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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks hur systerrelationen mellan protagonisten Katniss Everdeen och 

hennes lillasyster Prim porträtteras i Suzanne Collins The Hunger Games-trilogi, bestående av 

The Hunger Games (2008), Catching Fire (2009) och Mockingjay (2010). Syftet med 

uppsatsen är att utforska vilken funktion denna porträttering får för intrigen i sin helhet samt 

att se vilka föreställningar om manligt och kvinnligt som blir synliga i relationen systrarna 

emellan. Som teoretisk grund används Sarah Annes Browns och Roberta Seelinger Trites 

skrifter om litterära systerskap.  

   Undersökningen visar att Katniss relation till Prim är starkare än andra syskonrelationer 

inom trilogin och att detta bland annat beror på att Katniss ser det som sin största uppgift att ta 

hand om och skydda sin syster. Detta starka band är också avgörande för intrigen - Katniss 

beslut att ta Prims plats i Hungerspelen möjliggör resten av händelseförloppet. Det blir även 

tydligt att Katniss gärna ser på Prim som den behövande systern, men att båda egentligen är 

beroende av varandra. Systermotivet blir också synligt i Katniss relation till Rue från Distrikt 

11. I relationen till systern Prim antar Katniss ofta manliga attribut och Prim beskrivs med 

typiska kvinnliga egenskaper, men det finns även gånger då dessa genusföreställningar 

rubbas.  

Nyckelord 

The Hunger Games, Suzanne Collins, systrar, genus, relationer, motivstudie, karaktärsstudie, 

litteraturanalys. 



Innehållsförteckning 

1. Inledning......................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund...................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 2 

1.3 Avgränsning, material och disposition ........................................................................ 2 

1.4 Teori och metod ........................................................................................................... 3 

1.4.1 Biologiska och metaforiska systrar inom litteraturen ................................................ 4 

1.5 Tidigare forskning ....................................................................................................... 6 

2. Undersökning ................................................................................................................. 8 

2.3 Familjebakgrund och Katniss som försörjare .............................................................. 8 

2.4 Katniss perspektiv och bilden av Prim ...................................................................... 11 

2.5 Systerskapet som en katalysator för intrigen ............................................................. 16 

2.3.1 Slåtterdagen .............................................................................................................. 16 

2.3.2 Spelen ....................................................................................................................... 17 

2.3.3 Rue ........................................................................................................................... 18 

2.4 Att mista en syster ..................................................................................................... 21 

3. Slutdiskussion .............................................................................................................. 24 

Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 26 

 

 



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Systrar och deras betydelse har betonats inom litteratur i alla tider. Christine Downing 

framhåller till exempel att Antigones integritet som människa är helt beroende på hennes 

status som syster och Sarah Annes Brown ger Klytaimnestra och Helena som exempel på 

betydande litterära systrar.1 Systrars gemensamma arv och delade bakgrund gör att kontraster 

och likheter blir lämpliga ämnen för utforskning, eftersom skillnader blir tydligare när de är 

sprungna ur samma källa.2 Bandet mellan systrar är således unikt och oersättligt och därför är 

det intressant att se hur detta porträtteras inom litteraturen.3  

   Under det senaste årtiondet har dystopisk och postapokalyptisk fiktion blivit en framstående 

subgenre inom ungdomslitteraturen, något som Leisa A. Clark och Mary F. Pharr härleder 

bland annat till rädslan för en teknologisk katastrof och terrorattentaten i USA den elfte 

september 2001. Dystopiska romaner verkar både frammana och lindra den rädsla som har 

väckts hos människor som känner att de inte längre kan lita på att auktoriteter ska skydda 

dem. Då Suzanne Collins The Hunger Games (2008) först publicerades nådde den omedelbar 

framgång hos både läsare och kritiker. Detsamma gällde även de två senare böckerna i 

trilogin, Catching Fire (2009) och Mockingjay (2010) och de fortsätter att läsas med lika stor 

entusiasm.4 Det faktum att trilogin ständigt verkar vara aktuell och att det finns ett fortsatt 

allmänintresse för den gör att den utgör ett passande ämne för forskning. Anledningen till att 

jag i denna uppsats vill undersöka just systermotivets funktion i The Hunger Games-trilogin 

är för att relationen mellan protagonisten Katniss och hennes lillasyster Prim är central för 

intrigen.5 En annan anledning till varför jag väljer att fokusera min undersökning till denna 

                                                      
1 Christine Downing, Psyche’s Sisters: Reimagining the Meaning of Sisterhood (San Francisco 1988), s. 

74; Sarah Annes Brown, Devoted Sisters: Representations of the Sister Relationship in Nineteenth-

Century British and American Literature (Aldershot 2003), s. 2f. 
2 Brown, s. 2. 
3 JoAnna Stephens Mink, Janet Doubler Ward, The Significance of Sibling Relationships in Literature, red. 

Janet Doubler Ward, JoAnna Stephens Mink (Bowling Green 1993), s. 1. 
4 Leisa A. Clark, Mary F. Pharr, ”Introduction”, Of Bread, Blood, and The Hunger Games: Critical Essays 

on the Suzanne Collins Trilogy, red. Leisa A. Clark, Mary F. Pharr (New York 2012), s. 7ff. 
5 Ellyn Lem, Holly Hassel, ”’Killer’ Katniss and ’Lover boy’ Peeta: Suzanne Collins’s Defiance of 

Gender-Genred Reading”, Of Bread, Blood and The Hunger Games: Critical Essays on the Suzanne 

Collins Trilogy, red. Leisa A. Clark, Mary F. Pharr (New York 2012), s. 125. 
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bokserie är för att den är tacksam att analysera ur ett genusperspektiv. Forskare har tidigare 

framhållit att Katniss visar en mobilitet i sin genustillhörighet.6 Jag tycker att det är intressant 

att se hur detta glidande mellan vad som anses manligt och kvinnligt blir synligt i relationen 

till systern Prim och hur även Prim skildras sett ur detta perspektiv. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur systerrelationen mellan Katniss och Prim 

porträtteras i The Hunger Games-trilogin och se vilken betydelse den får för historien i stort. 

Jag vill även utforska om det finns några specifika idéer om manliga respektive kvinnliga 

egenskaper som blir framträdande i relationen dem emellan. Mina frågeställningar lyder:  

 

• Hur porträtteras systerrelationen mellan Katniss och Prim i The Hunger Games-

trilogin och vad får den för funktion?  

• Vilka föreställningar kopplade till genus blir synliga i relationen mellan Katniss och 

Prim? 

1.3 Avgränsning, material och disposition  

För att underlätta läsningen använder jag mig genomgående av benämningen The Hunger 

Games-trilogin (alternativt endast ”trilogin”) som samlingsnamn för bokserien. Denna term 

används då det gäller den sammanhängande berättelsen eller då det rör sig om återkommande 

drag eller situationer som gäller för samtliga böcker. När det är viktigt att understryka vilken 

av de tre romanerna det rör sig om används deras originaltitlar: The Hunger Games, Catching 

Fire samt Mockingjay. De gånger då själva spelen berörs benämns de som Hungerspelen då 

det gäller de första spelen Katniss och Peeta deltar i och Kvartssekelkuvningen då det gäller 

spelen i Catching Fire. Även andra termer från trilogin berörs i uppsatsen, men förklaras då i 

samband med att de nämns för första gången. 

   Alla tre romaner i trilogin berörs i uppsatsen. Detta för att de olika böckerna inte är 

fristående utan snarare ska betraktas som delar av en sammanhängande berättelse – läser man 

endast den ena får man inte en klar bild av helheten. Relationen mellan Katniss och Prim är 

                                                      
6 Jennifer Mitchell, ”Of Queer Necessity: Panem’s Hunger Games as Gender Games”, Of Bread, Blood, 

and The Hunger Games: Critcal Essays on the Suzanne Collins’s Trilogy, red. Leisa A. Clark, Mary F. 

Pharr (New York 2012), s. 128; Lem, Hassel, s. 118. 
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dock mest central i den första boken och av den anledningen är det också The Hunger Games 

som berörs flitigast genom uppsatsen.  

   Undersökningsdelen är indelad i fyra delar där jag börjar med att presentera bakgrunden till 

Katniss och Prims relation och hur den är präglad av deras familjesituation i stort. Jag 

diskuterar sedan hur berättelsens narrativ påverkar bilden av systrarna, samt hur systermotivet 

fungerar som en katalysator för intrigen i trilogin. Slutligen tas tematiken kring att förlora en 

syster och hur detta påverkar den kvarlevande upp. 

 

1.4 Teori och metod 

I uppsatsen använder jag mig av motiv- och karaktärsanalyser som metod för att se hur 

systermotivet framställs i trilogin och hur Katniss och Prim framträder i relation till varandra. 

För att belysa hur Katniss och Prims respektive karaktärsdrag kan härledas till deras status 

som litterära systrar närläser jag de tre verken samt använder mig av tidigare forskning som 

jag anser relevant för ämnet.  

   Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson beskriver karaktärer som ”något som läsaren 

konstruerar med utgångspunkt från de upplysningar som berättaren lämnar på olika ställen i 

texten”.7 Denna konstruktion av karaktären kan antingen vara direkt eller indirekt och är 

beroende av en rad olika faktorer. Direkt karakterisering sker när en karaktärs inre egenskaper 

redogörs för i klartext medan det i indirekt karakterisering är mer diffust och alla element i 

texten kan bidra till bilden av karaktären. Holmberg och Ohlsson nämner karaktärers repliker, 

handlingar och yttre som exempel på karaktärsindikatorer som bidrar till förståelsen för en 

karaktär, men menar även att andra saker, såsom den miljö karaktären befinner sig i, kan vara 

avgörande.8 

   I uppsatsen väljer jag att utgå ifrån en socialkonstruktivistisk syn på genus. När jag 

benämner egenskaper som ”manliga” eller ”kvinnliga” syftar jag således inte till något 

biologiskt eller på förhand givet, utan till de normer och förväntningar som befästs socialt 

genom en upprepning av handlingar.9  

 

                                                      
7 Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson, Epikanalys – En introduktion (Lund 1999), s. 61. 
8 Ibid., 62f. 
9 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York 1990) s. 139. 
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1.4.1 Biologiska och metaforiska systrar inom litteraturen 

Toni A.H. McNaron, redaktör för antologin The Sister Bond: A Feminist View of a Timeless 

Connection, framhäver att begreppet systrar å ena sidan kan innebära två eller flera kvinnor 

besläktade genom blod, adoption, äktenskap eller religiös tjänst och å andra sidan kvinnor 

som hittar varandra i en gemenskap av feministisk tanke och praktik.10 Som teoretisk grund 

för uppsatsen använder jag mig av Sarah Annes Browns bok om hur biologiska systerskap har 

skildrats inom litteraturen samt Roberta Seelinger Trites syn på metaforiska systerskap inom 

feministisk litteratur. 

   Sarah Annes Brown undersöker i sin bok Devoted Sisters: Representations of the Sister 

Relationship in Nineteenth-Century British and American Literature (2003) hur systermotivet 

blir synligt i en rad brittiska och amerikanska romaner från 1800-talet. I sin introduktion tar 

hon upp typiska drag kopplade till systrar inom litteraturen. Hon skriver att litterära 

systerrelationer är fokus för en rad olika val. Det främsta är att texten bjuder in läsaren till att 

göra ett val mellan de systrar som skildras.11 Impulsen att göra detta val går inte att kringgå 

för läsaren. Dock kommer inte alla läsare göra samma val och valet kan även skifta flera 

gånger under läsningen.12 Det finns också en paradox som ligger i att om den ena systern 

framhävs som ”god” och fördelaktig inom narrativet så är det troligt att läsaren värdesätter 

den syster som beskrivs som mindre tilltalande högre.13 Detsamma gäller också då en av 

systrarna gör en uppenbar uppoffring av sin egen lycka eller sitt rykte. Inom berättelsens 

ramar kan denna syster ses som den mindre lyckosamma, men hon vinner istället läsarens 

sympati och gynnas således metanarrativt.14  

   Brown menar även att både verkliga och litterära systrar har en kollektiv och en individuell 

identitet. De delar bakgrund och gener, men är även egna individer. Det är just denna 

blandning av likheter och olikheter som gör att läsaren instinktivt gör ett val mellan systrarna. 

Denna unika förening av överensstämmelser och avvikelser finns inte hos karaktärer som inte 

är sammanflätade och besläktade genom arv och erfarenhet. Den nära samhörigheten mellan 

systrar kan skapa en tillgivenhet mot varandra som är unik, men den kan också leda till 

                                                      
10 Toni A.H. McNaron, ”How Little We Know and How Much We Feel”, The Sister Bond: A Feminist 

View of a Timeless Connection, red. Toni A.H. McNaron (New York 1985), s. 3. 
11 Brown, s. 2. 
12 Ibid., s. 7. 
13 Ibid., s. 2. 
14 Ibid., s. 7f. 
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rivalitet. En annan aspekt av systerrelationer är att de som ingår i relationen inte har något val, 

till skillnad från vänskapsrelationer.15  

   Systrarna står också för egna val inom berättelsen. Systerhjältinnor är generellt presenterade 

som om de har en möjlighet att välja sitt eget öde. Både verkliga och litterära systrar verkar 

dela en längtan efter en egen identitet och därför väljer de, ofta omedvetet, olika vägar i livet. 

Användandet av skarpt kontrasterande systrar inom litteraturen menar Brown kan härledas 

dels till en spegling av ”det verkliga livet”, dels en bekvämlighet.16 Det faller sig naturligt för 

författaren att vilja särskilja systrarna på ett eller annat vis, och detta görs ofta via utseendet. 

Den ena systern brukar skildras som konventionellt vacker, med jämna drag, medan den andra 

skildras som mer tilltalande då denna är exempelvis livlig och lekfull. Det är inte heller 

ovanligt att den syster som är passionerad, kreativ och rebellisk har mörka drag medan den 

mer kontrollerade systern är ljus till utseendet.17 Även andra forskare, såsom Helena Michie, 

betonar kontraster som betydande vad det gäller systrar inom litteraturen.18  

    Men systerskap inom litteratur rör alltså inte enbart biologiska systrar, utan även den 

gemenskap som finns kring kvinnliga grupperingar. Roberta Seelinger Trites framhäver denna 

feministiska aspekt av systerskapet i boken Waking Sleeping Beauty: Feminist Voices in 

Children’s Novels (1997). Trites vill i sin analys undvika binariteter och ställer sig i och med 

detta emot ”essentializing”, den praktik då man sammankopplar specifika karaktärsdrag med 

kön som om de vore biologiskt fastställda.19 Hon delar istället Judith Butlers 

konstruktivistiska syn på genus och kön, och menar att människor formas till ”man” 

respektive ”kvinna” för att de lär sig uppträda i enlighet med samhällets förväntningar på 

dem.20 Med bakgrund mot detta menar Trites att förmågan att upprätthålla ett ömsesidigt 

givande förhållande inte är genetiskt bundet och att både män och kvinnor i praktiken kan 

bygga upp liknande gemenskaper, men att grupper av nära gemenskap är en av de saker som 

traditionellt associerats med en femininitet. Feministiska författare fokuserar ofta på hur 

kvinnor styrker varandra inom sina inbördes relationer och omfamnar de stereotyper som 

finns rörande kvinnor för att vända dem till något positivt. Dessa positiva grupperingar kan 

endast bildas då karaktärerna inom gruppen respekterar varandras subjektivitet.21  

                                                      
15 Brown, s. 2f. 
16 Ibid., s. 3.  
17 Ibid., s. 5f. 
18 Helena Michie, Sororophobia: Differences Among Women in Literature and Culture (New York 1992), 

s. 19ff. 
19 Roberta Seelinger Trites, Waking Sleeping Beauty: Feminist Voices in Children’s Novels (Iowa City 

1997), s. 81. 
20 Ibid.; Butler, s. 139. 
21 Trites (1997), s. 80f.  
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   Kvinnliga band har alltid existerat inom barn- och ungdomslitteratur, men de har ofta 

beskrivits som mindre viktiga jämfört med heterosexuella relationer. Trites ger systrarna i 

Little Women (1868) med flera som exempel på karaktärer som ger upp sin systerliga 

gemenskap till förmån för sin kärlek till män.22 Trites menar att heterosexuella relationer 

inom ungdomslitteratur av denna anledning länge varit problematiska. Flickor inom 

ungdomsböcker lär sig ofta att söka bekräftelse genom en man. Feministisk ungdomslitteratur 

försöker komma över detta paradigm av beroende kvinnor och framställandet av 

heterosexuella relationer som de mest värdefulla.23 Dessa böcker skildrar inte heller kvinnor 

som tävlar mot varandra om mannens kärlek utan utforskar hur kvinnor kan ge styrka åt 

varandra. Det kan här röra sig om biologiska eller surrogatsystrar, mor/dotterrelationer, 

vänskapskonstellationer eller lesbiska relationer. De kvinnliga relationernas funktioner inom 

romanen blir då att verka som en metafor för gemenskap. Inom detta metaforiska systerskap 

kan kvinnor utforska sin egen subjektivitet och göra sina röster hörda på ett sätt som inte är 

möjligt i romaner som följer det klassiska heterosexuella mönstret.24  

   För att analysera Katniss och Prims systerrelation formulerar jag alltså en teori om litterära 

systerskap baserad på Browns och Trites texter. Litterära systerskildringar är uppbygga kring 

ett nät av kontraster och likheter som bidrar till att läsaren gör ett aktivt val mellan de systrar 

som porträtteras. Dessa kontraster rör dels systrarnas yttre, dels deras inre. Systerskapet kan 

leda till en unik sammansvetsning, men även rivalitet. Det finns både bokstavliga och 

metaforiska systerskap. De metaforiska litterära systerskapen fungerar även som ett 

feministiskt verktyg som möjliggör att kvinnliga relationer framhävs och värdesätts både 

inom och utanför litteraturen.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Vad det gäller The Hunger Games-trilogin finns det gott om tidigare forskning. För att 

avgränsa väljer jag att här lyfta fram forskning som på ett eller annat sätt behandlar genus 

och/eller relationer inom trilogin och som av den anledningen är relevanta för mitt arbete. 

