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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Den grekiska mytologi som uppstod och berättades i det antika samhället för över tvåtusen år 

sedan fortsätter in i våra dagar att trollbinda läsare världen över. Den amerikanska romanför-

fattaren Madeline Miller har gjort sig ett namn inom litteraturen genom att omarbeta klassiska 

antika myter och således appellera till en modern publik. Miller förklarar i en intervju med 

The Guardian att hon sedan barnsben varit intresserad av antikens litteratur och att skild-

ringen av den grekiska hjälten Akilles häftiga sorg när han mister sin vän Patroklos i Iliaden 

motiverade henne till att skriva sin debutroman.1 I The Song of Achilles (2011) föreställer sig 

Miller – liksom Platon tidigare har gjort, men också Aischylos i ett förlorat drama – att det 

starka bandet mellan Akilles och Patroklos grundar sig i en kärleksrelation.2 För The Song of 

Achilles mottog hon år 2012 det prestigefyllda litteraturpriset Orange Prize for fiction och 

hyllades för sin ”originella, passionerade, påhittiga och upplyftande” prosa.3 Trots lovord från 

beundrande läsare och en i huvudsak enstämmig kritikerkår sågas verket av The New York Ti-

mes recensent Daniel Mendelsohn. Han menar att Miller inte är tillräckligt skicklig för att 

lyckas modernisera Homeros episka berättelse och att resultatet blir ”a book that has the head 

of a young adult novel, the body of the ’Iliad’ and the hindquarters of Barbara Cartland”.4  

I sin andra roman, Circe (2018), utgår Miller på liknande sätt från grekisk mytologi, 

men den här gången med Homeros Odysséen som utgångspunkt.5 Romanen är en modernise-

ring – och sammansättning – av klassiska myter där den antika häxan Kirkes emancipation 

står i centrum.6  Recensenten och författaren Claire Messud hävdar i The New York Times att 

Circe, liksom Millers tidigare roman, har populärlitterära drag. Hon skriver: ”Daniel Mendel-

sohn’s assessment of Miller’s earlier book pertains, perhaps even more so in this instance: it’s 

a hybrid entity, inserting strains of popular romance and specifically human emotion into the 

lives of gods”.7 Trots att Messud, och tidigare Mendelsohn, anser att Millers verk är en slags 

 
1 Kira Cochrane, ”The Saturday interview: Madeline Miller, Orange prize winner, The Guardian 2/6 2012, 
https://www.theguardian.com/books/2012/jun/02/madeline-miller-orange-prize-achilles (13/11 2020). 
2 Madeline Miller, ”Q & A with Madeline Miller”, http://madelinemiller.com/q-a-the-song-of-achilles/ (13/11 
2020). 
3 Women’s Prize for Fiction, ”Madeline Miller Wins 2012 Orange Prize for Fiction”, https://www.wo-
mensprizeforfiction.co.uk/reading-room/news/madeline-miller-wins-2012-orange-prize-for-fiction (13/11 2020). 
4 Daniel Mendelsohn, ”Mythic Passions”, The New York Times, 12/4 2012, https://www.nyti-
mes.com/2012/04/29/books/review/the-song-of-achilles-by-madeline-miller.html (13/11 2020). 
5 Madeline Miller, Circe, London: Bloomsbury Publishing 2018. 
6 I den engelska originalutgåvan omnämns den antika häxan som ”Circe”, men i undersökningen utgår jag från 
den svenska stavningen ”Kirke”.  
7 Claire Messud, ”December’s Book Club Pick: Turning Circe Into a Good Witch”, The New York Times 28/5 
2018, https://www.nytimes.com/2018/05/28/books/review/circe-madeline-miller.html (13/11 2020). 
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osmaklig populärlitterär ”hybrid” mellan genrer uppmärksammades författaren återigen efter 

att Circe publicerats. Romanen toppade New York Times bestseller list i 16 veckor; blev vin-

nare av år 2019’s Indie Choice Awards; har sålt över en halv miljon exemplar i USA; över-

satts till över tjugo språk och spelas just nu in som tv-serie på HBO Max.8 Dessutom nomine-

rades Miller ännu en gång till det prestigefyllda litterära priset Women’s Prize for Fiction (ti-

digare Orange Prize for Fiction) år 2019.9 I en inspelad intervju med nyhetsstudion PBS 

News Hour säger Miller att hennes vision med romanen var att ge en röst åt Kirke, som enligt 

henne hamnat i skuggan av Odysseus i Homeros original. I Odysséen skildras den klassiska 

häxan enbart i tre av verkets 24 sånger och alltid i relation till den manliga hjälten Odysseus.10 

Hos Miller är det istället Kirke som står i centrum, medan Odysseus hamnar i verkets margi-

nal. Hon förklarar: 

 
I wanted [Odysseus] to occupy the same space in [Circes] life that she occupies in his, i.e., not 

very much, and to really focus on sort of a woman’s life. I see Circe as a coming-of-age story, 

the story of a woman in society that is really hostile to her power and to her wielding power and 

having independence, finding a way to power and independence, and sort of discovering who 

she is.11 

 

Miller strävar alltså efter att modernisera sångerna ur Odysséen där Kirke förekommer genom 

att – i kontrast till Homeros – utgå från den antika häxans perspektiv och låta Odysseus figu-

rera i bakgrunden. På det här sättet gör Miller den klassiska häxan till verkets protagonist och 

berättare, vilket innebär att Kirke står i centrum av romanen och att de andra gestalterna ses i 

förhållande till henne. Det är därför inte enbart intressant att undersöka hur Kirke skildras i 

verket, utan också hur den klassiska gestalten förhåller sig till andra karaktärer i romanen och 

då särskilt till män som är bärare av makt och auktoritet. Genom att undersöka Kirke i relation 

till de män, eller maskuliniteter, som figurerar i handlingen kan vi – utifrån forskning som 

gjorts på senare år – få kunskap om maktstrukturer som finns mellan män och kvinnor, men 

också mellan män och män.  

 

 
8 Nellie Andreeva, ”’Circe’ Fantasy Drama From Rick Jaffa & Amanda Silver Based on Novel Gets HBO Max 
Series Order”, Deadline 30/7 2019, https://deadline.com/2019/07/circe-fantasy-drama-series-hbo-max-rick-jaffa-
amanda-silver-based-on-novel-madeline-miller-1202657229/ (16/11 2020). 
9 Women’s Prize for Fiction, ”The Shortlist 2019”, https://www.womensprizeforfiction.co.uk/2019-prize (16/11 
2020). 
10 Se nionde, tionde och elfte sången i Homeros, Odysséen: Lagerlöfs Homeros: Erland Lagerlöfs klassiska 
översättning, [Ny utg.], Stockholm: Svenska Akademien i samverkan med Atlantis 2014. 
11 ”’Circe’ author Madeline Miller answers your questions” (2019), Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=580oh1c5fyU (20/11 2020). 
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1.2 Syfte och metod 

Syftet med min uppsats är att granska maktförhållanden mellan män och kvinnor, men också 

mellan individer av samma kön. För att belysa maktstrukturer i Circe använder jag mig av 

R.W. Connells – och James W. Messerschmidts vidareutveckling av – begreppet ”hegemo-

nisk maskulinitet”.12 Jag undersöker hur Miller skildrar Kirkes relation till olika män för att 

utreda hur en patriarkal hierarki upprätthålls, men också hur den traditionella strukturen utma-

nas av nya föreställningar om kön, genus och sexualitet. Analysen utgår från Millers skildring 

av Kirke, men det är i huvudsak relationen mellan manligt och kvinnligt som granskas. Ge-

nom att inte enbart fokusera på kvinnor, utan också på skildringar av män, hoppas jag visa hur 

den patriarkala maktstrukturen fungerar och hur den utmanas i verket. Jag utgår i analysen 

från några nyckelscener i Madeline Millers Circe, vilka omnämns nedan i den ordning de 

uppträder i romanen: 

 

- Kirke insisterar på att hon kan utöva magi framför sin far Helios 

- Kirke blir våldtagen och börjar förvandla män till svin 

- Kirkes första möte med Odysseus 

- Telemachos tackar nej till riket Athena erbjuder 

- Kirke konfronterar Helios om sin exil 

 

Dessa scener har jag valt för att de på olika sätt belyser makt, olika slags maskuliniteter och 

hur en patriarkal maktstruktur upprätthålls och utmanas i verket. Scenerna används i analysen 

som en utgångspunkt, men kommer också att kompletteras av citat och utdrag som anknyter 

till scenerna. Analysen inleds med ett övergripande kapitel om den patriarkala maktstruk-

turens uppbyggnad, men sedan anknyter jag resonemangen i varje underrubrik till de konkreta 

scenerna. Därutöver relaterar jag min analys till tidigare forskning om Millers verk, Kirke-ge-

stalten samt belyser hur verket kan sägas anknyta till en populärlitterär berättartradition. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns först och främst forskning som mer generellt undersökt Kirke-gestaltens utveckling 

och plats i litteraturhistorien. Det mest utförliga exemplet är Judith Yarnalls bok Transformat-

ions of Circe: the History of an Enchantress (1994), som beskriver hur Kirke-gestalten 

