (Hörnqvist, 2016, s. 29-30). 

 

Hörnqvists tankar om livschanser kan kopplas till det som nämns ovan angående att delta 

med flera lotter mot tesseras, och Katniss själv beskriver det väldigt tydligt när hon säger 

att ”[s]låttersystemet är orättvist och de fattiga drabbas värst.” Även om det inte explicit 

beskrivs med begrepp som privilegier eller livschanser är det precis vad det handlar om, 

och både Hörnqvist och Katniss verkar vara eniga om att mycket tycks vara avgjort i 

förväg. 

 

Men livschanser utifrån klass kan också analyseras från ett mer övergripande perspektiv, 

och inte bara fokuserat på Distrikt 12. Det finns också så kallade relationella skillnader i 

livschanser mellan distrikten, något som Katniss påpekar i samband med träningen innan 

Hungerspelen i första boken. Hon nämner där karriäristerna, ungdomarna från de rikare 

distrikten som tränat inför Hungerspelen och ställer upp frivilligt som tributer istället för 

att lottas fram på slåtterdagen. Det finns regler mot att träna spelare innan de kommer till 

huvudstaden, men det verkar inte vara regler som någon bryr sig om, och Katniss säger 

att det troligen kommer bli en av karriäristerna ”som kammar hem segern” (Collins, 2012, 

s. 16, 81). 

 

Också kopplat till fördelar, privilegier och livschanser är det faktum att det är möjligt att 

få sponsorer i Hungerspelen som skickar gåvor, men det är väldigt dyrt och därför något 

som de fattigare distrikten har svårt att genomföra. 

 

4.3.2 Hungerspelen som metafor för arbetsmarknaden 

Hungerspelen fungerar som en konstant påminnelse om makten som huvudstaden har 

och vad de är villiga att göra för att behålla den, och detta poängteras genom högläsning 

från det så kallade Förräderifördraget vid varje slåtterdag. Det är en påminnelse om att 

inte försöka starta en revolt igen och ett straff för en 75 år gammal revolt (Collins, 2012, 

s. 20, 27). 

 

Baserat på vad som redan skrivits om klassförhållanden, arbete och exploatering kan 

Hungerspelen ses som en metafor för arbetsmarknaden, där de olika distrikten måste 

delta då de alla är arbetarklass, dock med varierande livschanser, alltså varierande 

privilegier på arbetsmarknaden. Huvudstaden deltar inte alls i Hungerspelen, utan 

arrangerar det istället, precis som kapitalistklassen själva inte behöver arbeta, men de 

äger exempelvis fabriken eller gruvan där arbetet utförs. Lika väl som distrikten ger sina 

liv och sina kroppar i form av tributer till huvudstaden och till Hungerspelen, så ger 

arbetarklassen sina liv och sina kroppar i form av arbetskraft till kapitalistklassen och till 

arbetsmarknaden. I båda fallen handlar det om att en överklass äger en underklass, även 

om den ena är mer explicit med att det är på liv och död. 
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I arbetsmarknadsmetaforen kan också karriäristerna problematiseras och tolkas som en 

slags medelklass, även om det här arbetets fokus ligger på två klasser, den övre och den 

undre. Det kan vara ett intressant sidospår att koppla tributerna från de rikare distrikten 

till vad Giddens och Sutton beskriver som en medelklass som ofta har ”en mer 

privilegierad relation till auktoritet än arbetarklassens arbetstagare” (Giddens & Sutton, 

2014, s. 315). Det kan appliceras på karriäristernas statistik, det faktum att de från de 

rikare distrikten oftare vinner Hungerspelen än de andra deltagarna och de står närmare 

huvudstaden sett till status och ekonomi. Framför allt är de närmare huvudstaden rent 

geografiskt. 