   Jeannine Atkins har gjort en jämförande analys av tre grupper av systrar i artikeln ”Saving 

Sisters: Little Women, The Hunger Games, and Frozen”. Hon utgår från Little Women (1868) 

och ser vilka skillnader och likheter som går att finna i The Hunger Games samt barnfilmen 
                                                      
22 Trites (1997), s. 91f. 
23 Ibid., s. 88. 
24 Ibid., s. 92. 
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Frozen (2013), som alla innehåller en systerlig värme som hon menar formar verken. Hon 

pekar även på andra likheter, såsom att de alla innehåller en viss grad av klassmedvetenhet 

samt att de innehåller motivet med en eller flera starka systrar.25 Atkins analys av systerskapet 

i The Hunger Games är dock inte särskilt ingående utan hon fokuserar främst på de paralleller 

som kan dras mellan de två senast utkomna verken och Little Women. 

   I antologin Of Bread, Blood and The Hunger Games: Critical Essays on the Suzanne 

Collins Trilogy tas varierande aspekter av trilogin upp, med utgångspunkt i olika teoretiska 

skolor som historicism, kulturstudier och mediestudier. I antologin finns artikeln ”’Killer’ 

Katniss and ’Lover Boy’ Peeta: Suzanne Collins’s Defiance of Gender-Genred Reading” där 

Ellyn Lem och Holly Hassel visar hur The Hunger Games tilltalar både manliga och kvinnliga 

läsare genom att karaktärerna bryter mot de etablerade könsnormerna.26 Katniss porträtteras 

som den fysiskt starka som kan besegra motståndare och genom detta utmanar Suzanne 

Collins vår traditionella syn på det heroiska, modernistiska narrativet.27 Genom att korsa 

könsnormer och blanda genrer skapar romanen en bro mellan den binära pojken och den 

binära flickan.28 I antologin återfinns även artikeln ”Of Queer Necessity: Panem’s Hunger 

Games as Gender Games” skriven av Jennifer Mitchell. Hon menar att Katniss som karaktär 

kan liknas vid en hermafrodit då hon ”blurs, erases, transcends, and challenges traditional 

representations of gender in the series”.29 Mitchell beskriver hur Katniss, genom att vara 

medveten om gränserna gällande den traditionella synen på manligt och kvinnligt, kan gå 

emellan olika genus då hon ser det som nödvändigt.30  

   Även Lisa Manter och Lauren Francis gör en queer läsning av Katniss i ”Katniss’s 

Oppositional Romance: Survival Queer and Sororal Desire in Suzanne Collins’s The Hunger 

Games Trilogy”. De går bortom det traditionella studiet av triangeldramat mellan Katniss, 

Gale och Peeta i analysen av Katniss sexualitet och visar istället hur hennes vilja att överleva 

gör att hon förflyttar sitt romantiska begär till sin lillasyster Prim.31 Prim blir det objekt för 

Katniss begär som hon behöver för att överleva, både fysiskt och psykiskt, i en dystopisk 

värld.32 

                                                      
25 Jeannine Atkins, ”Saving Sisters: Little Women, The Hunger Games, and Frozen”, Horn Book 

Magazine, November/December 2016, s. 27ff. 
26 Lem, Hassel, s. 118ff. 
27 Ibid., s. 123. 
28 Ibid., s. 126f. 
29 Mitchell, s. 129.  
30 Ibid., s. 132. 
31 Lisa Manter, Lauren Francis, ”Katniss’s Oppositional Romance: Survival Queer and Sororal Desire in 

Suzanne Collins’s The Hunger Games Trilogy”, Children's Literature Association Quarterly, Fall 2017:3, 

s. 285ff. 
32 Ibid., s. 292. 
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   Vad det gäller familjen inom The Hunger Games-trilogin har Alison L. Bewley i ”Literary 

Traditions on Fire: Mimetic Desire and the Role of the Orphaned Heroine in Suzanne 

Collins’s Hunger Games Trilogy” beskrivit hur Katniss och Prim i princip blir föräldralösa då 

deras far dör och deras mor är frånvarande. Bewley analyserar även trilogin utifrån René 

Girards begärstriangel, där Katniss blir objekt och Peeta och Huvudstaden de subjekt som 

begär henne.33  

   I flera av de ovan nämnda artiklarna undersöks relationen mellan Katniss och Prim, men 

utan deras systerskap som primärt fokus. Jag ämnar med min uppsats fördjupa analysen av 

Katniss och Prim samt lägga fokus på just systerskapet dem emellan.  

 

2. Undersökning  

2.3 Familjebakgrund och Katniss som försörjare 

Som bakgrund till Katniss och Prims relation finns, bortsett från det faktum att de är systrar, 

en splittrad familjebild. Deras far dog när Katniss var elva år gammal och händelsen är något 

hon återkommer till genom The Hunger Games-trilogin. Man förstår att hon haft ett nära band 

till sin far och att hans död varit traumatiserande för henne: 

 

[Inside the woods] there’s also food if you know how to find it. My father knew and he taught me some 

ways before he was blown to bits in a mine explosion. There was nothing left of him to bury. I was 

eleven then. Five years later, I still wake up screaming for him to run.34 

 

   I och med faderns död gick modern in i en depression, något som Katniss hyser agg mot 

henne för. Hon beskriver mamman som ”the woman who sat by, blank and unreachable, while 

her children turned to skin and bones” (The Hunger Games, s. 10) och säger vid ett senare 

skede att ”some small gnarled place inside me hated her for her weakness, for her neglect 

[…]. Prim forgave her, but I had taken a step back from my mother, put up a wall to protect 

                                                      
33 Alison L. Bewley, ”Literary Traditions on Fire: Mimetic Desire and the Role of the Orphaned Heroine in 

Suzanne Collins’s Hunger Games Trilogy”, Children’s Literature Association Quarterly, Winter 2015:4, 

s. 374ff. 
34 Suzanne Collins, The Hunger Games, uppl. 2012 (New York 2008), s. 6. Hänvisning till detta verk, 

Catching Fire (New York 2009) samt Mockingjay (New York 2010) görs i fortsättningen i direkt 

anslutning till de citat som återges.  
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myself from needing her” (The Hunger Games, s. 64). Mitchell anser att Katniss förkastar sin 

mamma och hennes femininitet (och därmed även sin egen). Mitchell menar att hon istället 

vill beskriva sig själv i relation till sin döda far. Detta visas genom att de första 

beskrivningarna av Katniss som läsaren får ta del av, såsom blockcitatet ovan, innehåller 

referenser till fadern.35  

   Katniss personlighet är präglad av denna familjebakgrund och det påverkar också hennes 

relation till Prim. Detta är något som flera forskare noterat. Bewley skriver att Katniss tillhör 

en grupp av kvinnliga protagonister inom dystopisk ungdomslitteratur som på ett eller annat 

sätt blivit föräldralösa. Även om Katniss och Prim inte är föräldralösa i dess bokstavliga 

mening så blir funktionen densamma eftersom modern inte är närvarande i deras liv.36 I 

frånvaron av föräldrarna tar Katniss på sig rollen som den primära vårdnadshavaren av Prim. 

När hon gör detta blir hon också tvungen att ta avstånd från ”all things overtly female”.37 

Eftersom hon sett upp till sin far faller det sig naturligt för henne att försöka efterlikna ett 

manligt snarare än ett kvinnligt vårdnadshavandeskap. Hon använder sig av det hon lärt sig av 

sin far – att jaga – för att försörja familjen och genom denna handling samt det faktum att hon 

även njuter av det trotsar hon konventionella associationer mellan kvinnan och vildmarken.38 

Även Lem och Hassel påpekar att Katniss efter faderns död antar hans roll som försörjare i 

familjen och att typiskt manliga drag, som värdesätts i ett patriarkat, blir synliga i och med 

detta. I många av Katniss beskrivningar av sig själv framhävs typiskt manliga egenskaper; 

hon är bland annat rebellisk, affektfri och icke-känslosam.39  

   Mitchell betonar dock att Katniss undermedvetet även besitter moderliga drag som blir 

synliga i relationen till Prim. Det faktum att hon är beredd att offra sitt eget liv är något 

Mitchell menar kan vara ”the quintessential maternal gesture”.40 Detta gör att de traditionella 

gränserna mellan fader- och moderskap suddas ut och bidrar till bilden av Katniss som en 

slags hybrid.41 Vad som gör att Mitchell anser sådana handlingar som moderliga snarare än 

faderliga framgår dock inte i texten. Hon verkar här snarast reproducera föreställningar om 

fäder som familjeförsörjare och mödrar som den viktigaste rollen en kvinna kan ha.42 Denna 

                                                      
35 Mitchell, s. 130. 
36 Bewley, s. 371ff. 
37 Mitchell, s. 130f. 
38 Ibid. 
39 Lem, Hassel, s. 122f. 
40 Mitchell, s. 131. 
41 Ibid. 
42 Dessa föreställningar gällande vad som anses faderligt och moderligt har behandlats av Gustav Westberg 

i avhandlingen Legitimerade föräldraskap 1870-2010: En diskurshistorisk undersökning (diss. Stockholm 

2016), ss. 93, 119.  
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bild av mödrar och fäder stämmer inte överens med den som framställs i The Hunger Games-

trilogin. Katniss och Prims mor är visserligen omhändertagande, men främst när det gäller 

patienter och inte hennes egna barn. Peetas mor beskrivs som osympatisk. Bland de fåtaliga 

beskrivningarna som finns av henne är Katniss minne av hur hon skäller ut och slår Peeta för 

att han bränt ett bröd mest framträdande. Fäderna lyser med sin frånvaro.  

