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Father and son – the lost ones.  
A study of hegemonic masculinity and fatherhood in Paul Austers 
City of Glass and The Locked Room 
 
Abstract: 

Paul Austers New York Trilogy has long been considered a classic postmodern detective tale. 

But isn’t there more to the story? In this study I investigate how masculinity and fatherhood is 

portrayed in the first and the third novel of the trilogy, City of Glass and The Locked Room. 

Using a theoretical framework including R.W. Connells term hegemonic masculinity, Helena 

Wahlströms the new father and post-nuclear masculinity, and lived embodiment, as explained 

by J. Björklund et. al., I discuss how the male characters in the novels struggle with their gender 

identity and their role as fathers. The results of the study show that the men, portrayed in a time 

of change and uncertainty about gender roles – New York City during the 1980s – continuously 

act in relation to the hegemonic masculinity and patriarchal systems, whilst also exploring 

behaviors and characteristics outside the norm.  
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1. Inledning 

1980-talet var ett årtionde av politisk förnyelse i USA. I början av decenniet valdes 

republikanen Ronald Reagan till president, något som skulle komma att få stor betydelse för 

landets militära och ekonomiska framgångar, och för det amerikanska samhället i grunden, då 

Reagan ackrediteras med att ha höjt och stabiliserat den amerikanska moralen.1 Som en del av 

detta politiserades familjen och bilden av den traditionella kärnfamiljen i hög grad under 

årtiondet. En ökande globalisering banade väg för en mer multikulturell och mindre 

traditionsbunden värld. Relationer och normer började långsamt förändras och luckras upp, och 

lade grunden för den tredje vågens feminism som under nästa årtionde skulle ytterligare 

förändra samhällets inställning till könsnormer, familjekonstellationer och föräldraroller. 

Paul Austers romantrilogi The New York Trilogy (City of Glass (1985), Ghosts (1986), 

The Locked Room (1986)) har kallats för en postmodern deckarberättelse och exemplifierar den 

amerikanska mannens tillvaro i ett samhälle i förändring.2 Romanerna utspelar sig i New York 

City, en plats som kraftigt präglades av de politiska förändringarna i landet och särskilt utbrottet 

av HIV/AIDS, en epidemi som Reagan anklagats för att ha misslyckats i hanteringen av främst 

på grund av homofobi och ett motstånd mot nya könsnormer.3 Romanerna byggs kring män 

som söker efter något, samtidigt som de tampas med trasiga relationer till kvinnor, barn och 

varandra. På så vis kan de tre romanerna även ses som ett tvärsnitt ur historien, en 

fiktionalisering av den amerikanske mannens vardag under 1980-talet. 

The New York Trilogy har främst blivit föremål för många studier kring dess plats inom 

postmodernismens kanon, men Paul Austers författarskap präglas till stor del även av 

faderskapet och mannens roll i relation till resten av världen. Särskilt i City of Glass och The 

Locked Room, trilogins första respektive tredje roman, är faderskapet och maskuliniteten 

centrala teman. I denna uppsats ämnar jag att studera hur maskulinitet och faderskap präglar 

karaktärerna och porträtteras mot bakgrund av det amerikanska åttiotalet. 

 
1 Stephen F. Hayward, ”Reagan In Retrospect”, The Weekly Standard 23/5 2005, 
https://web.archive.org/web/20090313182355/http://www.aei.org/publications/pubID.22519/pub_deta
il.asp (2020-03-16).  
2 Matthias Kugler, Paul Auster's the New York Trilogy as Postmodern Detective Fiction, Berlin: 
Diplom.de 1999. 
3 H. Jack Geiger, ”Plenty of Blame To Go Around”, The New York Times 8/11 1987, 
https://www.nytimes.com/1987/11/08/books/plenty-of-blame-to-go-around.html (2020-03-16).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur maskulinitet och faderskap porträtteras i Paul 

Austers två romaner City of Glass och The Locked Room som tillsammans ingår i The New 

York Trilogy. Valet att analysera två av de tre romaner som ingår i trilogin motiveras inte bara 

av inte bara utrymmesskäl men även av det faktum att Ghosts, del två, inte är av samma 

relevans för diskussionen om faderskap, som de två andra romanerna. 

Jag kommer att dela upp min undersökning av männen i romanerna i tre specifika 

områden: maskulinitet, faderskap och kroppslighet, för att ytterligare synliggöra 

maskuliniteten och porträtteringen av den. Jag vill studera den sociala konstruktionen av 

maskuliniteter och relationen mellan olika uttryck för maskulinitet, och de ambivalenta och 

motsägelsefulla drag som genomsyrar konstruktionen av manlighet och faderskap. 

Frågeställningarna lyder därmed som följer:  

- Hur skildras maskulinitet i City of Class och The Locked Room?  

- Hur skildras faderskapet och relationen mellan far och son? 

- Vad innebär kroppslighet/lived embodiment för porträtteringen av maskulinitet i 

romanerna? 

1.2 Material  

De tre romanerna som innefattas i The New York Trilogy är City of Class, Ghosts och The 

Locked Room (svenska: Stad av glas, Vålnader och Det låsta rummet). De två första 

publicerades 1985 och den sista delen 1986. Det är först efter de tre romanernas separata 

publiceringar som de har sammanställts i en samlad utgåva under namnet The New York 

Trilogy.  

 

City of Glass 

Trilogins första roman kretsar kring Daniel Quinn, en författare som förlorat sin fru och son. 

Genom en felringning misstas Quinn för att vara ”Paul Auster – the detective”. Quinn 

bestämmer sig för att låna Austers identitet och tar på sig uppdraget som erbjuds honom. Detta 

leder honom till Peter och Virginia Stillman, ett gift par som vill ha beskydd mot Peters egen 

far, Peter Stillman, Sr. Fadern har nyss lämnat ett mentalsjukhus, där han suttit inspärrad för 

att ha låst in sin son i ett rum i nio år. Enligt Virginia är fadern nu ute efter att döda Peter, och 

Quinn börjar skugga honom på hans irrfärder till fots runt New York City.  
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 Efter en tid upptäcker Quinn att de till synes slumpmässiga promenaderna som 

Stillman, Sr genomför, sett ovanifrån, stavar orden ”Tower of Babel”, vilket Quinn sedan 

kopplar till anledningen att Stillman, Sr spärrade in sin son i rummet – för att han skulle lära 

sig det ”ursprungliga språket”.   