 

Dock är det viktigt att tillägga att de rikare distrikten är lika ägda av huvudstaden som de 

fattigare distrikten, även om det kan tolkas som att de på ett sätt hjälper övermakten 

genom att vinna Hungerspelen och fortsätta göra det svårt för de fattigare distrikten. Det 

är en intressant mittemellan-position för de rikare distrikten med mer privilegier, inte 

helt olikt hur medelklassen kan ses som att ”de både exploaterar och blir exploaterade” 

(Giddens & Sutton, 2014, s. 315). Det är också en smart taktik av huvudstaden att göra de 

olika distrikten till varandras fiender, vilket får dem att rikta hat mot varandra istället för 

att enas mot huvudstaden. 

 

4.4 Revolten 

Den mest uppenbara revolten sker i den tredje boken, som också heter Revolt, och där 

Katniss tillsammans med motståndsrörelsen i det innan dess hemliga Distrikt 13 startar 

ett uppror mot huvudstaden. Distrikt 13 var ett vanligt distrikt som bombades av 

huvudstaden i en tidigare revolt, och har trotts vara helt öde tills det visade sig att 

motståndsrörelsen bodde där. 

 

Det kan också tolkas som att revolten redan har inletts när den första boken börjar. 

Katniss uttrycker tidigt sin aversion mot huvudstadens sätt att styra Panem, och hon har 

på ett sätt redan startat revolten genom att bryta mot huvudstadens förtryckande lagar, 

bland annat genom att smyga ut ur sitt distrikt, att jaga och att äga vapen, samt genom 

illegal handel. 

 

I Panem fungerar hunger och mat som maktmedel, och när Katniss bryter mot lagarna om 

att rymma ut ur Distrikt 12 för att jaga har hon redan börjat sin personliga revolt. Hon 

passerar en gräns hon inte får passera för huvudstaden, för att hämta något hon 

egentligen inte får ha, enligt huvudstaden. Men hon är en motvillig revoltör och även om 

böckerna genomsyras av hennes motvillighet att aktivt och öppet stå upp mot 

huvudstaden så har hon i princip alltid gjort det. 

 

Redan i första kapitlet i första boken visar Katniss att hon märker av orättvisorna, bland 

annat genom att sätta ord på fångenskapen innanför stängslet, svälten och själva 
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Hungerspelen. Dock har hon valt att vara tyst om orättvisorna för säkerhets skull, även 

om hon som yngre brukade ”skrämma livet ur mor med de saker jag kunde kasta ur mig 

om Distrikt 12 och om människorna som styr våra liv i vårt lands avlägsna huvudstad” 

(Collins, 2012, s. 10).  Hon lär sig ju senare också om de stumma förrädarna, så det är ett 

faktum att om man inte klarar av att hålla sin egen tunga i styr kan huvudstaden 

bokstavligt ta den ifrån en. 

 

Även Katniss offer i början kan ses som en revolt, som att hon genom att ta sin systers 

plats säger ifrån mot slåtterdagens lotteri och hela Hungerspelen. En liknande offervilja 

visar hon när hon hellre dör själv än att behöva döda Peeta. Hon gör motstånd mot 

Hungerspelens regler, och just det motståndet är så effektivt att det leder till en 

förändring av reglerna. Katniss visar att det går att förändra via motstånd, och det är just 

därför som presidenten i början av andra boken verkar rädd för makten hon besitter 

(Collins, 2012, s. 10, 24, 285, 329). 

 

Nedan följer först en analys kopplad till temat förändring inom klassanalys, en av de fem 

ovan nämnda specificeringarna, och slutligen analyseras motstånd. 

 

4.4.1 Ett klassamhälle i förändring 

Giddens och Sutton skrev om Marx framtidsvision om en växande arbetsklass som förenas 

i en klasskamp och revolterar mot exploateringen som de utsatts av från den styrande 

överklassen (Giddens & Sutton, 2014, s. 323). Detta kan appliceras på Panem och 

handlingen i Hungerspelen, men det kan också vara av intresse att lyfta fram Svallfors 

resonemang om huruvida det ens är möjligt att avskaffa klassamhället på riktigt, eller om 

det bara rör sig om mer av en förändring av kapitalismen än dess undergång. De två lägren 

som Svallfors nämner är de som menar att sociala orättvisor behövs som en sporre för att 

arbeta hårdare, och de som menar att orättvisorna inte alls borde existera (Svallfors, 

2016, s. 47). 