 
12 R. W. Connells begrepp ”hegemonisk maskulinitet” och James W. Messerschmidts vidareutveckling av be-
greppet förklaras närmare i avsnittet ”Maskulinitetsforskning och hegemonisk maskulinitet”. 
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förändrats och omarbetats av författare över tid.13 Yarnall konstaterar inledningsvis att den 

antika häxan har en egenskap som varit central sedan Homeros tid: ”she is the female figure 

who possesses the ability to transform, to give shape to others or to take it away”, men hon 

menar att synen på den förmågan skiftat genom historien.14  

Kirke är sannolikt mest känd för att hon omvandlar Odysseus män till svin i Odys-

séen, men hon lyckas aldrig förvandla deras ledare. Yarnall menar att Odysseus – till skillnad 

från sin besättning – inte förvandlas eftersom han förespråkar en ny slags manlighet, som är 

öppen för en ”feminin” röst men inte låter sig underordnas av denna. Hon betonar att Kirke 

och Odysseus har ett förbund som i grunden bygger på att de åtrår varandra, men att de därut-

över – trots att de befinner sig i en uppenbart patriarkal struktur – har stor respekt för varand-

ras auktoritet och makt.15 Det framgår vidare, enligt Yarnall, att Kirke-gestalten har tre funkt-

ioner hos Homeros: olycksbådande härskarinna över djur, älskarinna till Odysseus samt hans 

vägvisare inför resan ner i Underjorden. Senare diktare, som Vergilius, har enbart betonat de-

lar av hennes karaktär, vilket resulterat i att den ursprungliga maktbalansen mellan Kirke och 

Odysseus har rubbats när myten återberättats.16 Yarnall beskriver därutöver hur Kirke-gestal-

ten länge fungerat som fresterska i den västerländska litteraturhistorien och därmed föraktats 

eftersom hon ansågs ha vilselett det manliga intellektet.17 Det är först under de senaste decen-

nierna som myten om Kirke väckt nytt intresse med syfte att ge gestalten upprättelse. Ett man-

ligt perspektiv har historiskt dominerat synen på gestalten, men kvinnliga författare – som ex-

empelvis Margaret Atwood och Eudora Welty – intresserade sig för Kirke under slutet av 

1900-talet och strävade efter att ge henne en egen röst.18 

Det är få som ännu granskat Madeline Millers roman Circe vetenskapligt eftersom 

det bara var två år sedan verket publicerades. Catherine Macmillan har dock skrivit artikeln 

”The Witch(ES) of Aiaia: Gender, Immortality and the Chronotope in Madeline Miller’s 

Circe” (2019), där hon – med utgångspunkt i Michail Bachtins teori om kronotopen – under-

söker tid och rum i Millers andra roman. Macmillan beskriver hur den grönskande ön Aiaia, 

där Kirke lever i exil, är en idyllisk plats som noggrant följer tidens rytm, men som också för-

ändrar sina besökare. Män förvandlas till svin; Kirke föder en son efter Odysseus vistelse och 

utvecklas genomgående under exilen. Hon belyser även hur Kirke-gestalten i Millers roman, 

 
13 Judith Yarnall, Transformations of Circe: the History of an Enchantress, Urbana and Chicago: University of 
Illinois Press 1994. 
14 Yarnall 1994, s. 6–7. 
15 Yarnall 1994, s. 21. 
16 Yarnall 1994, s. 80. 
17 Yarnall 1994, s. 195–197. 
18 Yarnall 1994, s. 182–193. 
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liksom hos Homeros, i huvudsak fungerar som ”a stop on the road”, vilket innebär att hon inte 

står i handlingens centrum utan passivt måste invänta att omvärlden tar kontakt med henne. 

Macmillan menar att det inte är förrän i slutet av romanen– när Kirke slutligen blir människa 

och hennes exil upphör – som hon själv blir en resenär och aktivt kan delta i samhället.19 Det 

betyder att hon frigörs från sin låsta position, men istället blir en del av den patriarkala makt-

strukturen. 

 
1.4 Maskulinitetsforskning och hegemonisk maskulinitet 

I uppsatsen har jag valt att utgå från begreppet ”hegemonisk maskulinitet” som utvecklats 

inom maskulinitetsforskning. I boken Varför män?: om manlighet i litteraturen (2006) fast-

slår Torbjörn Forslid att den feministiska genusforskningen i huvudsak intresserar sig för att 

”avköna” kvinnor – dvs. inte bara se dem som kvinnor, utan också som människor – medan 

mansforskningen istället strävar efter att ”köna” det manliga könet.20 Forslid skriver därför att 

”man inte [kan] tala om en manlighet utan måste skilja mellan olika manligheter, beroende på 

klass- och etnisk bakgrund, sexualitet, religion, ålder osv.”.21 Syftet med maskulinitetsforsk-

ning är alltså att identifiera och analysera olika slags maskuliniteter för att nyansera och ut-

mana föreställningen om att det bara skulle finnas en slags man i samhället. 

R. W. Connell har skrivit den inflytelserika boken Masculinities som utgavs år 1995, 

men som tryckts i nya upplagor sedan dess. I den bearbetade utgåvan som publicerats på 

svenska, Maskuliniteter (2008), skriver Connell om hur maskulinitetsforskningen vuxit fram 

över tid, hur den kan användas i vetenskapliga studier och hur teoretiker har sett på forsk-

ningsfältet under senare år.22 Connell presenterar där begreppet ”hegemonisk maskulinitet”, 

vilket hon definierar på följande sätt: 

 
Det hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en le-

dande position i samhällslivet. […] Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfigu-

ration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarka-

tets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas göra det) mäns dominanta position och 

kvinnors underordnade.23 

 
19 Catherine Macmillan, ”The Witch(ES) of Aiaia: Gender, Immortality and the Chronotope in Madeline Miller’s 
Circe”, Gender Studies, vol. 18, 2019, s. 27–28, https://www.researchgate.net/publication/338985302_The_Wit-
chES_of_Aiaia_Gender_Immortality_and_the_Chronotope_in_Madeline_Miller's_Circe (4/12 2020). 
20 Torbjörn Forslid, Varför män?: om manlighet i litteraturen, Stockholm: Carlsson 2006, s. 14. 
21 Forslid 2006, s. 14. 
22 R.W. Connell, Maskuliniteter, andra upplagen, Göteborg: Daidalos 2008. 
23 Connell 2008, s. 115. 
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Hegemonisk maskulinitet syftar alltså på de maktstrukturer i samhället som rättfärdigar och 

upprätthåller ett ojämnt förhållande mellan män och kvinnor, men också mellan män och 

män. Connell menar nämligen inte att alla män står högt i hierarkin, utan istället att det är en 

specifik maskulin ”grupp” som hävdar sin dominans över andra män och kvinnor. Connell be-

tonar att det inte enbart är den överordnade maskuliniteten som upprätthåller maktstrukturen, 

utan att hierarkin bygger på en ”allmänt accepterad strategi”.24 Enligt Connell är det i själva 

verket få män som ”lever upp till den normativa standarden”, men trots det ”drar majoriteten 

av män fördel av denna maskulinitets hegemoni eftersom de tillgodogör sig den patriarkaliska 

utdelningen, dvs. de fördelar som män vinner av kvinnors underordnade ställning”.25 Connell 

beskriver hur dessa män är delaktiga i att upprätthålla den rådande hegemonin utan att själva 

utsättas för ”de spänningar och risker det innebär att befinna sig i patriarkatets frontlinje”.26 

Hon förklarar att den här typen av män ofta ”respekterar sina fruar och mödrar, och brukar 

aldrig våld gentemot kvinnor”, vilket innebär att de kan övertyga sig själva om att de inte är 

överordnade kvinnor.27 Connell betonar också att den hegemoniska maskuliniteten inte är 

”någon låst karaktärstyp som alltid och överallt ser likadan ut”, utan den är i ständig föränd-

ring och kan ifrågasättas av människor som ingår i strukturen.28 Det innebär, enligt Connell, 

att en ny hegemoni kan konstrueras om nya grupper utmanar den traditionella patriarkala 

maktordningen, vilket innebär att den rådande hegemoniska maskulinitetens dominans är för-

gänglig.29 

I boken Hegemonic masculinity: formulation, reformulation and amplication (2018) 

vidareutvecklar James W. Messerschmidt R. W. Connells ursprungliga tankar om begreppet 

hegemonisk maskulinitet och maskulinitetsforskning i stort.30 Han utgår från ett historiskt per-

spektiv och skriver – med utgångspunkt i Thomas Laqueurs bok Making Sex (1990) – att en 

”one-sex model” historiskt dominerat synen på kön. Detta innebar i praktiken att kvinnan inte 

ansågs ha ett eget kön, utan istället beskrevs som en sämre, outvecklad version av mannen. 