 När Stillman, Sr plötsligt försvinner, och Quinn finner att han kört fast i sitt uppdrag, 

söker han upp den riktiga Paul Auster för att få hjälp, i tron att Paul Auster faktiskt är en 

detektiv. Han upptäcker att Auster, likt honom själv, inte är privatdetektiv utan författare, och 

inte kan ge någon vägledning i hur han ska fortsätta framåt. Uppdraget, som först framstår som 

en spännande utmaning för en uttråkad deckarförfattare, förvrider långsamt Quinns värld och 

driver honom slutligen till galenskapens gräns. 

 

The Locked Room 

Trilogins sista roman handlar om en namnlös berättare – han är en arbetslös litteraturkritiker 

som har förlorat sin kreativitet och möjlighet att skriva. Hans barndomsvän Fanshawe, också 

författare, lämnar sin fru Sophie när hon är gravid i sjätte månaden och återvänder aldrig. Efter 

en tid bestämmer sig Sophie för att dödförklara Fanshawe och den namnlöse berättaren antar 

rollen som Fanshawes litterära exekutor och får möjlighet att publicera de verk vännen lämnat 

efter sig. När berättaren han läser igenom verken upptäcker han att Fanshawe lyckats med det 

han själv inte kunnat uppnå: litterär storhet. Fanshawes verk säljer väl och får ett gott 

mottagande av kritikerkåren. 

Samtidigt förälskar sig Sophie och berättaren, och han träder in i det liv som Fanshawe 

lämnat efter sig – han bygger en relation med Sophie och blir en fadersfigur åt den son som 

vännen lämnat efter sig. Detta för med sig en önskan att lämna Fanshawe bakom sig och 

berättaren beslutar sig att det enda sättet att lyckas med detta är att söka upp den försvunna 

vännen, trots att Fanshawe lämnat efter sig en klar och tydlig önskan om att inte bli hittad. Likt 

Daniel Quinn i City of Glass ikläder sig berättaren rollen som detektiv, och i denna roman 

dyker även Quinn och Peter Stillman, Jr upp som bikaraktärer i berättelsens periferi. 

 

Ghosts 

Ghost är den andra romanen i trilogin, och skiljer sig en del från dess andra två delar. I Ghosts 

1940-tal följer vi en privatdetektiv vid namn Blue, som får uppdraget att bevaka en man som 

heter Black, och rapportera till uppdragsgivaren White. Som nämnt anknyter Ghosts inte alls 

till samma diskussion om faderskap som förs i både City of Glass och The Locked Room, och 

exkluderas ur denna uppsats främst på grund av detta. Medan roman ett och tre utspelar sig 
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under ungefär samma tid (1970–80-tal) och har flera beröringspunkter som faderskap, 

författarskap, kärlek och sorg, har Ghosts ett mer sparsmakat fokus på deckarperspektivet. 

Visserligen hade det säkert gått att beröra den maskulinitet som skrivs fram i romanen, men 

jag anser att för denna uppsats är detta inte nog motivation för att inkludera även Ghosts. 

1.3 Teori och metod 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter denna uppsats följer. Metoden jag kommer 

använder är en närläsning av materialet för att studera hur karaktärernas maskulinitet 

konstrueras. I analysen jämför jag romanerna med varandra för att se hur porträtteringen av 

maskulinitet och faderskap tar sig uttryck i de två verken. 

1.3.1 Maskuliniteter 

I sitt banbrytande verk Maskuliniteter (1995) redogör R.W. Connell för två olika analytiska 

dimensioner och fem olika typer av maskuliniteter som samlas inom dimensionerna. Den första 

dimensionen rör enbart kön och makt, och innefattar hegemonisk, underordnad och delaktig 

maskulinitet.4  

1.3.1.1 Hegemonisk, underordnad och delaktig maskulinitet 

Den hegemoniska maskuliniteten är idealet, själva grunden till den bild av manlighet som 

präglar normen i ett visst samhälle. Det är den maskulinitet som populärkultur och massmedia 

ständigt sprider. Männen i samhället måste förhålla sig till denna idealbild men placerar sig 

oftast i någon av de andra underordnade kategorierna. Hegemoni skapas, enligt Connell, om 

det finns samband mellan kulturella ideal och institutionell makt, kollektivt om än inte 

individuellt. Män i de högsta skikten av militären, akademin, näringslivet, och staten erbjuder 

en övertygande kollektiv bild av maskulinitet, men inbäddat i den hegemoniska maskuliniteten 

finns en ”allmänt accepterad” strategi. Som Connell skriver: ”När villkoren för patriarkatets 

försvar förändras så undergrävs basen för att en viss typ av maskulinitet ska kunna hävda sin 

dominans. Nya grupper kan utmana gamla grupper [...].”5 

Därmed gör Connell klart att de olika former eller uttryck som maskuliniteter tar alltid 

står i relation till varandra. Den hegemoniska maskuliniteten är inte en låst position som ser 

likadan ut överallt, maskuliniteterna beror på genusrelationerna mellan män i specifika 

 
4 R.W. Connell, Maskuliniteter, 2: a upplagan, Göteborg: Daidalos 2015, s. 115. 
5 Connell 2015, s.115. 
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samhällen och förändras även över tid. Praktiker och relationer skapar maskulinitetens 

huvudmönster i den västerländska genusordningen.6  

Enligt Connell innefattar den underordnade maskuliniteten framförallt relationen 

mellan den överordnade heterosexualiteten och den underordnade homosexualiteten. 

Förtrycket av de homosexuella männen placerar dem i botten av den genushierarki som präglar 

män. Samtidigt är den homosexuelle inte den enda underordnade maskuliniteten. Men genom 

att studera förtrycket av den homosexuelle går det att skönja vad som präglar de underordnade 

maskuliniteterna. När heterosexuella män utestängs från legitimitetscirkeln markeras ofta 

processen av smädelser och skällsord som präglas av samma sak som fördomarna mot den 

homosexuelle, och som grundar sig i ett förtryck mot det feminina. Det blir uppenbart att 

femininitet utgör grunden till det symboliska nedsolkandet av mannen och maskuliniteten.7  

Resultatet av en starkt normerande eller hegemonisk maskulinitet är att de flesta män 

misslyckas med att leva upp till den normativa standarden.8 Samtidigt drar många av de män 

som inte möter den hegemoniska standarden fortfarande nytta av genushierarkin. Connell 

kallar detta den delaktiga maskuliniteten, som tillgodogör sig den patriarkaliska utdelningen, 

genom att dra fördel av kvinnans underordnade ställning. Därmed uppstår ännu en relation 

mellan grupper av män, som byggs på delaktighet i det hegemoniska projektet. Connell menar 

att det är felaktigt att tolka de delaktiga maskuliniteterna som svagare versioner av den 

hegemoniska. Dessa män gör kompromisser och överenskommelser med kvinnor i form av 

äktenskap, faderskap och samhällsliv, istället för att enbart utöva dominans. De män som inte 

brukar våld mot sina fruar, som deltar i familjelivet, som delar sin lön med familjen och deltar 

i hushållsarbetet, kan fortfarande erhålla utdelning av patriarkatet och i sin synbara jämlikhet 

med kvinnorna.9 

1.3.1.2 Marginalisering och auktorisering   

Den andra dimensionen som Connell redogör för lyfter in intersektionalitet, då den avhandlar 

faktorer som etnicitet och klass. Inom denna dimension löper maskuliniteterna från auktoritativ 

till marginaliserad, och skillnader synliggörs genom Bourdieus teori om kulturellt, socialt och 

ekonomisk kapital.  