 

Gale uttrycker tidigt sitt förakt mot regimen, och även om Katniss till en början kan ses 

som en motvillig revoltör blir hon till slut elden som tänder hela revolten. Därför kan de 

två tillsammans med de andra rebellerna ses som representanter för Svallfors andra läger, 

de som inte tycker att orättvisor alls borde existera. 

 

Huvudstaden kan då snarare tolkas som att den tillhör det första lägret och dess syn på 

sporrar, då det är underförstått att för att göra den lilla och enda möjliga klassresan i 

Panem krävs en vinst i Hungerspelen. Katniss inser själv efter sin och Peetas vinst att 

”[h]ungerspelen är ett vapen för regimen och ingen ska kunna besegra den”, men det var 

precis vad hon och Peeta gjorde med giftbären (Collins, 2012, s. 295). De ändrade reglerna 

och förändrade samtidigt huvudstadens ”sporre för att arbeta hårdare”, för att återkoppla 

till Svallfors. 
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Svallfors tankar om förändring kan landa i två ytterligheter för klassamhället, där det 

första är det så kallade jämlika klassamhället. Den andra ytterligheten är det kastlika 

klassamhället, som genomsyras av orättvisor och segregering, och det kan också finnas 

konflikter och antagonism mellan och inom klasser. (Svallfors, 2016, s. 48). Med Svallfors 

teori om ytterligheter i åtanke kan Panem tolkas som ett kastlikt klassamhälle, något som 

överensstämmer med vad som skrivits ovan angående bland annat uppdelningen i 

distrikt och social stratifiering. 

 

4.4.2 ”Precis lagom upproriskt” 

Segregeringen och antagonismen som nämndes i stycket ovan genomsyrar Panem, och 

det är just konflikterna mellan och inom distrikten som blir extra intressanta ur ett 

revoltperspektiv och med fokus på motstånd. Som nämnts tidigare har huvudstaden en 

medveten strategi med att genom Hungerspelen göra distrikten till varandras fiender. Det 

får dem att hata varandra istället för att enas och inse att huvudstaden är den riktiga 

fienden. Allt som inte är en del av huvudstadens segregering och separation blir alltså ett 

motstånd och en revolt. En klasskamp, om man så vill. Hörnqvist skriver att ”[k]lasser 

bildas genom klasskamp”, och det är egentligen inte förrän arbetarklassen organiserar sig 

och gör motstånd mot en annan klass som de själva är en enhetlig klass (Hörnqvist, 2016, 

s. 24). 

 

På samma sätt utgör inte distrikten en enhetlig arbetarklass förrän de alla enas, vänder 

sig tillsammans mot huvudstaden och visar sitt missnöje. Så länge de är splittrade och 

antagonistiska gentemot varandra finns det ingen arbetarklass, och utan den kan det 

självklart inte heller finnas någon klasskamp. Det här är något som Gale påpekar väldigt 

tidigt redan i den första boken, i samband med en konflikt mellan personer med olika 

livschanser i Distrikt 12,  kopplat till det som nämnts tidigare om tesseras och det 

varierande antalet lotter. Gale menar att tesseras bara föder mer fiendskap mellan de som 

har lite och de som inte har något i Distrikt 12. ”Det är bara huvudstaden som tjänar på 

att vi är splittrade”, säger han angående segregering och osämja i sitt eget distrikt (Collins, 

2012, s. 16). Dock kan det tolkas som att huvudstaden också vill ha en mer övergripande 

splittring, och det Gale säger kan också appliceras på alla distrikt och hur huvudstaden 

medvetet håller isär dem. 