Det var först under upplysningstiden som teorin ifrågasattes och en ”two-sex model” presen-

terades, där det manliga och kvinnliga könet istället ansågs vara olika varandra i alla aspekter 

 
24 Connell 2008, s. 115. 
25 Connell 2008, s. 117. 
26 Connell 2008, s. 117. 
27 Connell 2008, s. 117–118. 
28 Connell 2008, s. 114. 
29 Connell 2008, s. 115. 
30 James W. Messerschmidt, Hegemonic masculinity: formulation, reformulation, and ampification, Lanham: 
Rowman & Littlefield Publishers 2018. 
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och därför stod i skarp motsättning till varandra. Egenskaper som ”passiv”, ”sårbar” och ”un-

derlägsen” tillskrevs därmed det kvinnliga könet, medan det manliga förknippades med ”ak-

tiv”, ”aggressiv” och ”farlig”. I förlängningen gav den här idén upphov till den ojämställda 

relation som ännu i våra dagar går att identifiera mellan könen.31 

”Man föds inte till kvinna, man blir det”, fastslår Simone de Beauvoir i det klassiska 

feministiska verket Det andra könet från 1949.32 I sin bok skriver Messerschmidt att sociolo-

gen Ann Oakley var en av de första som gjorde en distinktion mellan ”kön” och ”genus”, där 

det förstnämnda begreppet definieras som ”the biological differences between men and wo-

men” och det sistnämnda på som ”the social differences associated with each sex”.33 Kvinnor 

är med andra ord – utifrån dessa begrepp – inte underordnade män av biologiska skäl, utan för 

att de lärt sig att vara det. Messerschmidt beskriver hur unga flickor och pojkar tidigt ”gör” 

genus för att inrätta sig i samhället. Han skriver:  

 
The young child has in effect located him- or herself in relation to others within a sexed and 

gendered structured field […] and, in so doing, commit themselves to a fundamental project of 

sex and gender self-attribution – for example, ”I’m a boy” or ”I’m a girl”.34 

 

Individen anpassar sig alltså redan i tidig ålder till de beteenden som samhället förväntar sig i 

relation till deras biologiska kön. De blir en flicka eller pojke först i mötet med andra barn, 

som på liknande sätt inrättar sig i de sociala konstruktioner som tillfaller att vara av antingen 

manligt eller kvinnligt kön. Trots det betonar Messerschmidt att människan oavbrutet utveck-

lar och förändrar sitt könsuttryck:  

 
Rather, people fashion sex, gender and sexuality in specific social situations – they are fluid, 

contingent, provisional, and temporary constructions. People particapate in self-regulating con-

duct whereby they monitor their own and others’ embodied social actions, and they respond to 

and draw from available social structures.35 

 

Människor måste med andra ord genomgående förhålla sig till de föreställningar om kön, ge-

nus och sexualitet som finns tillgängliga i samhället och anpassa sig därefter. Därför blir indi-

vider aldrig färdiga med att konstruera sitt könsuttryck, utan detta är i ständig förändring. 

 
31 Messerschmidt 2018, s. 109–111. 
32 Simone de Beauvoir, Det andra könet, Stockholm: Norstedt 2002, s. 325. 
33 Messerschmidt 2018, s. 21. 
34 Messerschmidt 2018, s. 113. 
35 Messerschmidt 2018, s. 115–116. 
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Messerschmidt menar att det finns många typer av sociala konstruktioner i samhället 

som påverkar individens uppfattning av sitt kön, sitt genus och sin sexualitet. Han skriver att 

särskilt två är viktiga: relationella- och diskursiva sociala strukturer. Det förstnämnda anspe-

lar på de föreställningar om kön som uppstår i relation till andra individer i specifika grupper, 

till exempel uppdelning av tjej- och killgäng i grundskolan. Medan det sistnämnda begreppet 

hänvisar till de övergripande idéer om kön som finns i samhället – till exempel föreställningen 

om att det bara finns två kön. När individer anpassar sig efter dessa sociala konstruktioner re-

produceras enligt Messerschmidt samtidigt deras uttryck, vilket i ett större perspektiv etable-

rar normer kring hur människor förhåller sig till, och ständigt ”gör”, kön.36  

De sociala föreställningarna om kön, genus och sexualitet etablerar i sin tur makt-

strukturer i samhället, där vissa individer anses stå högre upp i hierarkin än andra, vilket är en 

struktur som både Connell och Messerschmidt definierar som en hegemonisk maskulinitet. 

Messerschmidt förklarar, utifrån begreppet, att heterosexuella män och kvinnor vanligtvis in-

nehar större makt än människor med övriga sexualiteter; att överklassen anses bättre än un-

derklassen; att vita människor anses ha högre status än svarta.37 Enligt Messerschmidt bygger 

alltså strukturen på att maskulinitet och heterosexualitet är överordnade femininitet och övriga 

sexualiteteter. Det innebär i förlängningen att de överordnade begreppen uppfattas som ”nor-

mala”, medan de underordnade anses avvikande från normen.38  

 

1.5 Den populära kärleksromanen 

Recensenterna Daniel Mendelsohn och Claire Messud har tidigare påpekat att Madeline Mill-

lers verk anknyter till en populärlitterär berättartradition, men vilka egenskaper utmärker 

egentligen den moderna kärleksromanen? I Populärlitteratur: de populära genrernas estetik 

och historia (2002) poängterar litteraturprofessorn Anders Öhman bland annat värdet i att un-

dersöka populära verk vetenskapligt, uppmärksammar återkommande mönster i folkkära gen-

rer och belyser läsarens förhållande till populärlitteraturen utifrån tidigare forskning.39 Öhman 

skriver inledningsvis att ”En genre är den som bestämmer vilket ämnesområde en viss bok är 

upptagen med att gestalta. Genren bestämmer också vilka medel och litterära tekniker den har 

till sitt förfogande för att göra detta”.40 Ett verk påverkas alltså alltid av sin genre genom att 

innehållet och stilen förhåller sig till – och anpassas efter – de kännetecken som hör till 

 
36 Messerschmidt 2018, s. 117–118. 
37 Messerschmidt 2018, s. 119–120. 
38 Messerschmidt 2018, s. 124. 
39 Anders Öhman, Populärlitteratur; de populära genrernas estetik och historia, Lund: Studentlitteratur 2002. 
40 Öhman 2002, s. 20. 
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tidigare litterära texter. Den moderna kärleksromanen har, enligt Öhman, flera utmärkande 

egenskaper som återkommer i verk där den romantiska relationen mellan man och kvinna står 

i centrum. Han skriver att genren idag ofta definieras av att det ”inte längre [är] troheten hos 

de älskande som prövas, utan det är den problematiska relationen mellan man och kvinna som 

utgör handlingens drivkraft”.41 Därutöver betonar han att handlingen vanligtvis utspelar sig i 

”ett mycket patriarkalt samhälle där männen bestämmer” och att den moderna kärleksroma-

nen ”därför i lika hög grad [är] ett medium för att utforska villkoren för självbestämmande 

och makt, som en plats för kompensatoriska fantasier”.42 Kvinnliga läsare får med andra ord 

utlopp för sin verkliga frustration över det ojämställda förhållandet mellan man och kvinna 

genom att läsa romaner där kvinnans handlingsutrymme utforskas, vilket till exempel Janice 

Radway skrivit utförligt om.43 Öhman menar att det är betydelsefullt att granska populärlitte-

rära kärleksromaner vetenskapligt eftersom att de ”innebär en kartläggning av relationerna 

mellan man och kvinna, och det sätt på vilket dessa är påverkade av (de patriarkala) maktför-

hållandena i samhället”.44 Enligt Öhman är det alltså givande att studera genren eftersom det 

avslöjar något om hur vi ser på förhållandet mellan manligt och kvinnligt i vår tid. 

Öhman ger i sin bok flera exempel på återkommande mönster i populära moderna 

kärleksromaner, vilka ofta grundar sig i tidiga romantiska verk som Samuel Richardsons Pa-

mela (1740) eller Charlotte Brontës Jane Eyre (1847). Han skriver att hjältinnan i den här ty-

pen av berättelser sällan primärt attraheras av den centrala manliga gestalten för hans utse-

ende, utan det är istället ”något socialt och kulturellt betingat” som utgör den huvudsakliga 

dragningskraften. Till en början kännetecknas hjälten ofta av en råhet eller arrogans som hjäl-

tinnan ”måste lära sig att se igenom” för att upptäckta att hans hårda yttre bara är ett ”kamou-

flage för, eller en snedvriden yttring av, en äkta känslighet”.45 Öhman skriver att den kvinn-

liga huvudpersonen ofta är underlägsen mannen inledningsvis, men att de kan ingå en djupare 

relation när den manliga gestalten inser att han är beroende av henne och yttrar orden: ”Jag 

älskar dig och jag behöver dig”.46 Det är alltså inte förrän efter att hans hårda fasad rämnat 

som de kan närma sig varandra. Öhman beskriver den här relationen som en slags romantisk 

 
41 Öhman 2002, s. 49. 
42 Öhman 2002, s. 49. 
43 Se Janice Radways artikel ”Kvinnor läser romantik: om samspelet mellan text och kontext” som till exempel 
återfinns i Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Johan Svedjedal, Lund: Studentlitteratur 
2012, s. 317–342. 
44 Öhman 2002, s. 58–59. 
45 Öhman 2002, s. 53. 
46 Öhman 2002, s. 53. 
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utopi, där könen är jämställda och innehar stor respekt för varandra.47 Förhållandet bygger 

vanligtvis på att kvinnan väljer en man som ger henne ”en position i samhället”, men samti-

digt låter henne förbli självständig.48 En sådan man brukar vanligtvis refereras till som en ”ny 

man” inom forskningen, vilket till exempel den feministiska akademikern Lynne Segal disku-

terar i artikeln ”Changing Men: Masculinities in Context” (1993).49 Hon förklarar att vissa 

män ”have experienced enormous pleasure in embarking upon a political project of discove-

ring gentler, more nurturing, more loving, what they see as more ’feminine’ side of themsel-

ves”.50 Det betyder, enligt Segal, att de står närmare kvinnor än andra män, men samtidigt får 

ta del av den makt och de privilegier som tillfaller personer av manligt kön.51 

Enligt Öhman blottlägger den populära kärleksromanen sammantaget: 

 
de möjligheter som står till buds för kvinnan i samhället och i kärleken. Det är inte, som många 

tidigare kritiker hävdat, de önskeuppfyllande fantasierna som karakteriserar den moderna kär-

leksromanen. Snarare är det förhandlingen om handlingsutrymme – både i relation till mannen 

och till samhället – som jag menar är det mest väsentliga för den.52 

 

Öhman betonar alltså att kärleksromanen inte enbart är en naiv önskedröm som kvinnliga lä-

sare ägnar sig åt, utan att dess centrala uppgift i huvudsak är att åskådliggöra de alternativ 

kvinnan har att tillgå i ett patriarkalt samhälle. Den romantiska litteraturens funktion är därför 

enligt honom inte att omkullkasta en mansdominerad värld, utan istället att synliggöra det 

”handlingsutrymme” kvinnor realistiskt sett har att tillgå.  