   Jag menar alltså att Katniss i sitt omhändertagande varken efterliknar en typisk moder eller 

fader, utan att det är just det systerliga bandet till Prim som gör att hon kan känna det hon 

känner och som väcker hennes vilja att ta hand om henne. I relationen mellan Katniss och 

Prim påvisas den tillgivenhet som Brown menar kommer av att ha delat livet med någon. 

Genom hela The Hunger Games-trilogin motvisas idéen om att föräldrar ska göra allt och 

offra sitt liv för sina barn. Detta blir synligt inte minst då man ser till Hungerspelens upplägg. 

Föräldrarna står maktlösa inför spelen, vilket också är meningen: ”Whatever words they use, 

the real message is clear. ’Look how we take your children and sacrifice them and there’s 

nothing you can do […]’.” (The Hunger Games, s. 22). Katniss kan, tack vare att hon är just 

syster och inte förälder till Prim, och därmed innehar den rätta åldern, ta kontroll över 

situationen och ta Prims plats i spelen. Argumentet att Katniss skulle ses som en förälder 

snarare än syster blir också motsägelsefullt då man betänker hur Katniss genom hela trilogin 

befäster att hon aldrig vill skaffa barn och ser det som bland det värsta hon skulle kunna göra 

givet den värld hon lever i.43 Man kan alltså påstå att Katniss inte identifierar sig med bilden 

av henne som en slags ställföreträdande förälder.  

   Manter och Francis har noterat att Katniss tillgivenhet till Prim går längre än andra 

syskonrelationer inom narrativet.44 Detta är också något som Katniss själv reflekterar över. Då 

Peetas namn dras ur urnan är det ingen som erbjuder sig att ta hans plats, trots att han har flera 

äldre bröder: 

 

Effie Trinket asks for volunteers, but no one steps forward. He has two older brothers, I know, I’ve 

seen them in the bakery, but one is probably too old now to volunteer and the other won’t. This is 

standard. Family devotion only goes so far for most people on reaping day. What I did was a radical 

thing. (The Hunger Games, s. 31) 

 

Man kan alltså se att Katniss känslor för Prim går djupare än andra syskons och att det i 

mångt och mycket kan bero på att hon känt ett ansvar för Prim sedan fadern dog. Susan Shau 

Ming Tan skriver i sin artikel ”Burn with Us: Sacrificing Childhood in The Hunger Games” 

att Katniss syn på sig själv som familjens försörjare är central för hennes identitetsbildande. 

                                                      
43 Exempelvis Collins, Catching Fire (2009), s. 56. 
44 Manter, Francis, s. 293. 
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Hon identifierar sig så till den grad med att vara ett ”potential sacrificial object” att hon utan 

att tveka offrar sitt eget liv för Prims.45 Att Katniss starkt identifierar sig själv med att offra 

sig för andra blir också synligt i hennes uttalanden. När hon vunnit Hungerspelen och hennes 

familj inte längre är beroende av att hon skaffar mat åt dem i skogen längtar hon ändå tillbaka 

till tiden då hon var nödvändig för deras överlevnad: ”We barely scraped by, but I knew 

where I fitted in, I knew what my place was in the tightly interwoven fabric that was our life.” 

(Catching Fire, s. 8). När andra inte längre är beroende av henne vet hon inte hur hon ska 

definiera sig själv. Hon är inkapabel att distansera sig själv från bilden av henne som 

försörjare och säger bland annat att ”there was no going back after I took over caring for the 

family when I was eleven” (Catching Fire, s. 37f.). Att vara försörjare och beskyddare för 

andra är något som i allra högsta grad definierar Katniss. Detta är också något som kan 

kopplas till Browns teori om litterära systerskap. Att Katniss offrar sitt liv för Prim och 

dessutom starkt identifierar sig som en offrande person kan vara en av anledningarna till att 

läsare fattar tycke för henne och hon får således en fördel metanarrativt. Detta är dock en av 

få gånger då valet som Browns menar att läsare gör mellan litterära systrar blir tydligt. Annars 

ligger fokus i The Hunger Games-trilogin snarare på den feministiska och styrkande aspekten 

av systerskap och inte på att läsaren ska sära på systrarna och välja en utav dem. 

 

2.4 Katniss perspektiv och bilden av Prim 

Värt att understryka är att bilden som förmedlas i The Hunger Games-trilogin genomgående 

är Katniss bild. Hon är böckernas protagonist och homodiegetiska berättare och även 

fokaliseringen ligger hos henne. Detta innebär att också framställningen av systerrelationen är 

subjektiv. Det är enbart Katniss syn på relationen som förmedlas och Prims handlingar, 

egenskaper och kvaliteter går också genom henne, vilket gör att historien får ett ensidigt 

perspektiv. 

   Manter och Francis menar att Katniss syn på Prim överskrider typiska representationer av 

kärlek inom familjen.46 De allra första meningarna i The Hunger Games innehåller en 

beskrivning av Prim: 

 

                                                      
45 Susan Shau Ming Tan, ”Burn with Us: Sacrificing Childhood in The Hunger Games”, The Lion and the 

Unicorn, 2013:1, s. 57. 
46 Manter, Francis, s. 293. 
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When I wake up, the other side of the bed is cold. My fingers stretch out, seeking Prim’s warmth but 

finding only the rough canvas cover of the mattress. She must have had bad dreams and climbed in 

with our mother. Of course she did. This is the day of the reaping. 

   I prop myself up on one elbow. There’s enough light in the bedroom to see them. My little sister, 

Prim, curled up on her side, cocooned in my mother’s body, their cheeks pressed together […] Prim’s 

face is as fresh as a raindrop, as lovely as the primrose for which she was named. (The Hunger Games, 

s. 3) 

 

Narrativets subjektivitet blir synlig i beskrivningar som denna. Manter och Francis menar att 

Katniss, likt ovan, använder sig av romantiska metaforer då hon beskriver sin syster – något 

som annars inte är särskilt vanligt förekommande i hennes vokabulär. Enligt dem är detta en 

av faktorerna som pekar på att Katniss skulle ha överfört sitt romantiska begär till Prim. När 

Katniss som barn antog rollen som familjens försörjare anpassades också hennes framväxande 

föreställningar om genus, familj och kärlek till denna nya identitet.47 Manter och Francis 

kallar detta för en ”survival queer orientation” och menar att det är ”her way of ’growing 

sideways’ when the heteronormative family model no longer provides her with the stability 

and security that she needs to live”.48 Hennes fokus på överlevnad leder till att hon istället för 

att avvisa sin sexualitet helt och hållet anpassar sin sexualitet till behovet av att skydda 

familjen. I föräldrarnas frånvaro blir Prim detta romantiska objekt.49 Läser man The Hunger 

Games-trilogin ur detta queerteoretiska perspektiv blir aspekter som styrker denna tes synliga. 

Katniss säger explicit att hon älskar Prim ”more than anything” (The Hunger Games, s. 156) 

och hon återkommer till hur mycket Prim betyder för henne: ”I need only to think of Prim and 

all my resolve disintegrates.” (Catching Fire, s. 148). 

   Men dessa yttranden kan också ses som en ren systerlig kärlek. Även om Manter och 

Francis inte utgår från ett heterosexuellt mönster sätter de ett sexuellt begär framför andra 

former av affektion. Genom The Hunger Games-trilogin anser jag att det genomgående 

framhävs att det sexuella begäret, oavsett om det följer den heterosexuella normen eller är 

queert, kommer i andra hand och att det är systerskapet som är Katniss främsta fokus. 

Jeannine Atkins skriver att romans i trilogin är beskrivet som ett sätt att överleva snarare än 

ett lyckligt slut.50 Inne i spelen kan Katniss efterlikna en kärlek till Peeta, men hon gör det för 

att hon förstår att det är ett sätt att vinna tittarnas sympati. Hennes stora mål är att försöka 

vinna för Prims skull, som hon lovat. Det finns scener som pekar på att Katniss känner ett 

sexuellt begär till de manliga karaktärerna, men att hon trycker undan detta för att hon ser det 

som viktigare att ta hand om sin syster. Hon känner bland annat en avundsjuka då andra tjejer 

                                                      
47 Manter, Francis, s. 290ff. 
48 Ibid. 
49 Ibid., s. 292. 
50 Atkins, s. 29f. 
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är intresserade av Gale och under Hungerspelen finns det ett tillfälle då den spelade romansen 

mellan henne och Peeta känns äkta för henne: ”This is the first kiss where I actually feel a 

stirring inside my chest. Warm and curious. This is the first kiss that makes me want another.” 