 

Det är därför extra intressant att citera Haymitchs ordval när han pratar om att Katniss 

och Peeta som enda par av tributer höll hand inför Hungerspelen: Det är ”[p]recis lagom 

upproriskt” att två personer som huvudstaden har bestämt är varandras fiender väljer att 

inte vara det. De förenas och vänder sig bokstavligt mot huvudstaden (Collins, 2012, s. 

68). 

 

Det är inte bara lagom upproriskt, utan också en del av det riktiga upproret. Revolten har 

redan börjat och just där eskalerar den, men Katniss är fortfarande en lika ofrivillig 

revoltör. Hon är säkerligen också helt omedveten om att hon är en revoltör, precis som 
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när hon rymmer ut och jagar hemma i Distrikt 12. Omedvetenheten om revolten visar sig 

genom att Katniss inte säger explicit att hon gör något som en del av ett medvetet 

motstånd, utan allt hon gör är antingen för att överleva eller något som någon annan har 

sagt åt henne att göra. 

 

Lika väl som att Katniss och Peetas symboliska förening genom att hålla hand inför 

Hungerspelen är en viktig del av revolten, då det visar att Distrikt 12 står enat, är det också 

mycket viktigt att Katniss enar distrikten. Det är därför som samarbetet med den unga 

flickan Rue från Distrikt 11 är i sig en form av revolt eftersom huvudstaden och 

Hungerspelens regler säger att de ska döda varandra och vara varandras fiender. De 

samarbetar och Katniss lovar att hon ska vinna Hungerspelen, för dem båda, i samband 

med Rues död. Det är också då det sker ett slags uppvaknande i Katniss, en insikt om att 

det inte är någon idé att hata den karriärist som dödade Rue, utan att allt är regimens fel. 

I ett försök att medvetet skymfa regimen och visa hur fel Hungerspelen är smyckar hon 

Rues lik med blommor. 

 

Efter föreningen mellan Katniss och Rue får Katniss bröd skickat från Distrikt 11, en gåva 

som måste ha kostat det svältande distriktet väldigt mycket. Som Katniss konstaterar är 

det första gången i Hungerspelens historia som ett distrikt har skickat en gåva till en tribut 

från ett annat distrikt. Katniss och Rues förening resulterar också i att den andra tributen 

från Distrikt 11, Thresh, låter bli att döda Katniss när han får chansen och istället låter 

henne fly. Långsamt förenas de segregerade distrikten och revolten växer (Collins, 2012, 

s. 193, 195-198, 238-239). 

 

5 Slutdiskussion 

I det här kapitlet ska uttrycken för klass som hittats i Hungerspelen kopplas till 

gymnasieskolans läroplan och värdegrund. Då begreppet klass, som en form av social 

stratifiering, inte förekommer i Gy11 blir det en fråga om tolkning av styrdokumenten. 

Därefter diskuteras kortfattat hur klass kan lyftas fram i klassrummet, med hänvisning till 

styrdokumentens mål och riktlinjer. Men först summeras fynden från klassanalysen av 

Hungerspelen. 

 

5.1 Vilka uttryck för klass finns i Hungerspelen? 

Den marxistiska klassanalysen som teori delades in fem olika teman, som sedan 

kopplades till analysen av boken. Alla fem teman kunde utan svårigheter tolkas fram i 

trilogin, och framför allt de tre första, överklass och underklass, ojämlikhet samt 

motstånd, stod inte bara själva som teman utan genomsyrade också alla tre böckerna, och 

därför också hela analysen. 

 

De två andra temana, förändring samt begreppstrion utarmning, alienering och 

exploatering, tog inte lika mycket plats i analysen, men var ändå en viktig del av hur 
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klassamhället kunde tolkas i böckerna och var också tätt sammankopplade med de andra 

temana. Förändring som tema går hand i hand med exempelvis motstånd, och de tre 

begreppen är förknippade med ojämlikhet som tema, och också med överklass och 

underklass. 