 
47 Se även Tania Modleskis Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women, New York: Rout-
ledge 1988, som Öhman här utgår från i sitt resonemang om den kvinnliga läsarens verklighetsflykt med hjälp av 
kärleksromanen. 
48 Öhman 2002, s. 53. 
49 Lynne Segal, ”Changing Men: Masculinities in Context”, Theory and Society, vol. 22, no. 5, 1993, s. 625–641, 
http://www.jstor.org/stable/657987 (25/12 2020). 
50 Segal 1993, s. 633. 
51 Segal 1993, s. 633–634. 
52 Öhman 2002, s. 75. 
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2. Analys 
2.1 Gudar och människor 

Det framgår redan i inledningen av Madeline Millers roman Circe att den klassiska häxan be-

finner sig i en patriarkal maktstruktur. Kirke är dotter till solguden Helios, som beskrivs vara 

så mäktig att han kan bränna människor till aska med sin blick.53 Han är en av få titaner som 

får behålla sina krafter efter att Zeus tagit makten och respekteras därför av andra gudar. I sin 

glittrande sal är han ständigt omgiven av släktingar som ser upp till honom, vilket legitimerar 

hans makt ytterligare. I det tredje kapitlet sätter Kirke ord på maktordningen: 

 
It was like a great chain of fear, I thought. Zeus at the top, and my father just behind. Then Zeus’ 

siblings and children, then my uncles, and on down through all the ranks of river gods and brine-

lords and Furies and Winds and Graces, until it came to the bottom where we sat, nymphs and 

mortals both, each eyeing the other.54 
 

Zeus befinner sig alltså i hierarkins toppskikt, tätt följd av Helios, medan människor befinner 

sig längst ner i rangordningen. Zeus odödliga döttrar står relativt högt i hierarkin, men gene-

rellt är det män som styr och dominerar maktordningen. Nymfer som Kirke besitter så lite 

makt att de står jämsides med vanliga människor, vilket pekar på hur lite inflytande många av 

gudinnorna har trots sin odödlighet. 

Gudarna besitter krafter som skrämmer deras underordnade, men i huvudsak tycks 

vetskapen om dessa förmågor vara tillräcklig för att de ska kunna etablera sin makt. När tita-

nen Prometheus blir dömd försöker Kirkes farbröder till exempel övertyga Helios om att göra 

uppror mot Zeus och hans olympiader, men det räcker med en blick och några ord från honom 

för att de ska tystna.55 På liknande sätt använder Zeus aldrig direkt våld under handlingens 

gång, men fruktas trots det av människor och gudar. Detta eftersom minnet av hans förödande 

krafter ofta är tillräckliga för att lägre gudar ska underordna sig honom. Connell skriver att det 

ofta är ”auktoritet snarare än direkt våld som är hegemonins kännetecken. (Även om våldet 

ofta underbygger och stödjer auktoriteten.)”.56 Påståendet stämmer väl överens med de meto-

der Helios och Zeus använder för att utöva makt över sina underordnade. Deras krafter funge-

rar som verktyg, men deras auktoritet är ofta tillräcklig för att lägre gudar och människor ska 

underordna sig dem. 

 
53 Miller 2018, s. 5. 
54 Miller 2018, s. 27. 
55 Miller 2018, s. 13. 
56 Connell 2008, s. 115. 
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En strategi som både Zeus och Helios använder sig av för att få ökat inflytande är att 

omge sig av familjemedlemmar och ständigt reproducera sig. Välskapta söner, som till exem-

pel Kirkes bror Aeëtes, tilldelas potentiellt stora riken att styra över, medan gudinnor blir 

bortgifta till mäktiga gudar eller människor. När Kirke föds blir hennes mor besviken ef-

tersom hon inte har fått en son, medan Helios – som kan se att Kirke kommer att gifta sig med 

en prins i framtiden – är nöjd och konstaterar: ”She will make a fair match”.57 Barn blir alltså 

verktyg, där söner används för att få kontroll över nya landytor och döttrar för att knyta kon-

takter med redan inflytelserika män. Med tanke på att gudar är odödliga omger sig både Zeus 

och Helios av ett oräkneligt antal familjemedlemmar, vilket leder till att lägre gudar och gu-

dinnor ständigt måste konkurrera om deras uppmärksamhet. Den stora konkurrensen mellan 

barnen i gudavärlden gynnar i slutändan maktstrukturens toppskikt eftersom alla måste an-

stränga sig för att bli sedda av de högst uppsatta gudarna. 

Majoriteten av gudarna och gudinnorna har gemensamt att de – liksom hegemonins 

toppskikt – eftertraktar makt. Många gudinnor vill exempelvis själva ingå äktenskap med 

mäktiga gudar eller erhålla materiella fördelar som ger dem inflytande. Helios övertalar till 

exempel Kirkes mor att gifta sig med honom genom att ge henne ett vackert halsband:  
 

’A bargain,’ he said, and gave her a necklace to seal it […] I do not know which she treasured 

more: the luminous beads themselves, or the envy of her sisters when she wore them. I think she 

would have gone right on collecting them in eternity until they hung from her neck like a yoke 

on an ox if the high gods had not stopped her.58 

 

Kirkes mor inleder en relation med Helios för att han erbjuder henne ett halsband. Det huvud-

sakliga målet är alltså att gifta sig för att skryta om sitt inflytande och sin rikedom för andra 

gudinnor. Detta är på liknande sätt fallet för Kirkes syster Pasiphaë. När hon blir bortgift till 

Kretas kung Minos är hon till en början nöjd eftersom riket blomstrar och är mäktigare än nå-

got annat, men när nya riken växer fram – och andra gudar och gudinnor får större inflytande 

– måste hon hitta nya sätt att etablera sin makt: ”Now, at a stroke, she made her fading star 

shine again. All the world would tell the story of the queen of Crete, maker and mother of the 

great flesh-eating bull”.59 Pasiphaë föder Minotauros – det klassiska monstret ur den grekiska 

mytologin som är hälften människa och hälften tjur – strategiskt i mån om att lämna ett av-

tryck och bli ihågkommen av eftervärlden. Med andra ord är längtan efter makt, berömmelse 

 
57 Miller 2018, s. 3 
58 Miller 2018, s. 2–3. 
59 Miller 2018, s. 117. 
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och rikedom även central hos de lägre nymferna i gudavärlden. De är beredda att ingå äkten-

skap och föda monster för att sticka ut i mängden.  

När Kirke senare möter Zeus son, budbäraren Hermes, förstår hon vad gudarna är be-

redda att göra för att bli dyrkade av människor. Hermes förklarar att olyckliga människor är 

att föredra för gudarna eftersom de blir mer hängivna: ”A happy man is too occupied with his 

life. He thinks he is beholden to no one. But make him shiver, kill his wife, cripple his child, 

then you’ll hear from him”.60 Citatet förtydligar hur långt gudarna går för att upprätthålla sin 

makt över människorna. De har ingen empati för deras öden, utan är tvärtom beredda att or-

saka dem smärta om det innebär att de blir dyrkade.  

I helhet kan konstateras att Zeus och Helios – som befinner sig högst upp i hierarkin 

– utgör en specifik maskulin grupp som hävdar och rättfärdigar sin dominans över andra män 

och kvinnor. Det är enligt Connell få män som lever upp till ”den normativa standarden”, men 

i Circe kan konstateras att både Zeus och Helios personifierar ett manligt ideal som andra gu-

dar strävar efter att efterlikna och vara till lags. De besitter starka krafter som kan användas 

för att etablera makt, men i huvudsak är det deras auktoritet som är grunden till att den rå-

dande hegemonin upprätthålls. Människorna står så långt ner i hierarkin att de är helt uteläm-

nade åt gudarna. Det finns ingen uttalad överklass eller underklass, men dessa begrepp skulle 

kunna jämföras med att vara antingen gud och människa. Det är också tydligt att den hegemo-

niska maskuliniteten följer en heterosexuell norm, där äktenskap mellan män och kvinnor blir 

ett grundläggande verktyg för att de styrande gudarna ska etablera sin makt. Döttrar blir bort-

gifta till inflytelserika män, medan söner blir tilldelade mäktiga nya geografiska områden att 

härska över. Majoriteten av gudarna eftertraktar själva – liksom hegemonins toppskikt – makt 

och berömmelse. Precis som Messerschmidt skriver anpassar sig alltså individer i maktstruk-

turen till sociala konstruktioner av kön. Det betyder att det inte bara är den överordnade mas-

kuliniteten som upprätthåller hegemonin, utan också att grupper som befinner sig längre ner i 

hierarkin är delaktiga i dess uppbyggnad. 