(The Hunger Games, s. 362). Hon slår dock snabbt bort dessa tankar. Jag menar att Collins i 

The Hunger Games-trilogin sätter den kvinnliga gemenskapen i fokus och att det går i linje 

med Trites beskrivning av den feministiska ungdomsromanen där de kvinnliga karaktärerna 

inte behöver mäns bekräftelse för att känna sig tillfredsställda.  

   I Katniss beskrivningar av sig själv och Prim framhäver hon deras olikheter. Gale, med sitt 

svarta hår och olivbruna hy liknas vid Katniss, ”[h]e could be my brother” (The Hunger 

Games, s. 9), medan Prim snarare liknas vid modern med sina blå ögon och ljusa hår. 

Skillnaderna framkommer även i deras personligheter. Katniss framhåller att hon ”don’t 

bother suggesting Prim learns to hunt” när hon ska skickas till Hungerspelen. ”I tried to teach 

her a couple of times and it was disastrous. The woods terrified her, and whenever I shot 

something, she’d get teary and talk about how we might be able to heal it if we got home soon 

enough.” (The Hunger Games, s. 42). Prim visar en rädsla för den skog som Katniss älskar 

och hon visar även på en medkänsla för djuren som Katniss saknar. Manter och Francis menar 

att detta skulle peka på att Katniss inte ser på Prim som ”bara” en syster.51 Ser man till andra 

skildringar av systrar inom litteraturen är det dock inte ovanligt att just olikheter framhävs.52 

Draget kan användas av Collins för att särskilja två annars lika karaktärer. Katniss och Prim 

har, likt andra biologiska systrar, en kollektiv och en individuell identitet och den senare 

understryks genom beskrivningar som dessa. De olikheter som finns mellan Katniss och Prim 

går i mångt och mycket i linje med tidigare skildringar av systrar – inte minst det faktum att 

Katniss är beskriven som den rebelliska, mörka systern medan Prim är den ljusa, snälla 

understryker detta. 

   Även Lem och Hassel har noterat Katniss och Prims kontrasterande egenskaper, men 

framhåller istället att Prim, liksom andra kvinnliga karaktärer med typiska feminina attribut är 

menade att framhäva Katniss manliga drag. De hänvisar till Allan Johnsons bok The Gender 

Knot som tar upp bland annat kontroll, styrka, hårdhet, kallsinnighet, logik, rationalitet och 

autonomi som exempel på manliga kvaliteter. Drag som samarbete, ömsesidighet, medkänsla, 

omtanke, sårbarhet och emotionell uttrycksförmåga med flera tas upp som exempel på 

egenskaper som traditionellt associeras med ett kvinnligt genus. Johnson menar också att de 

                                                      
51 Manter, Francis, s. 293. 
52 Se Browns, fotnot 16-17. 
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manligt kodade egenskaperna värderas högre inom ett patriarkalt samhälle.53 Genom att ställa 

de andra karaktärernas kvinnliga svagheter mot Katniss ”male-identified strength” 

understryks Katniss överlevnadsinstinkt och traditionella narrativa förväntningar på en 

hjältemodig huvudperson uppfylls.54 Det är också möjligt att Prim gjort ett aktivt val i att 

utvecklas bort från Katniss för att få bilda sin egen identitet och i och med detta har det fallit 

sig naturligt för henne att efterlikna modern eftersom Katniss är så lik fadern. Prims 

utseendemässiga likheter med modern framhäver också dessa egenskaper.  

   I beskrivningarna av Prim återkommer dels Katniss vilja att beskydda henne, dels 

framhävandet av typiskt kvinnliga attribut. Prim är beskedlig och skulle aldrig skada någon. 

Katniss understryker även att hennes syster är en person som gillar vackra ting och har en 

fallenhet för saker som ”[c]ooking, flower arranging, playing the flute” (Catching Fire, s. 47). 

Allt detta är motsatser till Katniss – folk har svårt för att tycka om henne och den enda saken 

hon anser sig bra på är att jaga. I de flesta av dessa fall rör det sig om en direkt karakterisering 

– Katniss redogör i klartext för Prims kännetecken och karaktärsdrag.  

   Men ser man närmare är skildringarna av Prim tvetydiga. På samma gång som hon genom 

direkt karakterisering beskrivs som ”scared of her own shadow” (The Hunger Games, s. 216) 

målas en scen upp då hon hjälper modern ta hand om en man som är så svårt skadad att man 

ser in till hans lårben. Den indirekta karakteriseringen pekar alltså på motsatsen. Katniss själv 

klarar inte av scenen utan springer därifrån. En liknande händelse återfinns i Mockingjay. Då 

de efter ett bombhot är tvungna att gömma sig i Distrikt 13s skyddsrum springer Prim tillbaka 

upp för att rädda sin katt och hinner med nöd och näppe tillbaka innan skyddsrummets portar 

stängs. Hennes handlingar motbevisar alltså bilden Katniss förmedlar av henne som svag och 

bräcklig. Francis och Manter skriver att Katniss projicerar bilden av ”the Child” på sin syster. 

Hon ser på henne som en idealiserad bild av det barn hon själv var innan hon var tvungen att 

växa upp i förtid.55 Denna tolkning stämmer enligt mig mer överens med den bild som målas 

fram i trilogin än att Katniss skulle överfört sitt romantiska begär till Prim. Katniss behåller 

till stor del bilden av sin syster som ett barn som behöver omhändertagande genom trilogins 

gång, men det finns gånger då hon visar en insikt i att hennes lillasyster utvecklats medan de 

varit ifrån varandra:  

 

Looking at Prim’s face, it’s hard to imagine she’s the same frail little girl I left behind on reaping day 

nine months ago. The combination of that ordeal and all that has followed – the cruelty in the district, 

the parade of sick and wounded that she often treats by herself now if my mother’s hands are too full – 

                                                      
53 Lem Hassel, s. 121ff. 
54 Ibid., s. 123. 
55 Manter, Francis, s. 294. 
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these things have aged her by years. She’s grown quite a bit, too; we’re practically the same height 

now, but that isn’t what makes her seem so much older.” (Catching Fire, s. 219) 

 

Genom beskrivningar som denna, där Katniss subjektiva bild av Prim som hjälplöst barn 

bryts, blir likheter som Katniss inte velat framhäva tidigare synliga. Likt Katniss är Prim både 

modig och omhändertagande – även om hon reproducerar moderns handlingar snarare än 

faderns. Prims omhändertagande visas även andra gånger: 

 

Careful not to rouse my mother, Prim eases herself from the bed, scoops up Buttercup and sits beside 

me. She touches the hand that has curled around the pearl. ”You’re cold.” Taking a spare blanket from 

the foot of the bed, she wraps it around the three of us, enveloping me in her warmth and Buttercup’s 

furry heat as well. ”You could tell me, you know. I’m good at keeping secrets. Even from Mother.”  

   She’s really gone, then. The little girl with the back of her shirt sticking out like a duck tail, the one 

who needed help reaching the dishes, and who begged to see the frosted cakes in the bakery window. 

Time and tragedy have forced her to grow too quickly, at least for my taste, into a young woman who 

stitches bleeding wounds and knows our mother can hear only so much. (Mockingjay, s. 39f.) 

 

Motivet med Prim som tröstar Katniss är återkommande i Mockingjay.56 Även här visas alltså 

ett upprepande av kvinnliga handlingsmönster, men också ett ombyte av rollerna. Efter det 

hon varit med om är det nu Katniss som behöver stöd och Prim visar att även hon kan vara en 

beskyddare. Här sker en rubbning i de genusmönster som tidigare etablerats. Det som sker är 

även en modifiering av systerrollerna. Katniss har tidigare framställs som den starka, 

beskyddande syster, men det visar sig nu att även Prim besitter dessa egenskaper och att 

systrarna är lika beroende av varandra.   

   Att den bild som förmedlas av Prim, med vissa undantag, är starkt påverkad av Katniss syn 

på henne visas också genom att Prim sällan får komma till tals i The Hunger Games och 

Catching Fire. Hon är en passiv karaktär och verkar snarast vara ett objekt för det som sker 

runtomkring henne. Det är först i Mockingjay som Prim själv får hävda sin plats. Som 

beskrivits ovan är hon inte längre ett barn som behöver beskyddas till varje pris utan hon har 

utvecklats till en egen individ. Hon är nu delaktig i de beslut som tas och det är till exempel 

hon som kommer med idéen för hur de ska lyckas få tillbaka Peeta. När man kommer längre 

in i trilogin blir det alltså tydligt att Prim är ett eget subjekt och att systrarna ger och tar från 

varandra på ett sätt som gynnar dem båda.   