 
6 Connell 2015, s.114.  
7 Connell 2015, s.116–117. 
8 Connell 2015, s.117. 
9 Connell 2015, s.117–118. 
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Klass, hudfärg och medfödda privilegier blir därmed betydande för en mans möjlighet 

att auktoriseras eller marginaliseras i samhället, menar Connell. Hen fortsätter: 

”Marginalisering hör alltid samman med auktoriseringen av den dominerande gruppens 

hegemoniska maskulinitet.” Exempelvis kan vissa svarta atleter i USA utgöra förebilder för 

den hegemoniska maskuliniteten utan att det leder till någon allmän effekt på de lägre ”kasten”. 

Deras berömmelse innebär inte att svarta män i allmänhet får någon social auktoritet. Samma 

relationsmönster mellan marginalisering och auktorisering kan prägla underordnade 

maskuliniteter.10 

1.3.1.3 Kritiska blickar på hegemonisk maskulinitet och en reviderad teori 

Med många år på nacken finns det anledning att fråga sig om R.W. Connells ursprungliga teori 

om den hegemoniska maskuliniteten kan problematiseras. Bland annat har Maskuliniteter 

kritiserats för att teorin reducerar den inneboende komplexiteten hos maskulinitetens subjekt 

(främst män). Enligt Michael Moller framställer Connell det som att maskulinitetshieraraki 

”overdeterminates” vad män känner och hur de agerar. Motivationen bakom mäns agerande är 

ofta mer komplex än vad konceptet bakom hegemonisk maskulinitet tillåter.11 

Connell har själv kritiskt analyserat sin ursprungliga teori i artikeln ”HEGEMONIC 

MASCULINITY: Rethinking the Concept” (2005). Tillsammans med James W. 

Messerschmidt ser hen med nya ögon på teorin och den kritik den mött, och försvarar den med 

reservation för vissa modifieringar av konceptet. De fyra områden som Connell och 

Messerschmidt menar behöver omformuleras är:  
 

[M]odel of gender hierarchy, emphasizing the agency of women, explicit recognition of the geography 

of masculinities, emphasizing the interplay among local, regional, and global levels; a more specific 

treatment of embodiment in context of privilege and power; and a stronger emphasis on the dynamics of 

hegemonic masculinity, recognizing internal contradictions and the possibilities of movement toward 

gender democracy.12 

 

 
10 Connell 2015, s. 119. 
11 Michael Moller, ”Exploiting Patterns: A Critique of Hegemonic Masculinity”, Journal of Gender 
Studies, Vol. 16, No. 3, 2007, s. 269. 
12 R.W. Connell, James W. Messerschmidt, ”HEGEMONIC MASCULINITY: Rethinking the 
Concept”, GENDER & SOCIETY, Vol .19, No. 6, 2005, s. 829. 
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Kort sammanfattat hävdar Connell och Messerschmidt att den fundamentala funktionen av den 

hegemoniska maskuliniteten ska kvarstå, för att ”the plurality of masculinities and the 

hierarchy of masculinities” fortfarande är relevant.13  

Gällande vad som bör omformuleras menar de att modellen av de sociala relationerna 

kring maskulinitet och femininitet som Connell konstruerade i Maskuliniteter är för enkel, och 

att det krävs att man anlägger ett intersektionellt perspektiv på hur genushierarkin skapas och 

upprätthålls. Vidare understryker de att kvinnor och femininitet ofta är grundläggande i 

konstruktionen av maskuliniteter, som mödrar, flickvänner, fruar, kollegor och skolkamrater, 

vilket inte får ignoreras. Därför måste vår förståelse av hegemonisk maskulinitet innefatta en 

holistisk syn på könsmaktsordningen, som erkänner även de underordnade gruppernas agens.14  

Slutligen föreslår de att det sociala förkroppsligandet (social embodiment) och den 

dynamiska maskuliniteten (the dynamics of masculinity) ska omformuleras enligt följande: 

kroppar är ”objects of both social practice and agents in social practice”. Detta innebär att 

analysen av förkroppsligandet måste innefatta praktiker som tidigare inte varit intressanta för 

teorin om hegemonisk maskulinitet – hur männen i de dominerande samhällsskikten äter, 

utövar sport eller motionsaktiviteter eller tillbringar sin fritid – detta blir markörer för hur dessa 

män har möjlighet att etablera en överordnad position.15 

Vad denna kritik och sedermera omformulering av den hegemoniska maskuliniteten 

innebär för denna uppsats är att jag i analysen kommer använda mig både av Connells 

ursprungliga teori och senare omformuleringar. Connell och Messerschmidt är på det klara med 

att grundstommen i teorin fortfarande är användbar och relevant, vilket gör att hegemonisk 

maskulinitet fortfarande kan vara ett legitimt analysredskap i undersökningen. 

1.3.2 Faderskap och fadrande 

Helena Wahlströms New Fathers? Contemporary American Stories of Masculinity, 

Domesticity and Kinship (2010) redogör för hur en ny faderstyp har börjat porträtteras i 

amerikansk film och litteratur under 1900-talet. Den tar sin utgångspunkt i en ny framväxande 

familjetrend som skiljer sig från den typiska kärnfamiljen. En central frågeställning i hennes 

studie är hur familjeidealet som präglar den amerikanska traditionen, och den kris som det 

idealet genomgått de senaste decennierna, har påverkat den fiktiva familjen och porträtteringen 

 
13 Connell, Messerschmidt 2005, s. 846. 
14 Connell, Messerschmidt 2005, s. 847.  
15 Connell, Messerschmidt 2005, s. 851–852.  
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av den. Wahlström presenterar den nya fadern som en central, talande och närvarande karaktär 

med agens.16 Därmed är det även en nyckelfaktor att den text som analyseras med hjälp av 

Wahlströms teori innefattar manliga karaktärer som står i centrum för berättelsen. Likt Connell 

menar Wahlström att faderskap och fadrande kan ta sig uttryck i många former och variationer, 

och relationen mellan de olika typerna innebär ett kollektivt ifrågasättande av den klassiska 

stereotypen – den frånvarande familjeförsörjaren.17  

1.3.2.1 Den traditionella amerikanska familjen 

Även om den biologiska kärnfamiljen inte egentligen är ”traditionell” ur ett historiskt 

perspektiv bär den fortfarande samma status som en tradition, och ses som normerande. 