 

2.2 Nymfen med magiska krafter 

Kirke, som växer upp i Helios palats, utmärker sig tidigt från andra nymfer och lägre gudar 

som hon omges av. Yarnall skriver att den ursprungliga Kirke, som förekommer i Homeros 

Odysséen, endast har tre funktioner: olycksbådande härskarinna över djur, älskarinna till 

Odysseus samt hans vägvisare ner i underjorden. Miller tar senare hänsyn till dessa roller, 

 
60 Miller 2018, s. 84. 
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men skildrar först gestaltens barndom och tillvaro innan mötet med Odysseus. Till en början 

karaktäriseras Kirke i huvudsak av sin ”mänskliga röst” och sin egendomliga empati för män-

niskor, vilken skiljer henne från andra gudomliga varelser. Enligt Hermes – gudarnas budbä-

rare – är det ovanligt för en gud att ha en mänsklig röst, men särdraget innebär att dödliga inte 

är lika skrämda av den odödliga.61 Det betyder att Kirke står närmare människorna och inte 

ger intryck av att vara lika överordnade dem som andra gudar. Hennes stora empati för död-

liga blir till exempel tydlig när hon en gång får följa med sin far i hans gyllene vagnen. Det är 

inte vetskapen om att hon senare kan skryta om sin upplevelse som gör starkast intryck på 

henne, utan det är insikten om att människorna får lida för att de åker hem för sent. Helios styr 

nämligen över solnedgången och när denna senareläggs bestraffas astronomerna av kungarna 

för att de beräknat solens rörelser fel. När Helios bekräftar att de är tillräckligt sena för att ast-

ronomerna ska lida reagerar hon starkt: 

 
There was a twisting feeling in my chest, like cloth being wrung dry. I was thinking of those astrono-

mers. I imagined them, low as worms, sagging and bent. Please, they cried, on bony knees, it wasn’t 

our fault […] And so the axes fell and chopped those pleading men in two. 

’Father,’ I said, ’I feel strange.’62 

 

Kirkes empati för de underordnade människorna är alltså här så stark att den väcker en närm-

ast fysisk reaktion. Hon föreställer sig deras smärta och blir illamående av tanken på att hen-

nes far – i sin gyllene vagn långt ovanför dem – är likgiltig inför deras öden. Det starka medli-

dandet hon känner för dem står med andra ord i skarp kontrast gentemot andra gudomlighet-

ers överlägsna relation till människor. Kirke vägrar att anpassa sig efter föreställningen om att 

gudar fritt kan orsaka människor smärta för att etablera sin egen makt, vilket innebär att hon 

står närmare människor än andra gudar. 

Kirke är därutöver, till skillnad från sina syskon, inte alls intresserad av att skaffa sig 

en högre rang i Helios palats, utan tycks snarare drivas av behovet av att bli älskad. Hon för-

älskar sig till exempel i människan Glaucos och tar sig an sin lillebror Aeëtes när han är liten, 

men när de båda männen stiger i rang överger de henne.63 Det framgår också att Kirke under 

en period försöker vinna sin fars kärlek genom att bokstavligen underordna sig honom: ”I 

 
61 Miller 2018, s. 81–82. 
62 Miller 2018, s. 8. 
63 I kapitel V ger Kirke Glaucos odödlighet för att deras relation ska vara för evigt, men när han förvandlats till 
en gud lämnar han henne. På liknande sätt överger Kirkes bror Aeëtes henne i kapitel III när han blir erbjuden ett 
rike av fadern. 
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preferred my father’s quiet halls and spent every second I could at my father’s feet”.64 Hon 

tillbringar varje ledig stund i Helios tronsal, men får – bortsett från en enda resa i den gyllene 

vagnen – inga privilegier i utbyte mot alla de år hon varit sin far trogen. Kirkes syster, Pa-

siphaë, uttrycker vid ett senare tillfälle att hennes tillgivenhet gentemot Helios i det stora hela 

är meningslös: ”You have been tame your whole life, and now you will be sorry. Yes Father, 

Yes, Father – see what it gets you”.65 Lägre nymfer är alltså oförmögna att höja sin status trots 

stora ansträngningar.  

När Kirke inser att hon – trots att hon står längst ner i hierarkin – har förmågan att 

förvandla människor till gudar och gudar till monster går hon till sin far för att bekänna sina 

krafter. Det är en scen som tydligt illustrerar konsekvenserna av att sätta sig upp mot den rå-

dande hegemonin. Hon berättar för Helios i hopp om att bli bestraffad, men det är inte brottet 

utan det faktum att hon, som en underordnad nymf, skulle besitta sådan kraft som väcker fa-

derns vrede. Först är han, på grund av Kirkes låga rang, inte kapabel att ta henne på allvar. 

Han poängterar att hon inte är ”the first jealous girl in this halls” och är övertygad om att hon 

ljuger för att få ökat inflytande.66 När Kirke fortsätter att säga emot fadern när hans bröder är 

närvarande brister det till slut för honom: 

 
You dare to contradict me? You who cannot light a single flame, or call one drop of water? 

Worst of my children, faded and broken, whom I cannot pay a husband to take. Since you were 

born, I pitied you and allowed you license, yet you grew disobedient and proud. Will you make 

me hate you more?67 

 

I citatet framgår att Helios föraktar sin dotter för att hon misslyckats med att uppfylla de krav 

som ställts på henne. Hon saknar talang, är ful, ogift och högfärdig, vilket innebär att hon inte 

uppfyller kraven på en ideal kvinna i maktstrukturen. Den personifierade normativa maskuli-

niteten har alltså krav på kvinnor som förväntas upprätthållas. Kirke, som saknar dessa ideala 

egenskaper, anses därför misslyckad. 

I scenen tar Helios slutligen till våld för att sätta Kirke på plats, men han använder 

inte sina krafter förrän Kirke upprepade gånger ifrågasätter hans auktoritet offentligt. Han 

bränner henne med sin blick: 

 

 
64 Miller 2018, s. 6. 
65 Miller 2018, s. 164. 
66 Miller 2018, s. 53. 
67 Miller 2018, s. 54. 
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My flesh, bubbled and opened like a roasted fruit, my voice shrivelled in my throat and was 

scorched to dust. The pain was such as I had never imagined could exist, a searing agony con-

suming every thought, 

I fell to my fathers feet. ’Father,’ I croaked, ’forgive me. I was wrong to believe in such a 

thing.’68 

 

När Helios använder sig av sina krafter väljer Kirke – som är övertygad om att hon har ma-

giska förmågor – att böja sig för honom. Connell skriver att den hegemoniska maskuliniteten 

är förgänglig och därför ständigt kan utmanas av nya grupper. Det blir här tydligt att Kirke – 

medvetet eller omedvetet – gör ett försök att sätta sig upp mot den patriarkala maktstrukturen. 

Hon utmanar och ifrågasätter den rådande hegemonins auktoritet, men hennes låga status gör 

att ingen lyssnar på henne. Trots att hon har magiska krafter räcker det inte för att utmana den 

normativa maskuliniteten och hon blir bestraffad. Det blir därmed tydligt att underordnade 

nymfer, som Kirke, saknar handlingskraft att ensamma förändra det patriarkala systemet.  

 

2.3 Män som förvandlas till svin 

Kirke bestraffas inte enbart med våld, utan blir också utvisad ur Helios palats och tvingad att 

gå i exil på ön Aiaia. När hon första gången kliver i land på den övergivna ön känner hon sig 

skräckslagen vid tanken på att vara ensam: ”I felt a sudden urge to fall on my knees and beg 

[my father] to take me back, but instead I forced myself to step down onto the ground”.69 Till 

en början vill Kirke alltså instinktivt återgå till – och ingå i – den patriarkala välbekanta makt-

strukturen hon vuxit upp i, men istället för att underordna sig Helios stålsätter hon sig inför 

sin framtid på ön. Kirke är förbjuden att lämna Aiaia och kan därför inte ta någon kontakt 

med omvärlden. Precis som Macmillan skriver i sin artikel om Millers Circe i relation till 

Bachtins teori om kronotopen blir Kirke i det här skeendet av romanen enbart ”a stop on the 

road”. Hon kan inte be någon att besöka Aiaia, utan måste passivt invänta att ödet för gudar 

eller människor till hennes strand. Det betyder att Kirke har förlorat kontakten med omvärl-

den. Senare skickar gudar sina olydiga döttrar till Kirkes ö under begränsade perioder för att 

bestraffa dem, men i början är hon helt utelämnad åt sin ensamhet.70  

Kirke spenderar därför i huvudsak sina dagar ensam, men bestämmer sig tidigt för att 

använda sin tid för att utveckla sina magiska krafter och därmed stiga i rang. Hon förvandlar 

och skapar djur som blir hennes trogna följeslagare; experimenterar med växter för att brygga 

 
68 Miller 2018, s. 54. 
69 Miller 2018, s. 67. 
70 Miller 2018, s. 158–159. 
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trolldrycker som kan transformera hennes omgivning.71 Kirkes hårda arbete ger resultat och 

det dröjer inte länge förrän hon har svårt att relatera till sitt tidigare jag: 

 
Had I really spent ten thousand years ducking like a mouse? I understood now Aeëtes’ boldness, 

how he had stood before our father like a towering peak. When I did my magics, I felt the same 

span and heft. I tracked my father’s burning chariot across the sky. Well? What do you have to 

say to me?72 

 

Citatet visar att Kirke nu kommit att förakta den underordnade position hon intog i Helios 

plats. Hon föreställer sig att hennes nuvarande krafter gör henne jämbördig med brodern och 

fadern, vilket får henne att längta efter att visa sig värdig. Det blir därmed tydligt att Kirke – 

trots att hon inte längre befinner sig i Helios palats – inte frigjort sig från sin far och den patri-

arkala strukturen. Tvärtom har hon, i sin utsatta position på Aiaia, strävat efter att efterlikna 

den hegemoniska maskulinitetens ideal. Kirke ansluter sig därmed till de gudar och gudinnor 

som vill uppnå makt och inflytande, vilket hon tidigare inte varit intresserad av. 