 

Det är framför allt dessa fem teman som är svaret på den inledande frågeställningen i 

uppsatsen: Vilka uttryck för klass finns i Hungerspelen? De delar av analysen som inte 

direkt eller ordagrant överensstämmer med de fem inledande temana från teoridelen kan 

ändå tydligt kopplas dit, som exempelvis delarna om livschanser eller Hungerspelen som 

en arbetsmetafor. De står inte själva som teman, men är ej heller lösryckta utan kan tydligt 

förknippas med ojämlikhet och exploatering, för att ge några exempel. Dessa rubriker 

eller begrepp som inte ordagrant är hämtade från de fem inledande temana kan ses som 

viktiga underteman. 

 

5.2 Hur kan dessa uttryck kopplas till värdegrunden? 

I Gy11:s inledning av värdegrunden som skolan ska vila på beskrivs vad som kallas för 

grundläggande värden, med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Vidare skrivs 

det om ”människolivets okränkbarhet”, ”alla människors lika värde” samt ”solidaritet 

mellan människor.” Det som skrivs om jämställdhet i de grundläggande värdena handlar 

endast om jämställdhet mellan män och kvinnor och därför finns det inget 

tolkningsutrymme för att kunna tala om klass. 

 

I samband med skolans syn på medmänsklighet är målet att skolan ska främja förståelse 

för andra och att ingen får diskrimineras, och precis som nämnts tidigare finns det ingen 

diskrimineringsgrund som explicit nämner klass eller ens lämnar speciellt mycket 

utrymme för tolkning, och därför får diskriminering på grund av klasstillhörighet klassas 

som ”annan kränkande behandling”. Att skolan är en social och kulturell mötesplats kan 

dock tolkas som att skolan kan vara en plats där olika klasser möts, och det kan användas 

som argument för vikten av att tala om klass. 

 

När den likvärdiga utbildningen beskrivs är det tydligt att läraren ska ta hänsyn till alla 

elevernas olika förutsättningar, vilket är något som kan kopplas till klassperspektivet på 

ett mer övergripande plan, men framför allt fokuserat på hänsynen om den överförs till 

vad som skrivits tidigare om varierande livschanser och privilegier. Gymnasieskolans 

uppdrag är bland annat att förmedla kunskaper och värden, och en del av det är att 

försöka göra eleverna till ansvarskännande samhällsmedborgare. I det ansvaret menar 

jag att det ingår en klassmedvetenhet, oavsett i vilken klass en elev själv råkar befinna sig 

i. 

 

Också skolans roll i att uppmärksamma hälsofrågor, livsstilsfrågor och konsumentfrågor 

kan tolkas som ett uttryck för klass och medvetenheten om den, även om det rör sig mer 

om social klass enligt Bourdieu snarare än den renodlat ekonomiska klassanalysen via 
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Marx. Att lära eleverna om klass och på så sätt ge dem ett klassmedvetande kan också ses 

som en del av det etiska perspektivet som eleverna ska få under utbildningen och genom 

detta kunna ”agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.” 

 

Vidare skrivs det i skolans övergripande mål och riktlinjer att läraren alltid ska utgå från 

individens egna förutsättningar, vilket inte är helt olikt stycket ovan om hänsyn. 

Individens förutsättningar kan alltså överföras till privilegier och livschanser. Som en del 

av gymnasieskolans normer och värden står det att utbildningen ska vara förenlig med 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det står också om 

individintegriteten, allas lika värde och jämställdhet. Alla dessa begrepp kan tydligt 

kopplas till klass, och framför allt till de olika formerna av social stratifiering, som på 

många sätt kan ses som en motsats till exempelvis demokrati, mänskliga rättigheter och 

jämställdhet. 

 

Några av skolans mål är att få varje elev att ta avstånd från förtryck och bli hjälpande 

medmänniskor, samt att de ska kunna samspela med andra i möten och ha respekt för 

skillnader i bland annat livsvillkor. Avståndstagandet mot förtryck kan ses som en 

realistisk version av fiktionens motstånd mot Panems förtryck och en uppmuntran att stå 

upp mot orättvisor. Styrdokumentets livsvillkor är ett begrepp som kan förknippas med 

klassanalysens idéer om livschanser, och därför också kan ses som en del av vad som ovan 

kallats för förutsättningar. 