 

                                                      
56 Exempelvis Collins, Mockingjay (2010), ss. 208, 213f. 
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2.5 Systerskapet som en katalysator för intrigen 

2.3.1 Slåtterdagen 

Katniss beslut att ta Prims plats i Hungerspelen under slåtterdagen57 i The Hunger Games kan 

kopplas till hennes starka identifiering med den beskyddande systerrollen som tagits upp i 

tidigare avsnitt.  Den scen då Katniss anmäler sig som frivillig kan ses som central för The 

Hunger Games-trilogin. Lem och Hassel påpekar att det är ”the familiar bonds that first bring 

Katniss to the arena”.58 Hade hon inte erbjudit sig att ta Prims plats hade inte heller resten av 

intrigen varit möjlig. Systermotivet kan alltså ses som bärande för trilogin. Att Katniss 

agerande vid slåtterdagen i The Hunger Games är styrande för trilogin i stort blir också 

synliggjort i det att både Katniss och andra karaktärer återkommer till scenen gång på gång 

under trilogin.59  

   Katniss liknar händelsen vid att falla ner från ett träd tre meter upp i luften och tappa andan 

då man når marken: ”That’s how I feel now, trying to remember how to breathe, unable to 

speak, totally stunned as the name bounces around the inside of my skull.” (The Hunger 

Games, s. 25). Hon beskriver det som en utomkroppslig upplevelse, och det är först då hon ser 

på Prim som hon återfår fattningen och anmäler sig som frivillig. 

   I Katniss respektive Prims agerande vid denna händelse blir föreställningar om manligt och 

kvinnligt synliga. Man kan påstå att Katniss antar ett manligt genus, medan Prim snarare 

reproducerar ett kvinnligt sådant. Prim skriker hysteriskt och hon kramar Katniss hårt, ”like a 

vice” (The Hunger Games, s. 27). Katniss svarar med att säga åt henne på skarpen: 

 

”Prim, let go,” I say harshly, because this is upsetting me and I don’t want to cry. When they televise 

the replay of the reapings tonight, everyone will make note of my tears, and I’ll be marked as an easy 

target. A weakling. I will give no one that satisfaction. ”Let go!” (The Hunger Games, s. 27f.) 

 

Medan Prim här ger utlopp för sina känslor är Katniss kall och mer beräknande. Även om hon 

själv känner samma känslor som Prim vill hon inte visa dem utåt. Under slåtterdagen påvisar 

Katniss flera av de egenskaper som Johnson anger som manliga och fördelaktiga, såsom 

kontroll och kallsinnighet.60 I och med detta menar Lem och Hassel att hon också har en 

medvetenhet kring att det är dessa egenskaper som premieras i samhället.61 I motsats till sin 

                                                      
57 Den ceremoni under vilken barn lottas fram för deltagande i Hungerspelen. 
58 Lem, Hassel, s. 125. 
59 Exempelvis Collins, The Hunger Games (2008), ss. 90, 141, 156, 331; Collins, Catching Fire (2009), ss. 

56, 118, 279. 
60 Se fotnot 53. 
61 Lem, Hassel, s. 122. 
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syster påvisar Prims reaktion flera av de kvinnliga egenskaperna, såsom sårbarhet och 

medkänsla, vilket bidrar till bilden av henne som hjälplös och i behov av en beskyddare. 

Återigen kontrasteras systrarna mot varandra.  

   Att manliga kvaliteter skulle värdesättas även inom den dystopiska världen är dock inte 

självklart. Det finns flera tillfällen då detta motbevisas. Ett exempel är att egenskaper och 

attribut som förknippas med kvinnlighet, såsom att vara liten och smidig, är fördelaktiga inne 

i Hungerspelen. Inte minst Rue är ett tydligt exempel på en karaktär som, tack vare sin 

förmåga att gömma sig och förflytta sig snabbt, lyckas överleva längre än andra. 

  

2.3.2 Spelen 

Trots att systrarna blir fysiskt separerade från varandra då Katniss skickas till Hungerspelen är 

Prim fortfarande högst synlig inom narrativet. Mitchell skriver att ”Prim is the single most 

powerful motivating force in Katniss’s life”62  och detta blir synligt då de befinner sig på olika 

platser. När Katniss upplever en hopplöshet inne i arenan finner hon tröst i tanken på 

familjen: ”Sometimes when things are particularly bad, my brain will give me a happy dream. 

A visit with my father in the woods. An hour of sunlight and cake with Prim.” (The Hunger 

Games, s. 290).  

   Men oftast tänker Katniss på Prim i situationer som pressar henne. Tanken på hur Prim ska 

reagera när Hungerspelen sänds hemma i Distrikt 12 får Katniss att agera på ett visst sätt. Hon 

vill helt enkelt inte att hennes syster ska lida av att se henne sårbar: ”My thoughts turn to 

Prim. It’s likely she won’t be watching me live, but they’ll show updates at the school during 

lunch. For her sake, I try not to look too desperate.” (The Hunger Games, s. 205). I tanken på 

Prim finner Katniss den motivation hon behöver för att fortsätta kämpa. Hon vill överleva, 

inte för sin egen utan för sin systers skull.  

   Även när Katniss är säker på att hon ska dö är det Prim och inte sig själv hon tänker på i 

första hand: ”This is it, I think, and hope for Prim’s sake it will be fast.” (The Hunger Games, 

s. 346). Denna altruistiska syn är återkommande: ”Who cares what they do to me? What 

really scares me is what they might do to my mother and Prim […].” (The Hunger Games, s. 

126). Katniss behåller alltså sin roll som försörjare och beskyddare av Prim även då de inte 

finns i varandras direkta närhet. Att det är Prim som betyder allra mest för henne blir också 

synligt de gånger hon uttrycker att hon vill att Peeta ska vinna – det är inte för hans skull utan 

                                                      
62 Mitchell, s. 131. 
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för att hon tänker att det skulle gynna även Prim.63 Återigen blir det alltså tydligt hur kärleken 

till en syster går före det heterosexuella begäret i trilogin.  

    Tanken på Prim är inte lika ofta förekommande då Katniss deltar i Kvartssekelkuvningen, 

men den finns ändå där: ”Prim. My mother. Gale. Madge. I think of them watching me from 

home. At least I hope they’re at home. Not taken custody by Thread. […] Punished because of 

me.” (Catching Fire, s. 352). En scen som tydligt visar att Katniss fortfarande känner ett 

behov av att beskydda sin lillasyster är då spelmakarna64 har konstruerat mutanter65 i form av 

fåglar som skriker med spelarnas älskades röster: 

 

That’s when I hear the scream. So full of fear and pain it ices my blood. And so familiar. I drop the 

spile, forget where I am or what lies ahead, only know I must reach her, protect her. I run wildly in the 

direction of the voice, heedless of danger, ripping through vines and branches, through anything that 

keeps me from reaching her. 

   From reaching my little sister.” (Catching Fire, s. 409)  

 

Likt det som hände under slåtterdagen i The Hunger Games finns det här inget som betyder 

mer för Katniss än att rädda sin syster. 

 

2.3.3 Rue 

Christine Downing skriver att ”[w]hen there is no actual sister, there seem always to be 

imaginary sisters or surrogate sisters”.66 Att Katniss behåller bilden av sig själv som försörjare 

inne i Hungerspelen kan också bero på att hon hittar en surrogatsyster att projicera bilden av 

Prim på – Rue från Distrikt 11. Rue är tolv år gammal, med klara, mörka ögon och mörk hy 

och hon påminner Katniss om Prim i storlek och uppträdande. Även i deras namn finns 

likheter – båda är blommor som växer på ängen hemma i Distrikt 12. Manter och Francis 

menar att det återigen finns ett lyriskt språk som annars saknas då Rue beskrivs.67 Hon liknas 

vid en fågel där hon står ”tilted up on her toes with her arms slightly extended to her sides, as 

if ready to take wing at the slightest sound” (The Hunger Games, s. 120).  

   Efter att Rue hjälpt henne från en säker död bestämmer sig Katniss för att hon vill bilda lag 

med henne. Hon har redan innan visat en välvilja gentemot Rue, mycket tack vare hennes 

likheter med Prim, och känner till exempel en glädje då hon förstår att Rue klarat sig igenom 

                                                      
63 Exempelvis Collins, The Hunger Games (2008), ss. 123, 190. 
64 De personer som konstruerat arenan och som också ser till att skicka in nya hinder, såsom en skogseld i 

The Hunger Games, när publiken börjat tröttna. 
65 Mutationer, ofta liknande djur men med vissa mänskliga attribut som tjänar till att vara psykiskt eller 

fysiskt hotfulla skrämmande och som är skapade av ”spelmakarna”.  
66 Downing, s. 13. 
67 Manter, Francis, s. 298. 
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Hungerspelens första dag. Manter och Francis framhåller att Rue är den enda som Katniss 

bildar allians med av fri vilja i The Hunger Games. Det är först efter att det har annonserats ut 

att det är möjligt för två vinnare att koras, om de kommer från samma distrikt, som hon 

vänder sig till Peeta, och då av strategiska skäl.68  

   Mitchell skriver att Katniss känner sig som mest hemma i Hungerspelen då hon är 

tillsammans med Rue och har någon att ta hand om igen. Hon menar att händelsen då Katniss 

antar att hennes mentor, Haymitch, inte kommer att gilla att hon allierar sig med Rue visar att 

Katniss tror att Rue är lika inkapabel att överleva Hungerspelen som Prim och att hon därför 

måste skydda henne.69 Detta är dock inte helt sant. Katniss visar redan innan hon allierat sig 

med Rue att hon ser henne som en bra spelare. Då hon förstår att någon av de andra 

deltagarna har dödats tänker hon att det inte kan vara Rue: ”She’s much too bright […].” (The 

Hunger Games, s. 193). Att hon tror att Haymitch kommer fördöma hennes beslut beror enligt 

mig snarare på att hon är medveten om att andra inte ser den potential hon själv ser i Rue. 