Wahlström menar att grunden till detta är att det amerikanska familjeidealet har en extremt 

stark närvaro i politisk retorik, i det amerikanska folkets kollektiva fantasi och i amerikansk 

konst. Konceptet ”familj” var avgörande för konstruktionen av USA, och det faktum att andra 

familjestrukturer eller konstellationer än kärnfamiljen anses vara just ”annorlunda” eller 

”experimentella” visar vilken makt idealbilden har att forma den kollektiva uppfattningen av 

vad som är ”normalt”. Detta innebär dock inte att den större delen av amerikanska familjer ser 

ut som idealbilden, eller att de fiktiva representationerna speglar det. Snarare positionerar de 

sig i relation till idealet, likt Connells teori om relationerna mellan hegemonisk maskulinitet 

och de övriga maskulinitetstyperna.18 

 I mitten av 1990-talet var det bara sju procent av amerikanska familjer som faktiskt var 

traditionella kärnfamiljer, men ändå används ordet ”familj” i de dominerande diskurserna som 

en beskrivning av den patriarkala idealfamiljen. Under nittiotalet är vita kärnfamiljer klart och 

tydligt överrepresenterade i amerikanska sitcoms och enligt Wahlström finns det grund för att 

argumentera att många filmer under 1900-talets senare årtionden har gjort det till sitt uppdrag 

att uppehålla heligheten hos den vita medelklasskärnfamiljen.19 

1.3.2.2 ”New father” & ”Post-nuclear domesticity” 

Wahlström lägger fram termen new father som ett mångtydigt begrepp som både inräknar 

mannen som precis blivit far och den nya typ av fader som innebär en revidering av vår bild av 

 
16 Helena Wahlström, New Fathers? Contemporary American Stories of Masculinity, Domesticity and 
Kinship, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2010, s. 1. 
17 Wahlström 2010, s. 2. 
18 Wahlström 2010, s. 12. 
19 Wahlström 2010, s. 12–13. 
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faderskapet.20 The new father ställs oundvikligen mot den traditionella pappan i 

kärnfamiljsidealet, och enligt Wahlström innebär det nya faderskapet en möjlighet för män att 

få tillgång till bredare känsloregister än de som typiskt kodas som maskulina.21 Männen får 

ägna sig åt ett faderskap som inte längre präglas av avhållsamhet, frånvaro och rollen som 

breadwinner (familjeförsörjare), utan de kan uttrycka och mätta ett behov av omtanke och vård. 

Männen får fungera som närvarande, centrala och talande karaktärer.22 

Denna möjlighet att uttrycka och mätta ett behov av omtanke och vård knyter 

Wahlströms till homosocialitet, och hur olika typer av ”fadrande” har växt fram. Vad hon kallar 

för ”biologically and socially defined fathering” blir relevant framförallt i analysen av The 

Locked Room, trilogins sista del, eftersom fadern är frånvarande till stor del av romanen och 

en annan man får ta över den praktiska fadersrollen. Medan biologiskt definierat faderskap 

knyter sonen till den biologiska fadern innebär socialt definierat faderskap att ansvaret för 

barnet inte automatiskt tas av den biologiska fadern utan faderskapet blir en delad, kollektiv 

handling. Något som därmed är en del av Wahlströms post-nuclear domesticity och inkluderar 

the new father. Faderskapet behöver därmed inte vara biologiskt för att vara legitimt.23   

Representationerna av faderskap existerar fortfarande inom typiska, strikta 

könsbaserade traditioner i amerikansk film och samtida sociala diskurser kring faderskap i 

USA, och homosocialiteten blir därmed bärande för relationerna mellan männen, menar 

Wahlström. Kvinnorna släpps inte in i denna homosocialitet, precis som i övriga samhället där 

män förenas i den maskulina upplevelsen att marginalisera kvinnor.24 Wahlström lyfter även 

fram Connells maskulinitetsteori och menar att Connells modell även går att applicera på 

faderskapet, då det likt maskuliniteten formas i opposition till femininitet/moderskap, vilket får 

betydelse för rollerna mellan män och kvinnor inom även den ”nya” familjen.25 

Post-nuclear domesticity är Wahlströms benämning på det nya hemmalivet, som 

sträcker sig utanför den traditionella amerikanska kärnfamiljen och som ger män en mer 

involverad roll på hemmaplan. Familjekonstellationer som skiljer sig från kärnfamiljen är 

statistiskt mycket mer förekommande än den traditionella formationen, men den står 

fortfarande långt ifrån att vara normerande och mannens roll som aktiv deltagare i hemmalivet 

är likaså inte traditionell. Wahlström förklarar att denna typ av ”nya” hemmaliv även måste 

 
20 Wahlström 2010, s. 1. 
21 Wahlström 2010, s. 25. 
22 Wahlström 2010, s. 24. 
23 Wahlström 2010, s. 93. 
24 Wahlström 2010, s. 97.  
25 Wahlström 2010, s. 19. 
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prägla litteraturen och att begreppet i sig är användbart för att klargöra hur porträtteringen av 

den amerikanska familjen förändrats.26 

1.3.2.3 Konstruktionen av hegemonisk maskulinitet i amerikansk kultur 

I artikeln ”Are You a ”Real Man”? – The Construction of Hegemonic Masculinity in American 

Culture” (2008) presenterar Anna Pochmara en rad faktorer som specifikt format 

konstruktionen av den amerikanska maskuliniteten. Pochmara förklarar att konstruktionen av 

könsidentitet ska ses som både en historisk såväl som psykologisk process – 

maskuliniseringsprocessen pågår i samhället runt omkring mannen såväl som inom honom.27  

Gällande den psykologiska aspekten förklarar Pochmara, med utgångspunkt i Jacques 

Lacans psykoanalytiska teori, att processen inleds i barnets övergång från den imaginära 

ordningen till den symboliska ordningen, och därmed ”the renunciation of the mother and the 

identification with the father”. Flykten från det feminina är därmed en grundläggande faktor i 

skapandet av en maskulin könsidentitet. Konsekvensen av detta blir att genom förkastandet av 

det feminina skapas och upprätthålls den amerikanska hegemoniska maskuliniteten.28  