På liknande sätt förändras Kirkes synsätt på människor under exilen. I början står 

hon fast vid den empati hon under hela sitt liv känt för människorna och ser fram emot att de 

ska bli strandsatta på hennes ö: ”The fragility of mortals bred kindness and good grace. They 

knew how to value friendship and an open hand. If only more of them would come, I thought. 

I would feed a ship a day, and gladly”.73 Kirke sätter alltså sitt hopp till människorna och är 

övertygad om sig att de skiljer sig från gudarna som befinner sig i hierarkins toppskikt. Hon 

föreställer sig att deras odödlighet gör dem ödmjuka, vilket får henne att vilja behandla dem 

på samma sätt. När ett fartyg går på grund och Kirke bjuder in den strandsatta besättningen 

till hennes hem förändras dock denna positiva inställning. Det är först när människorna ätit 

upp maten hon dukat fram som hon förstår att de inte alls är så välvilliga som de först ger in-

tryck av att vara. När männen får veta att Kirke är ensam på ön utsätter de nämligen henne för 

ett övergrepp. Kirke försöker göra motstånd, men misslyckas: 
 

I opened my mouth to cry out the spell, but he jammed my his arm against my windpipe and the 

sound was choked off. I could not speak, I could not breathe, I fought him, but he was stronger 

than I thought he would be, or maybe I was weaker. […] I remember what I thought, bare 

 
71 I kapitel VII beskrivs översiktligt hur Kirke över tid utvecklar sina magiska förmågor genom att utforska, och 
göra sig hemmastadd, på ön Aiaia. 
72 Miller 2018, s. 77. 
73 Miller 2018, s. 161–162. 
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against the grinding stone: I am only a nymph after all, for nothing is more common among us 

than this.74 

 

När besättningen förgriper sig på henne går illusionen om att dödliga män skulle skilja sig 

från odödliga i kras. Kirke inser i det här ögonblicket att det inte bara är världsbilden i Helios 

palats som domineras av en brutal maskulinitet, utan att detta är en maktstruktur som männi-

skorna har gemensamt med gudarna. Kirke inser därmed att hon, som ensam kvinna, inte har 

möjlighet att utmana den rådande maktstrukturen och bli jämbördig med män. I slutändan 

kommer hon alltid, utifrån männens synvinkel, vara en underordnad kvinna. 

Insikten om att Kirke – trots sina stora ansträngningar – fortfarande befinner sig 

längst ner i hierarkin leder till att hon uppfylls av ett raseri. Efter att de strandsatta männen 

förgripit sig på henne använder hon sig därför av sina krafter. Hon förvandlar dem först till 

svin och därefter dödar hon dem.75 Därmed tar Kirke till våld för att återta kontroll över situ-

ationen. Hon sätter sig över människorna genom att använda sig av den överordnade maskuli-

nitetens brutala strategier, vilket innebär att hon här speglar sin fars metoder för att få infly-

tande i världen. Händelsen med besättningen leder i förlängningen till att Kirke upphör att lita 

på människor och förvandlar majoriteten av de män som blir strandsatta på hennes ö till svin. 

Hon tar inte någon hänsyn till deras bakgrund, utan förvandlar dem enbart på grund av deras 

biologiska kön. Hennes fördomar gentemot män styr alltså hennes handlande. Hon utgår från 

att alla män vill förgripa sig på henne och rasar därmed mot dem kollektivt. I kontrast till hen-

nes tidigare jag känner hon ingen empati för männen, utan njuter av att orsaka dem smärta: 
 

It was my favorite moment, seeing them frown and try to understand why I wasn’t afraid. In their bo-

dies I could feel my herbs like strings waiting to be plucked. I savoured their confusion, their dawning 

fear. Then I plucked them.76  

 

Kirkes magiska förmågor används nu på ett sådant sätt att de ingiver skräck i dödliga män. 

Yarnall skriver att den antika häxan historiskt har föraktats för sin förmåga att transformera 

män och därmed i förlängningen för att ha vilselett det manliga intellektet. Hos Miller blir 

Kirkes förmåga istället en destruktiv kraft som manifesterar hennes hämndbegär. Hon känner 

sig inte längre hotad av män, utan brukar våld mot dem för att hon har lust: ”I could have cast 

an illusion over the island to keep them away, I had the power to do it […] No, I thought. It is 

 
74 Miller 2018, s. 164. 
75 Miller 2018, s. 164–165. 
76 Miller 2018, s. 170. 
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too late for that. I have been found. Let them see what I am”.77 Kirke gör alltså inga ansträng-

ningar för att männen ska undvika hennes ö, utan vill tvärtom att de ska gå iland på hennes 

strand så att hon kan förvandla dem. Hon längtar efter att bli respekterad och vördad av indi-

vider som befinner sig högre upp i hierarkin. Genom att följa den hegemoniska maskulinite-

tens brutala metoder hoppas alltså Kirke imponera på gudarna som befinner sig i maktstruk-

turens toppskick. Efter händelsen med den första besättningen är hon till exempel övertygad 

om att Helios ska besöka henne: ”My father would appear any moment, the patriarch outraged 

at the insult to his child. […] I spoke out to the pale edge of my father’s rising chariot. Did 

you hear what I did? […] Each moment stretched into the next. No one came”.78 Det blir här 

tydligt att Kirke fortfarande är besatt av att vinna sin fars respekt. Hon förväntar sig att han 

ska berömma hennes obarmhärtiga metoder och blir besviken när han inte dyker upp. Sedan 

hennes exil inleddes har hon känt sig övergiven och drivs därför av en önskan om att visa sig 

värdig för sin far. Det framgår i citatet att Helios i det stora hela är ointresserad av Kirke, men 

trots det fortsätter hon upprepade gånger att använda sig av den brutala maskulinitetens meto-

der i hopp om att slutligen bli sedd och respekterad av sin far. 

 

2.4 Kirke och Odysseus 

Den klassiska hjälten Odysseus är en av de män som blir strandsatta på Aiaia, men i kontrast 

till andra män är Kirke oförmögen att förvandla honom till ett svin. Yarnall betonar att Kirke 

– i Homeros original – misslyckas att transformera Odysseus just för att han förespråkar en ny 

maskulinitet som respekterar en ”feminin” röst. I Circe ger den klassiska hjälten på liknande 

sätt intryck av att skilja sig från andra män. Odysseus imponerar till exempel på Kirke genom 

att upprepade gånger hylla sin fru Penelope, men också genom att kritisera sin egen besätt-

ning: 

 
half the time I’m afraid they behave like beasts.’ He sighed. ’It’s my fault. As their captain, I 

should keep them in better line. But we have been at war, and you know how that can tarnish 

even the best men. And these, though I love them well, will never be called best.’79 

 

Odysseus identifierar här bristerna hos de män som reser med honom och betonar samtidigt 

att han personligen befinner sig över deras nivå. Kirke, som aldrig tidigare träffat en man som 

 
77 Miller 2018, s. 169. 
78 Miller 2018, s. 167–168. 
79 Miller 2018, s. 175. 
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kunnat urskilja en brutal maskulinitet, blir därför övertygad om att han skiljer sig från andra 

män. 

Kirke och Odysseus inleder – liksom i Homeros original – en kärleksrelation. Odys-

seus skjuter ständigt upp resan hem till Ithaka, vilket leder till att han och hans besättning 

spenderar ett helt år på Aiaia. Det blir redan från början tydligt att Odysseus hyser stor respekt 

för Kirke på grund av hennes förmåga att förvandla män till svin. En kväll frågar han hur hon 

bedömer vilka som ska transformeras: 

 
’And so,’ he said, ’which do you change, and which do you let go?’ 

     ’I change them all,’ I said. ’They have come to my house. Why should I care what is in their 

hearts? 

     He had smiled and lifted his cup to me. ’Lady, you and I are in accord.’80 

 

Det blir här tydligt att Odysseus förstår Kirkes intensiva raseri gentemot den normativa mas-

kuliniteten, vilket får henne att tycka om honom. Kirke och Odysseus har samma svartvita 

synsätt på omvärlden och använder sig av samma brutala metoder för att etablera makt. Deras 

relation bygger alltså i huvudsak på att de respekterar och kan se sig själva i varandra. Kirke 

anstränger sig dock dagligen för att han ska trivas i hennes sällskap: ”I learned his favorite 

food and smiled to see his pleasure in them”.81 Hon skämmer frivilligt bort honom för att det 

skänker henne glädje, men det blir tydligt att Odysseus inte ser hennes behov. Han är till ex-

empel inte medveten om de sysslor som Kirke med jämna mellanrum utför, utan hon måste be 

honom om hjälp. Odysseus reparerar till exempel Kirkes stia, jagar och fiskar, men inte förrän 

hon ber honom att göra det.82 Med andra ord är Odysseus mån om att vara Kirke till lags, men 

det faller sig inte naturligt för honom.  