   Det är tydligt att Katniss systerrelation till Prim speglas i relationen till Rue och att hon blir 

en slags surrogatsyster. Men även ett slags feministiskt systerskap, som Trites skriver om, blir 

synligt. På ett sätt är Katniss relation till Rue mer jämställd än hennes relation till Prim och 

under tiden som de tillbringar tillsammans med varandra inne på arenan formar de den typ av 

kvinnlig gemenskap som gynnar båda parter och som inte är beroende av någon annan. Att 

Katniss inte bara ser Rue som en surrogatsyster utan som en egen individ visas också genom 

att hon inte bara framhäver de sätt på vilka Rue påminner henne om Prim utan även Rues 

egna kvaliteter. Manter och Francis skriver att Rue liksom Katniss är den äldsta i sin 

syskonskara och att hon är en sångerska likt Katniss far vilket bidrar till att Katniss tycker om 

henne. De menar att det i Katniss och Rues relation finns ett ömsesidigt förtroende och en 

respekt som annars är ovanlig inne på arenan.70  

   Men likheterna med Katniss och Prims relation går inte att bortse helt ifrån. På samma sätt 

som Katniss instinkt att offra sig själv för andra visade sig under slåtterdagen kommer den 

fram då Rue dör:71  

 

It’s a child’s scream, a young girl’s scream; there’s no one in the arena capable of making that sound 

except Rue. And now I’m running, knowing this may be a trap, knowing the three Careers may be 

poised to attack me, but I can’t help myself. There’s another high-pitched cry, this time my name. 

”Katniss! Katniss!” […]  

                                                      
68 Manter, Francis, s. 298f. 
69 Mitchell, s. 131. 
70 Manter, Francis, s. 298. 
71 Mitchell, s. 132. 
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   When I break into the clearing, she’s on the ground, hopelessly entangled in a net. She just has time 

to reach her hand through the mesh and say my name before the spear enters her body. (The Hunger 

Games, s. 280f.) 

 

I skildringen finns det tydliga likheter med den tidigare nämnda scenen i Catching Fire, då 

hon hör Prims skrik från en mutant.72 Vid bådar händelserna trotsar Katniss sitt sunda förnuft 

för att nå fram till Rue och Prim. Inget annat betyder något i den stunden och parallellerna är 

tydliga. 

   Katniss agerande vid Rues död visar både feminina och maskulina sidor. Innan pojken som 

kastat spjutet hinner reagera har hon skjutit honom med en pil genom nacken. Hennes instinkt 

är att oskadliggöra hotet, något som ligger i hennes ryggmärg efter åren i skogen. Efter att ha 

sett till att det inte gömmer sig några andra fiender i närheten vänder hon sig till Rue, och 

hennes omhändertagande sidor blir återigen synliga. Rue sträcker sig efter hennes hand och 

ber henne sjunga en sång. Katniss tankar går återigen till Prim och de sånger hon brukat 

sjunga för henne då hon varit sjuk. Till skillnad från andra tillfällen visar Katniss här också 

sin sårbarhet genom att gråta: ”For a moment, I sit there, watching my tears drip down her 

face. Rue’s cannon fires. I lean forward and press my lips against her temple. Slowly, as if not 

to wake her, I lay her head back on the ground and release her hand.” (The Hunger Games, s. 

285). Det blir dock tydligt att den ömhet Katniss ger uttryck för endast är riktad till Rue. Mot 

pojken hon precis dödat beter hon sig vårdslöst: ”I roll the boy from District 1 on to his face 

and take his pack, retrieve the arrow that ended his life. I cut Rue’s pack from her back as 

well, knowing that she’d want me to have it […].” (The Hunger Games, s. 285). Sedan 

beslutar sig Katniss för att rikta ännu en ömhetshandling mot Rue, då hon begraver henne i 

blommor: 

 

   I can’t stop looking at Rue, smaller than ever, a baby animal curled up in a nest of netting. I can’t 

bring myself to leave her like this. Past harm, but seeming utterly defenceless. To hate the boy from 

District 1, who also appears so vulnerable in death, seems inadequate. It’s the Capitol I hate, for doing 

this to all of us. […] 

   I want to do something, right here, right now, to shame them, to make them accountable, to show the 

Capitol that whatever they do or force us to do there is a part of every tribute they can’t own. That Rue 

was more than a piece in their Games. And so am I. 

   A few steps into the woods grows a bank of wild flowers. Perhaps they are really weeds of some sort, 

but they have blossoms in beautiful shades of violet and yellow and white. I gather up an armful and 

come back to Rue’s side. Slowly, one stem at a time, I decorate her body in the flowers. Covering the 

ugly wound. Wreathing her face. Weaving her hair with bright colours. […]  

   ”Bye, Rue,” I whisper. I press the three middle fingers of my left hand against my lips and hold them 

out in her direction. Then I walk away without looking back. (The Hunger Games, s. 285ff.) 

 

                                                      
72 Se blockcitat s. 18.  
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Katniss visar en värme gentemot Rue då hon begraver henne, men den främsta anledningen 

till hennes agerande är den hämndlystenhet hon känner mot Huvudstaden, som hon ser som 

ytterst ansvariga för Rues död. Lem och Hassel menar som tidigare nämnt att Katniss genom 

berättelsen försöker att inte visa känslor eftersom hon är medveten om att det uppfattas som 

en svaghet. De menar att när Katniss väl visar sina känslor utåt manifesterar de sig som ilska 

istället för sorg och ger flera exempel på detta.73 Även i scenen då Rue dör blir detta 

karaktärsdrag synligt. Initialt visar Katniss visserligen sina känslor genom att gråta, men hon 

finner sig snabbt och kanaliserar den sorg hon känner till en ilska över att Huvudstaden låter 

detta ske. Men det är som synes inte bara ilska utan även en djup sorg som visas i citatet ovan. 

Även om den primära motivationen för hennes agerande är sprungen ur hennes hat mot 

Huvudstaden så är det hon utför en begravning utförd med stark vördnad och något som inte 

hade varit möjligt om hon inte också innehaft dessa mjuka känslor gentemot Rue. 

   David Aitchison skriver i sin artikel ”The Hunger Games, Spartacus, and Other Family 

stories” att Katniss narrativa funktion är att beröra andra. Genom hennes radikala handlingar 

för Prim och Rue, som folket i Panem fått ta del av, är upproret möjligt. 74 Katniss handlingar 

vid slåtterdagen och Rues död är alltså bland de saker som får invånarna i distrikten att se en 

revolt mot regimen som möjlig och även att Katniss bör vara deras ledare på vägen mot 

störtandet av vederbörande.  

2.4 Att mista en syster 

Roberta Seelinger Trites skriver i sin bok Disturbing the Universe: Power and Repression in 

Adolescent Literature att accepterandet av att förlora andra och en medvetenhet kring sin egen 

dödlighet formar mycket av diskursen kring döden inom ungdomslitteratur.75 Till skillnad 

från barnlitteratur, där döden sällan skildras explicit och där det ofta handlar om död av 

ålderdom, är döden i ungdomslitteraturen ofta direkt och hänsynslös.76 Hela Hungerspelen 

kretsar kring barn som dör och tvingas döda på ett skoningslöst sätt. Katniss liv var också 

redan innan hon blir skickad till Hungerspelen format av hennes fars förtidiga död och hon 

påvisar alltså denna medvetenhet och acceptans som Trites menar är typisk för genren.  

                                                      
73 Lem, Hassel, s. 122f. 
74 David Aitchison, ”The Hunger Games, Spartacus, and Other Family Stories: Sentimental Revolution in 

Contemporary Young-Adult Fiction”, The Lion and the Unicorn, 2015:3 s. 260. 
75 Roberta Seelinger Trites, Disturbing the Universe: Power and Repression in Adolescent Literature 

(Iowa City 2000), s. 119. 
76 Ibid., s. 120. 
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   De gånger då dödstematiken blir som tydligast i trilogin är kanske under Hungerspelen, då 

barn tvingas döda varandra för att överleva. Shau Ming Tan har undersökt det offrade barnet 

som trop inom trilogin och vad det får för funktion. Hon skriver att synen av ett dött barn är 

bland det mest hemska vi kan föreställa oss i vår kultur idag.77 Av de barnadödar som har en 

betydelse för systermotivet har Rues tidigare tagits upp i uppsatsen. Manter och Francis 

menar att en del av Rues döds funktion inom narrativet är att fungera som förebud för Prims 

död.78 Först förlorar Katniss Rue, som hon ser som en syster, och sedan förlorar hon även sin 

riktiga syster.  