 

Slutligen är ett annat viktigt mål som skolan har att hjälpa eleverna att leva sig in i andras 

situation i ett försök att bredda perspektiv och förståelse. Trots att Katniss berättelse är 

fiktion och Panem också kan tolkas som en överdriven version av klassamhället kan 

läsning och diskussioner om Hungerspelen förhoppningsvis ändå uppnå det målet och bli 

en öppning till att tala om klass. 

 

Slutsatsen är att de olika uttryck för klass som analyserats fram från Hungerspelen går att 

koppla till skolans värdegrund, men det är implicit och kräver en del tolkning av 

styrdokumentet. 

 

5.3 Klass i klassrummet 

Med analysen av värdegrunden ur ett klassperspektiv anser jag att det finns belägg för 

vikten av att tala om klass i klassrummet. I den här delen av arbetet följer enbart korta 

resonemang och idéer om hur klass skulle kunna talas om klassrummet, och meningen är 

inte att arbeta fram metoder eller planera lektioner eller moment. Meningen är snarare 

att tala om hur man kan tala om klass i klassrummet. 

 

Trots avgränsningen i uppsatsen är det tydligt att klass som begrepp knappast är lätt att 

definiera, men dess spretighet kan också vara till dess fördel då lärare och elever ska tala 

om det. Något så spretigt kan möjligtvis implementeras i flera ämnen än enbart svenska 
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och litteraturläsning. Om svenskämnet och läsning av Hungerspelen ligger som grund för 

samtalen om klass kan det också med fördel kombineras med samhällskunskap och 

historia, och även etikdelen i religionskunskapen. Läsningen av boken kan också vid 

tillfällen hoppa till engelskan eller helt byta språk. Mer om Hungerspelen i undervisning 

följer i 5.4. 

 

Min analys har visat att det förekommer implicit klass i läroplanen och att vi därför bör 

tala om det i skolan. Hur det talas om är upp till läraren, men ett mål kan vara att undvika 

vad Wojcik-Andrews kallade ”the Other”, den Andra klassen, alltså att tala och agera som 

om medelklassen är normen. Genom att tala om klass kan läraren bekräfta elevers olika 

sociala och ekonomiska bakgrunder. Det kan också vara av vikt att medvetandegöra 

olikheter i livschanser och privilegier för att försöka få elever från olika bakgrunder att få 

mer förståelse för de som inte är precis som dem, oavsett om det rör sig om klass, etnicitet, 

genus eller något annat. 

 

5.4 Vidare forskning 

En första tanke som slog mig under skrivandets gång var att klass (kopplat till social 

stratifiering och inte till grupp av elever) som begrepp inte förekom en enda gång i 

styrdokumenten. Det skulle vara intressant med en studie som undersöker om begreppet 

har funnits med i tidigare läroplaner, och om inte, varför ser det ut så? Kan klass vara ett 

för politiskt laddat begrepp? 

 

Också kopplat till det är att fokusera på lärarna istället för läroplanerna och utforma en 

enkät med syftet att på något sätt mäta klassmedvetenhet. Arbetar de med klass i 

klassrummet? Hur arbetar de då med det? Är det en del av något ämne? Anser de det vara 

viktigt att tala om klass? 

 

En annan intressant studie vore att utforma planerad undervisning baserat på vad som 

framkommit i det här arbetet. I och med att Hungerspelen kan läsas som att den innehåller 

många olika uttryck för klass, och eftersom värdegrunden innehåller liknande uttryck, bör 

det alltså finnas potential och didaktiskt värde i ett moment om klass och 

värdegrundsarbete. I studien skulle undervisningen först utformas utifrån resultatet i 

denna studie, och sedan genomföras innan den slutligen utvärderas. Kan Hungerspelen få 

eleverna att tala om klass? 
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