Med tiden inser Kirke att deras relation omöjligt kan vara för evigt. I följande stycke 

reflekterar hon över hans karaktär: ”Living with him was like standing beside the sea. Each 

day a different colour, a different foam-capped height, but always the same restless intensity 

towards the horizon”.83 Det framgår här att Odysseus har ett humör som ständigt växlar. Han 

liknas vid havet, som inte går att kontrollera och som ständigt förändras. Han är också besatt 

av att titta mot horisonten, vilket blir en bild för hans inre rastlöshet. Kirke inser därmed att 

Odysseus aldrig kommer nöja sig med livet på Aiaia: ”Even if he stayed past that spring to the 

 
80 Miller 2018, s. 270. 
81 Miller 2018, s. 193. 
82 Miller 2018, s. 192. 
83 Miller 2018, s. 189. 
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next, such a man could never be happy closed up on my narrow shores”.84 Kirke förstår såle-

des att deras förbindelse är tillfällig. 

Precis som i Odysséen lämnar Odysseus Aiaia för att resa ner i Underjorden, men i 

Millers version lämnar han Kirke gravid med deras son. Kirke lämnas med en svår graviditet 

och ännu svårare barnår. Hon får ensam uppfostra sonen och saknar någon att dela föräldra-

skapet med: ”Once again, I wished that someone else were there on the island. Not to com-

muniserate now, but to cherish him”.85 Det framgår tidigt att Kirkes och Odysseus son, 

Telegonus, inte nöjer sig med tillvaron på ön. Precis som sin far har han ständigt blicken rik-

tad mot horisonten: ”The only thing that calmed him was the sea. The wind that was as rest-

less as he was […] if I tried to pull him away, show him something else, fruits or flowers, 

some small spell, he would leap from me, twisting up his face. No!”86 När Telegonus blir 

äldre förstår Kirke att han – precis som sin far – vill lämna Aiaia för att upptäcka världen. 

Telegonus bestämmer sig för att överge sitt liv på ön när Zeus dotter Athena erbjuder honom 

ett rike att härska över. Kirke är förkrossad över sin sons beslut, men är övertygad om att han 

kommer bli en bra ledare: ”He will be a good ruler, I thought. Fair-minded and warm. […] He 

had never been hungry for glory, only for life”.87 Kirke föreställer sig alltså att Telegonus 

skiljer sig från andra män eftersom hans huvudsakliga mål är att delta i världen, snarare än att 

eftertrakta makt.  

Sammantaget kan konstateras att både Odysseus och Telegonus ger intryck av att 

skilja sig från andra män eftersom de respekterar kvinnor. Odysseus lovordar ständigt sin fru 

Penelope och hyser stor respekt för Kirke, medan Telegonus växer upp till en rättvis och om-

tänksam man som avgudas av sin mor. Connell skriver om män som är delaktiga i att upprätt-

hålla hegemonin genom att passivt dra fördel av kvinnors underordnade position, men samti-

digt kan ”övertyga sig själva om att de inte är överordnade kvinnor”. På det här sättet intalar 

Odysseus sig själv att han är jämställd med Kirke för att deras brutala metoder liknar varandra 

och för att han hjälper henne med hennes dagliga sysslor. Telegonus tycks på liknande sätt stå 

i kontrast till andra män eftersom det är hans längtan efter att delta i samhället, snarare än 

hans behov av makt, som är centralt. Trots det kan konstateras att både Telegonus och Odys-

seus – liksom majoriteten av gudar och människor – aktivt strävar efter att få inflytande och 

makt. Varken far eller son nöjer sig med en enkel tillvaro, utan drivs av en längtan efter att 

 
84 Miller 2018, s. 193. 
85 Miller 2018, s. 228. 
86 Miller 2018, s. 224. 
87 Miller 2018, s. 307. 
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upptäcka – men också kontrollera – världen. Odysseus och Telegonus ger därmed intryck av 

att skilja sig från andra män eftersom de står något närmare kvinnor, men i själva verket är de 

i hög grad delaktiga i att upprätthålla och reproducera den hegemoniska maskulinitetens ideal. 

 

2.5 Telemachus beslut 

Odysseus och Penelopes son Telemachus, som Kirke föreställer sig ska vara en kopia av sin 

far, visar sig istället vara helt olik honom. Penelope och Telemachus reser med Kirkes son till 

Aiaia efter att Telegonus av misstag dödat Odysseus.88 Kirke, som är övertygad om att de 

kommit till ön för att hämnas Odysseus, blir förvånad när Telemachus avslöjar att han tvär-

tom föraktade sin far. Han beskriver för Kirke hur Odysseus aldrig accepterade honom för 

den han var, utan ständigt försökte applicera sin egen världsbild på honom. Telemachus för-

klarar till exempel att hans far tvingade honom att begå brutala handlingar: 

 
My father lied about many things, but he was right when he called me a coward. I let him be 

what he was for year after year, raging and beating the servants, shouting at my mother and tur-

ning our house to ash. He told me to help him kill all the suitors and I did it. Then he told me to 

kill all the men who had aided them, and I did that too.89 

 

I citatet framgår att Odysseus tvingar sin son att vara delaktig när han dödar Penelopes friare 

och de män som hjälpt dessa. Telemachus förväntas alltså upprätthålla den hegemoniska mas-

kulinitetens normer genom att följa i sin fars fotspår, men i hemlighet föraktar han sin far – 

men också sig själv – för dessa brutala handlingar. Kirke, som tidigare fastslagit att Odysseus 

skiljer sig från andra män, förstår här att Odysseus är delaktig i att upprätthålla den patriarkala 

maktstrukturen och att hon tidigare varit oförmögen att se hans sanna natur: ”When he had 

lived with me, I’d smoothed all those things away, wrapping him in my magic and divinity”.90 

Detta eftersom hennes egna brutala metoder – att förvandla män till svin – under den här peri-

oden speglade hans.  

Det är först när Telemachus tackar nej till riket som Athena erbjuder honom att 

härska över som Kirke förstår att han skiljer sig från andra män. Athena betonar att beslutet 

innebär att Telemachus inte kommer bli ihågkommen av eftervärlden och leva ”a life of 

 
88 I kapitel XX trotsar Kirke sin exil och går ner till havets botten för att möta den uråldriga varelsen Trygon. 
Hon får hans svans för att hon är beredd att röra vid hans gift som orsakar evigt lidande för gudar, men undkom-
mer straff. Detta för att hon är beredd att offra sig själv för vapnet, vilket ingen gud tidigare varit beredd att göra. 
Kirke ger Trygons svans till Telegonus, som av misstag dödar sin far med vapnet. 
89 Miller 2018, s. 269. 
90 Miller 2018, s. 268. 
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obscurity”, vilket är ett öde som föraktas av både gudar och människor.91 Enligt normen borde 

Telemachus eftersträva makt och berömmelse, men istället säger han: ”I find in myself no 

taste for fighting Trojans or building empires. I seek different days”.92 I kontrast till alla andra 

män i romanen strävar alltså Telemachus efter en enklare tillvaro, och det är först när Kirke 

förstår hans skilda synsätt på världen som de båda närmar sig varandra. 

Telemachus och Kirke inleder en kärleksrelation, men till skillnad från Odysseus är 

han noggrann med att deras förhållande ska vara jämställt. Telemachus är, i kontrast till tidi-

gare män Kirke mött, intresserad av hennes tillvaro på Aiaia. Han ställer nyfiket frågor om 

hennes magiska förmågor och vanor, vilket till exempel hennes egen son aldrig har gjort.93 

Hon behöver inte heller be honom att utföra sysslor i hennes hem, utan han gör det frivilligt 

och instinktivt: ”When I went inside to set out the plate for dinner, he followed. If there was 

work enough for two, he helped. […] I told him that the floor would clean itself, but he al-

ways swept the sawdust and wood-curls after”.94 Det blir här tydligt att Telemachus är med-

veten om de sysslor Kirke varje dag genomför och är mån om att de ska utföra dem tillsam-

mans. Senare berättar Telemachus att han vill bilda en familj tillsammans med Kirke, men 

hon är skeptisk eftersom hon tidigare varit ensamstående med Telegonus. Telemachus får 

dock sin vilja igenom genom att försäkra henne om att det inte kommer bli lika svårt den här 

gången: ”He would say to me that he wanted children, and I would say, ’You do not know 

what you are asking of me,’ and he would say, ’This time you are not alone’”.95 

Telemachus karaktär relaterar till den s.k. ”nya man” som Lynn Segal skriver om i 

sin artikel. Han är, i kontrast till andra män, inte intresserad av att erhålla makt och beröm-

melse, utan hans centrala mål är istället att leva ett enkelt liv jämställt med kvinnan. Han re-

spekterar Kirke och är mån om att de ska utföra samma hushållssysslor, men är också beredd 

att ta stort ansvar för deras framtida barn. Segal poängterar, som tidigare nämnts, att dessa 

män står närmare kvinnor än andra män, men att de trots det får ta del av de privilegier som 

tillfaller det manliga könet. Telemachus personifierar alltså en slags utopisk maskulinitet som 

är kompatibel med Kirke. Den här mannen förstår kvinnans situation på en djupare nivå, men 

fortsätter trots det att ta del av de fördelar som det innebär att vara man. Den ”nya mannen” 

 
91 Miller 2018, s. 305. 
92 Miller 2018, s. 304. 
93 I kapitel XXIII framgår att Telegonus aldrig frågat Kirke om hennes förflutna, men blir förvånad när han hör 
henne berätta för Telemachus om Pasiphaë och Minotauros. 
94 Miller 2018, s. 295. 
95 Miller 2018, s. 332. 
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fortsätter att följa en heterosexuell norm, men hans feminina egenskaper tillåter honom att 

ingå en jämställd relation med kvinnan. 