För att förstå hur den amerikanska maskulinitetskonstruktionen ser ut idag måste vi 

vända oss till den historiska kontexten som ett ytterligare steg, menar Pochmara. Hon 

framlägger att den industriella revolutionen och tillkomsten av den kapitalistiska marknaden är 

två viktiga historiska faktorer i tillkomstprocessen – före 1830 fanns det två 

”maskulinitetsmodeller”: ”Genteel Patriarch” och ”Heroric Artisan”. Vid slutet av 

artonhundratalets tredje decennium har de båda ersatts av marketplace manhood, som än idag 

är relevant i diskussionen av amerikansk maskulinitet. Denna form av maskulinitet grundas i 

den ändlösa processen att bevisa sin manlighet ”in the sphere of economic competition”. Detta 

går igen i Wahlströms teoribildning om fadersrollen som en man med ett specifikt fokus på att 

försörja sin familj. Pochmara är tydlig med att marketplace manhood därmed innebär att 

kvinnor måste exkluderas ur den ekonomiska sfären, eftersom maskulinitetsprocessen grundar 

sig i en åtskillnad mellan man och kvinna, maskulint och feminint. Även detta är en 

genomgående tanke hos Wahlström, som menar att den nya fadern kan bjuda in feminint 

kodade egenskaper och erfarenheter i sin identitetskonstruktion, i kontrast till den tidigare 

 
26 Wahlström 2010, s. 28.  
27 Anna Pochmara, ”Are You a “Real Man”? – The Construction of Hegemonic Masculinity in 
American Culture”, Polish Association for American Studies, 2008, s. 127. 
28 Pochmara 2008, s. 128. 
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stereotypa fadern.29  

Vidare, om den amerikanska maskuliniteten som vi ser den idag konstruerats i början 

av 1800-talet är det mot slutet av århundradet som den genomgår en kris, menar Pochmara. 

Under 1880-talet övergår det som man länge ansett vara ”manlighet” till att bli ”maskulinitet”, 

ett begrepp som står för ”aggressiveness, physical force and male sexuality”, istället för de 

moraliska värden som tidigare kopplats till manlighet. Idealen för män skärps och vissa 

praktiska skeenden tar plats, amerikanska män kan ”go West” vilket innebär att bevisa sig själv 

på den homosociala marknadsplatsen, och praktisera återhållsamhet och självdisciplin. Vidare, 

lyfter Pochmara fram, förändras maskuliniteten på grund av den snabba ökningen av 

invandring från Öst- och Sydeuropa, vilken till stor del bestod av män från arbetarklassen. 

Detta innebar för de amerikanska männen, som starkt identifierade sin könsidentitet med sin 

nationalitet, att maskuliniteten låg under hot.30 

Pochmara illustrerar genomgående i artikeln en maskulinitet som skapas i konflikt med, 

och till skillnad från, andra köns- och identitetsmarkörer. Den amerikanska maskuliniteten 

konstrueras i en pågående process som distanserar den från femininitet, homosexualitet och 

icke-vithet. Pochmara skriver:  

 
If the meaning of what a man is comes from what he is not, then adding the negation of the homosexual 

strengthens masculine gender identity. Thus, American masculinity at the end of the nineteenth century 

was defined by projection of unmanly features onto the othered groups: women, European immigrants, 

Native Americans, blacks, and homosexuals.31 

 

Utöver distanseringen från andra grupper, förklarar Pochmara betydelsen av den sociala 

kontexten för konstruktionen av maskuliniteter: 

 
The process of the construction of masculinity, viewed from psychological as well as historical 

perspective, is based on a negative code: it consists primarily of differentiation, exclusion, or escape. [...] 

It is parasitic in respect to other social groups, which are used as screens for projections of fears and 

desires. Moreover, as masculinity is based on the unstable concept of success in the public sphere, it is 

fragile and susceptible to social changes and social crises.32 

 

 
29 Pochmara 2008, s. 130. 
30 Pochmara 2008, s. 130–131. 
31 Pochmara 2008, s. 135. 
32 Pochmara 2008, s. 138. 
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Citaten illustrerar hur viktig arbetsplatsen eller ”marknaden” blir för maskulinitetens 

konstruktion och upprätthållande. Wahlströms koncept post-nuclear domesticity blir därmed 

intressant att sätta i kontext med den amerikanska maskuliniteten. Pochmara är tydlig med att 

kraven på mansrollen eller maskuliniteten utgår från den kapitalistiska marknaden och därmed 

arbetsplatsen eller arbetsrollen, och därigenom formas maskuliniteten som tar sig uttryck i 

hemmet. Wahlström visar vidare vilka implikationer den historiska kontexten fått för mannen 

i den privata sfären, och hur han har porträtterats i populärkultur som resultat av detta. 

Pochmaras text lyfter fram flera värdefulla aspekter att ha i åtanke när jag applicerar 

Wahlströms, och även Connells, teorier, och belyser vikten av romanernas nationella och 

kulturella ursprung.  

1.3.3 Lived embodiment 

För att vidga perspektivet på maskulinitet och faderskap lyfter jag in termen lived embodiment 

i det teoretiska perspektivet. I artikeln ”Marking the Unmarked: Theorizing Intersectionality 

and Lived Embodiment through Mammoth and Antichrist” (2015) skriver Björklund, 

Hellstrand och Folkmarson Käll: 

  
Lived embodiment is understood as a situation where markers of identity are inscribed and expressed, 

reinforced, and altered. It is produced precisely as the materialization of intersecting dimensions of 

identity formations.33 

 

Lived embodiment är därmed ett alternativt sätt att teoretisera intersektionalitet, då fokus läggs 

på den fysiska kroppen och de intersektionella maktrelationer som får betydelse ur det 

perspektivet. Artikelförfattarna skriver ”[T]he notion of the lived body bridges the traditional 

dualism between materiality and discourse.” Traditionellt, menar de, använder sig 

intersektionalitet av identitetskategorier som bara diskursiva begrepp medan lived embodiment 

involverar kroppens fysiska materialitet, och därmed öppnar upp för en bredare förståelse för 

privilegium och maktrelationer i olika situationer.34  

Med hjälp av denna teori kan jag analysera hur männen i The New York Trilogy skapar 

sin maskulinitet i relation till varandra, med hjälp av olika kroppsliga faktorer. Männen i 

romanerna producerar och reproducerar normativa identitetskategorier och förkroppsligar 

 
33 Jenny Björklund, Ingvil Hellstrand, Lisa Folkmarson Käll, ”Marking the Unmarked: Theorizing 
Intersectionality and Lived Embodiment Through Mammoth and Antichrist”, Illdisciplined Gender, 
Jacob Bull, Margareta Fahlgren (red.), New York City: Springer International Publishing 2015, s. 100.  
34 Björklund, Hellstrand, Folkmarson Käll 2015, s. 100. 
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därmed maktfaktorer, som får betydelse för hur de beter sig i relation till varandra.  