   Då striden mellan rebellerna och Huvudstaden nästan är över har en barrikad full med barn 

förankrats framför presidentens herrgård. En svävare79 blir synlig ovanför och släpper ned 

paraplyerna kända från spelen, som brukar innehålla gåvor från sponsorer. Barnen tar ivrigt 

upp dessa, men de visar sig vara bomber som exploderar i deras händer. Frivilliga sjukvårdare 

rusar fram för att hjälpa dem, däribland Prim: 

 

First I get a glimpse of the blonde plait down her back. Then, as she yanks off her coat to cover a 

wailing child, I notice the duck tail formed by her untucked shirt. I have the same reaction I did the day 

Effie Trinket called her name at the reaping. At least, I must go limp, because I find myself at the base 

of the flagpole, unable to account for the last few seconds. Then I am pushing through the crowd, just 

as I did before. Trying to shout her name above the roar. I’m almost there, almost to the barricade, 

when I think she hears me. Because for just a moment, she catches sight of me, her lips form my name.  

   And that’s when the rest of the parachutes go off. (Mockingjay, s. 406) 

 

Beskrivningen av Prim är densamma som under slåtterdagen i The Hunger Games. Att 

Katniss associerar situationerna med varandra visar återigen dess betydelse för historien i 

stort. Under slåtterdagen tror hon att hon ska mista sin syster för alltid och den här gången är 

det sant. 

   Till skillnad från reaktionen vid Rues död reagerar Katniss nu med apati: 

 

Deep in the water, I’m deserted by all. There’s only the sound of my breathing, the enormous effort it 

takes to draw the water in, push it out of my lungs. I want to stop, I try to hold my breath, but the sea 

forces its way in and out against my will. ”Let me die. Let me follow the others,” I beg whatever holds 

me here. There’s no response. 

   Trapped for days, years, centuries maybe. Dead, but not allowed to die. Alive, but as good as dead. 

So alone that anyone, anything no matter how loathsome would be welcome. (Mockingjay, s. 408) 

             

Då Rue dog kunde Katniss fortfarande hitta motivation till att fortsätta leva eftersom hon 

lovat att försöka vinna Hungerspelen för Prims skull. När Prim inte lever längre har Katniss 

                                                      
77 Shau Ming Tan, s. 54f. 
78 Manter, Francis, s. 299. 
79 En slags flygfarkost. 
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inte heller någon att ta hand om och förlorar således sin livsglöd. Sedan trilogins början har 

Katniss uppoffringar grundats i en vilja att hennes syster ska överleva. Hon trodde att hon när 

hon tog Prims plats i Hungerspelen också offrade sitt liv för henne, men till slut visar det sig 

att allt Katniss gjort för Prims överlevnads skull ändå leder fram till hennes död. Hon ser 

alltså alla sina handlingar som förgäves och sitt liv som meningslöst. Detta visar att 

systerskapet hon känt till Prim har varit bärande för hennes liv. Den acceptans som Trites 

menar är typisk och som Katniss påvisat vid tidigare dödsfall finns inte då Prim dör.  

   Även om Prims död på detta sätt är unik så finns det även paralleller till Rues död och 

således framhävs deras likheter än en gång. Även om Katniss vid Prims död visar en 

passivitet som inte finns vid Rues finns en känsla av meningslöshet även då hon dött: ”I’ve no 

idea where to go. The brief sense of home I had that one night with Rue has vanished.” (The 

Hunger Games, s. 288). Det finns också en likhet i att hon är ute efter hämnd: ”All that keeps 

me going is Coin’s promise. That I can kill Snow.” (Mockingjay, s. 411). Sett ur ett 

genusperspektiv kan man påstå att Katniss här återigen reproducerar ett manligt beteende 

snarare än ett kvinnligt. Hon är först inställd på att döda Snow, som hon tror ligger bakom 

attentatet vid Herrgården. Men efter att hon besökt Snow där han sitter fängslad är hon inte så 

säker längre. Han berättar att det var Coin, rebellernas inofficiella ledare, som lät göra det, i 

avsikt att få det att se ut som Snows gärning. Detta får Katniss att ändra sig, och bestämma sig 

för att döda Coin istället. Hämnden på Rues död kan ses som en impulsiv handling och 

Katniss vet inte då vilken effekt den ska komma att få på folket i Panem. Då hon planerar att 

döda Coin är hon mer eftertänksam, men visar också en förståelse för att det kommer att få 

stora konsekvenser. Efter att alla hon älskar dött ser hon inte längre värdet i sitt eget liv och är 

beredd att dö så fort hon fått sin hämnd. 

   Shau Ming Tan skriver att Katniss dödande av Coin innebär ett frigörande av både Panem 

och henne själv.80 Man kan även se det som ett frigörande från den bundenhet Katniss tidigare 

känt till sin syster. När hon inte längre har Prim att förhålla sig till blir hon helt enkelt tvungen 

att börja om och omvärdera sin identitet. Prims död är med andra ord det som möjliggör 

intrigens senare utveckling som innebär att Katniss gifter sig och skaffar barn tillsammans 

med Peeta. Men man kan även se det som att Katniss då hon inte längre har en syster att ta 

hand om kan ge utlopp för sina sexuella begär.  

                                                      
80 Shau Ming Tan, s. 64. 
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3. Slutdiskussion 

I Suzanne Collins The Hunger Games-trilogi är systermotivet en viktig del av intrigen. Det är 

den starka relationen mellan Katniss och Prim som gör att Katniss anmäler sig till 

Hungerspelen och som slutligen leder till revolten mot Huvudstaden och ett frigörande av 

Panem. Katniss systerkänslor är alltså så pass starka att de i förlängningen leder till en 

förändring av hela samhället, även om det inte var något hon kunnat förutse.  

   En viktig faktor som leder fram till Katniss beslut att ta sin systers plats i spelen är att deras 

båda föräldrar är frånvarande på ett eller annat sätt. Sedan fadern dött och modern inte längre 

klarat av att ta hand om systrarna känner Katniss ett ansvar för Prim som andra syskon inom 

historien inte känner för varandra. Katniss identifierar sig starkt som försörjare och 

beskyddare av Prim och detta synliggörs även då de är ifrån varandra. Prim blir den 

motivation som Katniss behöver för att överleva Hungerspelen och hon är ständigt närvarande 

i Katniss tankar.  

   En annan karaktär som är viktig för hur systermotivet manifesteras i trilogin är Rue. Katniss 

ser på henne som en ställföreträdande syster och då hon bildar lag med Rue kan hon återigen 

anta rollen som försörjare och beskyddare. Men i Katniss relation till Rue visas även Trites 

teori om metaforiska systerskap som inte har med blodsband att göra. Katniss tar fasta på de 

likheter till Prim som hon ser i Rue, men framhäver även Rues individuella egenskaper. På 

samma gång som hon är en surrogatlillasyster är hon en like. Deras relation blir ett exempel 

på hur kvinnliga gemenskaper stärker parternas individualitet. Rue och Katniss delar med sig 

av erfarenheter till varandra samtidigt som de finner en systerlig trygghet i sin allians.   

   I beskrivningarna av Katniss och Prims egenskaper och utseenden framhävs ofta deras 

olikheter. Katniss är mörk och rebellisk medan Prim är ljus och medgörlig. Detta är något som 

Brown menar speglar verkliga systrar, men som också kan vara ett sätt för Collins att särskilja 

två karaktärer som annars har mycket gemensamt. Det finns nämligen också stora likheter hos 

Katniss och Prim. Båda är exempelvis omhändertagande och modiga, även om det 

manifesterar sig på något olika sätt. I skildringen av Katniss och Prim blir också olika 

genusmönster synliga. I sin roll som försörjare och beskyddare reproducerar Katniss vad som 

anses vara manliga egenskaper och beskrivningarna av Prim innehåller ofta kvinnliga attribut. 

Det finns dock tillfällen då dessa genusmönster rubbas och då båda systrarna visar ett slags 
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flytande mellan vad som anses manligt respektive kvinnligt. Detta händer bland annat då Prim 

visar sig modig och då Katniss visar sig sårbar. 

   En viktig scen sett till systermotivet är den i Mockingjay då Prim dör. Skildringen av den 

framhäver vilken stor betydelse Prim haft för Katniss och den innebär även ett slut för den 

totalitära regimen samt Hungerspelen, som ju trilogin kretsat kring. Prims död innebär även 

ett slags avslut för Katniss. Då hon inte längre har rollen som försörjare för sin syster kan hon 

gå vidare och utveckla sin identitet utan att definieras av sin roll som syster.  

   Slutligen kan man påstå att Katniss och Prim är tydliga exempel på karaktärer där det 

systerliga bandet har gjort att de kunnat utveckla en unik och nära relation utan att det leder 

till en rivalitet och utan att behöva söka bekräftelse från heterosexuella relationer. 
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