 

2.6 Ett slut på exilen 

Kirke genomgår en sista transformation efter att hon mött Telemachus. När de inlett en kär-

leksrelation bestämmer hon sig för att försöka frigöra sig från sin låsta position på ön Aiaia. I 

scenen hotar hon sin far med att använda sina krafter för att störta honom om han inte avslutar 

hennes exil. Helios – som numera har respekt för Kirke eftersom hon fått tag i Trygons svans 

– går med på hennes villkor.96 Kirke besitter alltså tillräckligt starka krafter för att utmana den 

styrande maskuliniteten, men väljer att inte använda dem. Det leder i förlängningen till att 

Kirke, efter konfrontationen, upphör helt att använda sin magi för brutala ändamål, vilket hon 

reflekterar över i följande citat: 

 
I felt that old rage rising in me, the one that swore it would burn down the world before I let any 

harm come to [my son]. […] There was a pleasure to it, that great hot rush through me. My mind 

leapt with images of destruction […] But now when I sought those fantasies, my son’s face 

would not let them take root.97 

 

I citatet framgår att Kirke inte längre är intresserad av att omkullkasta patriarkatet för att själv 

ta makten, utan överger sina maktanspråk när hon förstår konsekvenserna av att använda sina 

brutala förmågor.  Hon är till en början frestad att använda sina krafter för att störta makt-

strukturen, men strävan efter att sätta sig upp mot den överordnade maskuliniteten är inte 

längre central i hennes liv.  

Konfrontationen med Helios får även Kirke att inse att hon inte längre vill beblanda 

sig med gudar. Kirke vill – liksom Telemachus – avsäga sig sina privilegier och leva ett en-

kelt liv. Hon överger därför sitt liv på Aiaia och tar en dryck för att bli människa.98 Kirke åter-

går därmed till att stå längst ner i hierarkin, men gör det jämsides den ”nya mannen”. Hennes 

magiska krafter tog bort rädslan för den hegemoniska maskuliniteten, men nu är hon med-

veten om makten den utövar: ”I do not forget, either, what hangs above us, my father and his 

kind, bright and sharp as swords, aimed at our tearing flesh. If they do not fall on us in spite 

and malice, then they will fall by accident or whim”.99 Kirke lever alltså, precis som i början 

 
96 Miller 2018, s. 312. 
97 Miller 2018, s. 257. 
98 Miller 2018, s. 331–333. 
99 Miller 2018, s. 333. 
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av romanen, med en rädsla för att hennes far ska använda sina krafter. Den patriarkala makt-

strukturen kvarstår och människor som är underordnade den fortsätter att leva i rädsla för att 

gudarna ska använda sina krafter. Kirke är dock inte längre ensam utan har nu Telemachus 

vid sin sida: 

 
I listen to his breath, warm upon the night air, and somehow I’m comforted. He does not mean 

that is does not hurt. He does not mean that we are not frightened. Only that: we are here. […] 

This is what it means to be alive.100 

 

Kirke är alltså orolig för att de överordnade gudarna ska använda sina krafter mot dem, men 

är trots det övertygad om att hon tagit rätt beslut. Macmillan beskriver i sin artikel hur Kirke 

efter exilen upphör att vara ”a stop on the road”. Det betyder att hon inte längre är fast på ön 

och måste invänta att omvärlden tar kontakt med henne, utan istället blir en del av samhället. 

Genom att avstå från sina magiska förmågor inrättar hon sig i den patriarkala strukturen. Det 

är först när Kirke blir människa, och accepterar sin underordnade position i samhället, som 

hon kan finna en privat lycka tillsammans med en man som inte stödjer den hegemoniska 

maskuliniteten.   

 
100 Miller 2018, s. 333. 



 27 

3. Avslutning 
3.1 Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att granska maktförhållanden mellan män och kvinnor – men 

också mellan individer av samma kön – i Madeline Millers roman Circe. Jag analyserade ro-

manens huvudperson, Kirke, i relation till de olika maskuliniteter som förekommer i verket. 

Genom att inte enbart fokusera på Kirke och hennes utveckling utan se den i relation till 

maktstrukturer och maskuliniteter har jag kunnat visa hur en hegemonisk maskulinitet upp-

rätthålls, men även utmanas i romanen. 

Sammantaget kunde konstateras att den patriarkala maktordningen i verket domine-

rades av en heterosexuell, brutal maskulinitet. Den rådande hegemonin definierades i huvud-

sak av att gudar var överordnade människor och kvinnor underordnade män. Två gudar, Zeus 

och Helios, levde upp till ”den normativa standarden”, vilket betydde att individer som befann 

sig längre ner i hierarkins rangordning strävade efter att efterlikna dem. Nymfen Kirke satte 

sig, trots sin underordnade position, upp mot den styrande maskuliniteten, vilket ledde till att 

hon blev bestraffad och tvingad att gå i exil. Därmed framgick att kvinnor utan makt omöjligt 

kan utmana det patriarkala systemet. Kirke började därefter att sträva efter att stiga i rang ge-

nom att förvandla män till svin, vilket betydde att hon använde sig av den styrande maskulini-

tetens brutala metoder för att få inflytande i världen. Vidare gav män som Odysseus och 

Telegonus intryck av att stå i kontrast till andra män eftersom de respekterade kvinnor, men 

de var tvärtom delaktiga i att upprätthålla den hegemoniska maskuliniteten eftersom de aktivt 

eftersträvade makt. Odysseus son, Telemachus, visade sig däremot vara en s.k. ”ny man”. 

Han var kapabel att leva jämställt med kvinnan, men fick trots det ta del av de fördelar som 

det innebar att vara en heterosexuell man. I slutet av romanen framgick att Kirke besatt till-

räckligt starka krafter för att kunna utmana patriarkatet, men att hon istället för att omkull-

kasta hegemonin upphör att använda sina krafter och förvandlar sig själv till människa. Kirke 

återgår därmed till att befinna sig längst ner i maktordningen, men gör det den här gången 

jämsides med Telemachus. 

 

3.2 Avslutande diskussion 

Under de senaste decennierna har kvinnliga författare som Margaret Atwood och Eudora 

Welty strävat efter att ge den klassiska häxgestalten upprättelse. Madeline Miller ansluter sig 

till denna ambition genom att använda den antika myten om Kirke som utgångspunkt för att 

skildra kvinnans handlingsutrymme i dagens samhälle. Kritikerna David Mendelsohn och 

Claire Messud avfärdar Miller därför att de menar att hennes romaner innehåller 
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populärlitterära stildrag, men genom att undersöka verket har jag – som Anders Öhman ut-

trycker det – kunnat göra ”en kartläggning av relationerna mellan man och kvinna, och det 

sätt på vilket dessa är påverkade av (de patriarkala) maktförhållandena i samhället”. Miller 

skriver alltså in sin roman i en populärlitterär kontext och skildrar med hjälp av den antika ge-

stalten maktrelationer mellan män och kvinnor.  

Öhman skriver, som tidigare nämnts, att den populära kärleksromanen vanligtvis ut-

spelar sig i ”ett mycket patriarkalt samhälle där männen bestämmer” och att det ”inte längre 

[är] troheten hos de älskande som prövas, utan det är den problematiska relationen mellan 

man och kvinna som utgör handlingens drivkraft”. I Circe är det därför inte Kirkes relation till 

en utvald man som står i centrum, utan istället hennes inställning till olika slags maskulinite-

ter. Catherine Macmillan redogör i sin artikel för att ön Aiaia är en idyllisk plats som föränd-

rar sina besökare, men jag anser snarare att det är männen i romanen som förändrar Kirke. 

Under handlingens gång strävar hon efter att hitta sin plats i en mansdominerad värld i relat-

ion till de män hon möter. Kirke försöker vinna sin fars respekt genom att underordna sig ho-

nom, men trots stora ansträngningar förändras inte hans låga uppfattning om henne. Sedan ef-

terliknar hon den hegemoniska maskulinitetens brutala metoder för att själv inneha makt. 

Slutligen möter hon Telemachus, eller den ”nya mannen”, och avsäger sig sin gudomlighet 

för att kunna leva jämsides med honom. Kirke formas alltså i mötet med olika män, men det 

är först när hon inser sin underordnade position i samhället som hon själv kan bli lycklig. Te-

lemachus respekterar Kirkes självständighet, men ger henne samtidigt en position i samhället 

som inte är begränsad till Aiaia. Miller konstaterar därmed att kvinnan omöjligt kan vara 

lycklig bredvid en man som följer den hegemoniska maskulinitetens ideal, utan att hennes 

uppgift istället är att hitta en man som utmanar en traditionell maskulinitet.  

Vidare är den populära kärleksromanen, enligt Öhman, ”ett medium för att utforska 

villkoren för självbestämmande och makt”. När Kirke använder sina magiska förmågor visar 

de sig vara tillräckligt starka för att omkullkasta det patriarkala systemet, men hon bestämmer 

sig trots det för att inte nyttja sina krafters potential. I teorin är kvinnan, med andra ord, till-

räckligt stark för att omkullkasta den rådande maktstrukturen. Trots det väljer Kirke den pri-

vata lyckan framför att krossa patriarkatet. Romanen utmynnar därmed i ett traditionellt ro-

mantiskt slut där kvinnan ingår en utopisk relation med den” nya mannen”. Det lyckliga slutet 

utgörs alltså inte av att besitta makt, utan istället av att kvinnan hittar kärleken. Den patriar-

kala maktstrukturen kvarstår, men genom att skildra Kirke i relation till olika män har Miller 

visat att kvinnan är tillräckligt stark för att förändra samhället om hon vill.  
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