Särskilt intressant blir denna teori i analysen av The Locked Room, trilogins avslutande 

del. Karaktären Fanshawe är i romanen betydande för berättarens öde, på grund av det faktum 

att han är försvunnen. Berättaren måste, i konstruktionen av sin maskulina identitet, förhålla 

sig till den andre mannen, trots att han inte är fysiskt närvarande. Med hjälp av faktorer, eller 

identity categories som artikelförfattarna kallar dem, som kön, etnicitet, sexualitet, ålder och 

fysik kan karaktärerna analyseras. Både genom dem och hur de förkroppsligas individuellt, 

från karaktär till karaktär och situation till situation.  

 
The dynamic of marked and unmarked bodies brings to light how bodies are always already marked by 

intersecting strands of oppression and marginalization. In addition, it makes visible the intersectional 

embodiment of privileged and seemingly unmarked bodies, i.e., it marks the unmarked.35 

 
Författarna fortsätter: ”[I]t is not the identity categories in themselves, but the shifting 

dynamics of how they are embodied and continuously materialized within hierarchical 

structures of power and privilege that enables and restricts possibilities for agency.”36 

Identitetskategorierna är betydande för karaktärernas agens, och möjligheten att navigera 

genom romanerna, och även beroende av de andra karaktärerna och situationerna de försätts i. 

1.3.4 Sammanfattning 
Dessa teorier erbjuder ett ramverk för en analys av olika typer av maskulinitet och faderskap. 

Connells två typer av dimensioner – hegemoni och underordning, kontra auktorisering och 

marginalisering – är användbara för att skönja hur maskulinitetstyperna kan kategoriseras och 

undersökas närmare. Connell framhäver även att en grundläggande faktor är att se hur de olika 

typerna påverkar varandra och vilka villkor som präglar maskulinitetsordningen i den rådande 

kontexten. Det knyter maskuliniteten nära faderskapet, och öppnar upp för att utforska det 

perspektivet. Wahlströms resonemang kring det nya faderskapet och hemmalivet blir därmed 

relevant för min studie då materialet präglas av att befinna sig i den amerikanska kontexten 

som fortfarande hårt styrs av de traditionella normerna kring maskulinitet, faderskap och 

familj. Genom den kan jag analysera vilken typ av fäder som finns i romanerna. Är de 

traditionsbundna fäder, eller new fathers? 

 
35 Björklund, Hellstrand, Folkmarson Käll 2015, s. 100. 
36 Björklund, Hellstrand, Folkmarson Käll 2015, s. 108.  
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 Tillsammans med Wahlström kan jag använda Pochmara för att undersöka hur den 

arbetade faderns agens porträtteras och vilka specifikt amerikanska särdrag de präglas av.  

 Slutligen blir ”Marking The Unmarked” användbar för att studera hur makt och 

privilegium sätter olika identitetskategorier i spel. Med hjälp av denna teori kan jag studera hur 

olika identitetskategorier sätter ”kropparna i spel” genom att i olika möten med varandra och 

andra karaktärer (som är icke-män) skapas situationer där maskuliniteten framträder på olika 

sätt, beroende på vem de interagerar med, på miljön och på vilka sätt de har agency. Denna 

teori blir användbar för att undersöka hur maskuliniteterna i romanerna agerar ställda mot 

varandra, och underlättar därmed den komparativa aspekten. 

1.4 Tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen om Pauls Austers verk, och framförallt The New York 

Trilogy, kretsar kring dess funktion som en postmodern tolkning av den klassiska 

detektivromanen/detektivgenren. Litteraturkritikern Harold Blooms bok Bloom's Modern 

Critical Views: Paul Auster (2004) innefattar flertalet essäer om The New York Trilogy och 

deras plats inom den västerländska litteraturkanon. En liknande essäsamling har publicerats av 

Dennis Barone (red.) kallad Beyond The Red Notebook (1995), och i Bran Nicols The 

Cambridge Introduction to Postmodern Fiction (2009) ägnas kapitel sju, ’Two postmodern 

genres: cyberpunk and detective fiction’, delvis åt en analys av City of Glass. 2008 publicerades 

Brendan Martins Paul Auster's Postmodernity som studerar hela Austers litterära katalog. 

Andra exempel på denna postmoderna utgångspunkt i forskningen kring Austers verk 

är uppsatserna More than Meets the I: Language, Postmodernism and Poststructuralism in 

Paul Auster’s City of Glass (2015) av Ursula Ericsson och Postmodern in the English 

Classroom: A Didactic Consideration of Paul Auster’s City of Glass (2017) av Robin Lehto, 

som båda uppehåller sig vid vilka utmärkande postmoderna drag som präglar romantrilogins 

första del. Framförallt ligger fokus på språk, hyperrealitet och metafiktion i City of Glass.37 

Andra relevanta undersökningar framställs i uppsatsen Narrative Disappearances: A 

Study of Disappearances in Paul Auster's Works with a Focus on Invisible (2011) av Karl 

Martin Duke. Uppsatsen undersöker hur karaktärer i Austers verk ofta försvinner, med fokus 

 
37 Ursula Ericsson, More than Meets the I: Language, Postmodernism and Poststructuralism in Paul 
Auster’s City of Glass, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för engelska, Akademin Humaniora och 
medier, Högskolan Dalarna 2015, Robin Lehto, Postmodern in the English Classroom: A Didactic 
Consideration of Paul Auster’s City of Glass, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för engelska, 
Akademin Humaniora och medier, Högskolan Dalarna 2017. 
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på romanen Invisible (2009). Dessa försvinnanden finns även i The New York Trilogy. Som 

nämnt i 1.2 Material – sammanfattning, är detta särskilt påtagligt i den tredje romanen, The 

Locked Room, i vilken en av de primära karaktärerna i boken, Fanshawe, i princip aldrig är 

närvarande under berättelsen. Liknande tendenser finns i både City of Glass och Ghosts, då 

Peter Stillman, Sr och Black kliver in och ut ur berättelsen flertalet gånger.38 

Paul Austers litterära relation till faderskapet diskuteras oftast i samband med hans 

tidiga självbiografiska verk The Invention of Solitude (1982). Boken är uppdelad i två och den 

första delen, ”Portrait of an Invisible Man”, handlar om Austers egen relation till fadern 

Samuel. När Samuel plötsligt dör och Auster går igenom hans efterlämnade tillhörigheter 

kastar dessa ett nytt och oväntat ljus över fadern, vilket författaren mediterar över. Andra delen, 

”The Book of Memory”, speglar Austers eget faderskap i relationen till den nyfödde sonen 

Daniel, vars liv precis börjat när Austers far går bort. Denna del består av Austers reflektioner 

kring faderskapet, slumpen, ödet och ensamheten.  

I Mohammad Amin Shirkhanis artikel ”Self-Mythology Through Trauma: Studies in 

Paul Auster’s Invention of Solitude” (2020) förklaras hur romanen inte bara katalogiserar 

Austers egna upplevelser utan även utgör ett exempel på de psykologiska processer som är 

involverade i trauma och minnesbevaring. Shirkhani använder sig av Freud och Lacan i sin 

undersökningför att förklara hur huvudpersonen psykologiskt använder sig av Egot för att 

navigera mellan känslomässig erfarenhet och realitet för att skapa mening kring olika 

händelser. Samuel Austers bortgång blir en utlösande faktor för Auster att, via introspektion, 

begripliggöra sina erfarenheter av trauma och förlust. Genom att han undersöker sin önskan att 

tillfredsställa avsaknaden av ett förhållande till fadern kan han förstå hur fadern avvisat honom 

i barndomen. Barnets narcissistiska och egocentriska syn på relationen som icke-tillfredsställd 

ställs mot den vuxne Austers möjlighet att rationalisera och se på förhållandet med nya ögon, 

och traumats inverkan på bevarandet av minnena.39 Därmed kopplas faderskapet till trauma i, 

tillsammans med ett livslångt sökande efter den frånvarande fadern.  

Slutligen är Helena Wahlströms analys av filmen Smoke (1995) en viktig studie av 

Austers litterära koppling till temat faderskap. Hennes diskussion om Smoke och dess 

representationer av faderskapet förekommer i New Fathers? Contemporary American Stories 

 
38 Karl Martin Duke, Narrative Disappearances: A Study of Disappearances in Paul Auster's Works 
with a Focus on Invisible, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för litteratur, Engelska institutionen, 
Stockholms universitet 2011.  
39 Mohammad Amin Shirkhani, ”Self-Mythology Through Trauma Studies in Paul Auster’s The 
Invention of Solitude”, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 9, No. 
1, 2020, s. 69. 
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of Masculinity, Domesticity and Kinship, men redan 2004 publicerades analysen i antologin 

Cultures in Contact: Festschrift for Ingrid Westin. 

I analysen beskriver Wahlström hur stor del av Austers författarskap präglats av 

faderskapet som ledande tema, och Smoke är ett exempel på detta. I filmen berörs samtliga 

karaktärer av faderskapet på något sätt. Antingen är de fäder själva, eller barn som söker efter 

en fadersfigur. Tillsammans bildar de vad Wahlström refererar till som ett community, där 

faderskapet bildar en gemenskap och blir till en gemensam aktivitet för männen. 

Austers postmoderna fadersgestalter, menar Wahlström, är märkta av förlust, sorg, 

skuld och sårbarhet. De ställer sig långt ifrån den stereotypa bilden av fadern som den starka 

och ofelbara moralkompassen som utgör familjens kärna – familjens beskyddare och 

försörjare.40 Fädernas känsloliv utforskas även till hög grad. I Smoke utgörs narrativet av att de 

manliga karaktärerna delar berättelserna om sig själva och sina life projects med varandra, och 

faderskapet är en viktig del av detta. Faderskapet blir en omständighet som leder till 

självrannsakan och introspektion, där karaktärerna tvingas utvärdera sig själva, men det viktiga 

är att detta ”arbete” eller denna ”uppgift” inte sker i ensamhet eller isolering.  

 

[I]n the film it seems that male characters truly invite each other in through acts of self-revelation. 

Auster’s focus on narrating paternal self – is a project that needs constant work in order to be seen to 

exist. Fathering is a matter of choice in contemporary society, and the construction of paternal identity 

is increasingly open to question and revision. The characters’ narratives of failure, loss and confusion 

can be seen as contributing to such critical reconstruction.41 

 

I Smoke får faderskapet ta stor plats, och som Wahlström beskriver det så pendlar Auster mellan 

stereotyper och normbrytande föreställningar om maskulinitet i filmen.42 

 Den tidigare forskningen om Paul Austers författarskap tyder på en relevans för en 

studie likt min. Medan Smoke och The Invention of Solitude ofta fått stå i fokus när författarens 

relation till faderskapet och mansrollen diskuteras, har forskningen kring The New York 

Trilogy primärt kretsat kring dess postmoderna drag. Därmed kommer denna uppsats knyta 

band mellan den postmoderna forskningen och genusforskningen, och likväl blir min analys 

 
40 Helena Wahlström, ”A Community of Fathers? Representations of Fatherhood in Paul Auster’s 
Smoke”, Cultures in Contact: A Festschrift for Ingrid Westin, Christina Tellgren (red.), Uppsala: 
Universitetstryckeriet 2004, s. 31. 
41 Wahlström 2004, s. 31. 
42 Wahlström 2004, s. 34. 
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även en del av det postmoderna forskningsfältet. Detta i och med att genusforskningen redan i 

stor mån kan räknas till den aspekt av postmodernismen och min diskussion av det nya 

faderskapet och maskulinitet blir en del av den postmoderna diskursen.  

1.5 Sociohistorisk kontext – USA 1980–90 

I följande avsnitt ges en översiktlig sociohistorisk kontext till det amerikanska åttiotalet, under 

vilket Paul Auster både författade och publicerade The New York Trilogy. 

1.5.1 Familjen politiseras  

I den presidentkampanj som gav honom vinsten i valet 1981 använde sig president Ronald 

Reagan ofta av nostalgi för 1950-talet för att illustrera vilket förfall som nu präglade landet, 

som ett resultat av 1960- och 70-talets motkultur. Reagans uttalade mål blev att föra USA 

tillbaka till det ekonomiska och moraliska välstånd man menade att landet åtnjutit årtionden 

tidigare. En del av detta var att minska antalet personer som nyttjade socialbidrag, en folkgrupp 

Reagan ansåg vara ”physically and morally weak”. I hans mening skulle folket vara tvungna 

att själva aktivt förändra sin situation, istället för att förlita sig på stöd från staten. Statens roll 

skulle istället vara att ge individen möjlighet att förverkliga sig själv – the American Dream.43  

Framförallt hävdades det att familjen och den traditionella familjestrukturen drabbats 

av ett förfall, och måste återuppbyggas. President Reagan var så investerad i återuppbyggandet 

av den amerikanska kärnfamiljen att hans administration förde fram en familjepolicy vars 

huvudmål var att stärka den traditionella familjestrukturen, vilket gjordes vid The Republican 

National Convention Platform 1980 i Detroit, Michigan. Detta var första gången i amerikansk 

historia som en presidentadministration (eller blivande då Reagan inte valdes till president 

förrän senare samma år) valt att offentligt ta ställning för en viss typ av familjekonstellation.44 

Ett populärkulturellt exempel på den demoraliserade familjen ges i filmen Back to the 

Future (1985). I artikeln ”Back to the Future: America family Values were perceived to be in 

moral decline. How was this decline represented in American popular culture and what was the 

suggested remedy?” (2016) förklarar skribenten Jeremy Mayes att föräldrarna i familjen 

McFly, bestående av protagonisten Marty, mamma, pappa, och Martys äldre syskon, 

 
43 Jeremy Mayes, ”Back to the Future: American family Values were perceived to be in moral decline. 
How was this decline represented in American popular culture and what was the suggested remedy?”, 
History Initiates, Vol. IV, No.1, 2016, s. 42–43. 
44 Jerry G. Pankhurst, Sharon K. Houseknecht, ”The Family, Politics and Religion in the 1980s: In 
Fear of the New Individualism”, Journal of Family Issues, Vol 4 No. 1, 1983, s. 5. 
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exemplifieras som resultatet av 1960- och 1970-talets motkultur: kuvade karikatyrer i form av 

en både pryd och alkoholiserad moder och en svag och ”omanlig” fader.45  

Det enda sättet för familjen McFly att få återupprättelse är genom att fadern ges en 

möjlighet att återta positionen som patriark. I Back to the Future illustreras detta genom att 

Marty åker tillbaka i tiden för att förändra förutsättningarna för föräldrarnas äktenskap, och 

därmed också räddar dem ur ”the moral decline”. När Marty återvänder till sin egen tidslinje 

kan han andas ut då familjen antagit den ”korrekta” neokonservativa modellen, som var idealet 

under Reagans 80-tal.46 

Regissören till Back to the Future, Robert Zemeckis, menar själv att valet av 1950-talet 

som nostalgikälla är betydande, då det var en relativt lugn period i den amerikanska historien 

och tonåringar fick allt mer agens. Under 50-talet hade tonåringen för första gången på flera 

decennier pengar på fickan och möjlighet att göra egna val i det begynnande borgerliga 

konsumtionssamhället. Det är tydligt att 1950-talet på liknande sätt var en inspirationskälla för 

Ronald Reagans kampanj för återskapandet av kärnfamiljen, då nostalgin för årtiondet 

fungerade som ett kraftfullt övertalningsmedel. Eftersom 60- och 70-talet inneburit ett fall i 

amerikanska medborgares förtroende för samhällets auktoriteter, på grund av Watergate, Nixon 

och OPEC-oljekrisen, hade Reagan en möjlighet att erbjuda amerikanerna en tillbakablick till 

50-talets gladare tider. Som porträtterat i Back to the Future kunde man hävda att samhället 

korrumperats av motkulturen, feminister hade fått möjlighet att ”kastrera” patriarken i familjen, 

och därför var det dags att återvända till tydliga moraliska köns- och familjeroller.47  

Att bilden av den traditionella familjen blev en så stor del av det politiska landskapet 

under 1980-talet kan delvis tillskrivas just Ronald Reagans presidentkampanj och hans tid som 

president, men också den framväxande pro-family-rörelsen, som ansågs ha både politiska och 

religiösa grunder. Framförallt användes religionen som en organiserad grund för rörelsen att 

vila på, och bidrog med tre klara funktioner: ett forum där rörelsens frågor kan debatteras, en 

rekryteringspool för nya medlemmar, och en källa för att finna ledare för rörelsen. Alla dessa 

tre bidrog till att göra just kyrkor och andra primärt kristet religiösa platser till slagfält för 

rörelsen och dess mål.48 

 
45 Mayes 2016, s. 37. 
46 Mayes 2016, s. 38. 
47 Mayes 2016, s. 42. 
48 Pankhurst, Houseknecht, 1983, s. 18. 



 

23 

1.5.2 Feminism  

1980-talet blev även upptakten till den så kallade tredje vågens feminism. 1989 myntade 

Kimberle Crenshaw begreppet ”intersektionalitet” vilket blev en utgångspunkt för den 

feminism som trädde fram under 1990-talet. Inte längre var det bara könet som avgjorde en 

individs möjligheter och rättigheter, utan även faktorer som ras, klass, genus osv. Olika 

teknologiska förändringar, exempelvis en stark utveckling inom sjukvård och reproduktiv 

hälsa, ledde till att kvinnor plötsligt hade större möjlighet att ta kontroll över sina kroppar och 

hänge sig till aktiviteter som tidigare varit utanför deras traditionella normbestämda roller.49 

Under 90-talet, när framförallt döttrarna av andra vågens feminism började ta sig större 

friheter, tog sig ut på arbetsmarknaden i större utsträckning, blev det tydligt att allt fler såg män 

och kvinnor som likvärdiga, att feminismen till stor del lyckats nå huvudmålet. Statistiken över 

kvinnor som gifte sig senare, skaffade barn senare, och framförallt i lägre utsträckning valde 

att hänge sig till äktenskap eller barnafödande ökade.50 Att skjuta upp barn och äktenskap, eller 

att helt och hållet avstå från endera, gav kvinnor större ekonomisk frihet och större möjlighet 

att göra sig en karriär i ett fram tills dess mansdominerat samhälle. I en rapport från 1995, 

utförd av The National Center for Education Statistics, gick det att läsa att nästan hälften av 

alla de gifta kvinnor som deltagit i myndighetens undersökning tjänade antingen hälften eller 

mer än hälften av deras familjs totala inkomst. Statistiskt hade feminismen vunnit en stor 

vinst.51 Normerna som tidigare styrt samhället och bilden av den traditionella familjen började 

förvittra, vilket kunde ses som ett resultat av tredje vågens feminism. 

 Trots suffragettrörelsen och feminismens framsteg under första halvan av 1900-talet 

dröjde det till 1980-talet innan man började ägna mer tid åt att studera maskulinitet och 

mansrollen. När R.W. Connell lägger fram sin banbrytande forskning om maskulinitet på 1990-

talet blir hen en ledande figur inom maskulinitetsforskningen.52 Medan Connell undersökte 

genushierarkin och maskulinitet som en hegemoni studerade andra forskare maskulinitet ur ett 

psykoanalytiskt perspektiv, och undersökte barnets tidiga relation med modern. Maskulina 

koder sågs som svar på svårigheten för barnet att bryta sig ifrån modern och skapa sig en egen 

separat identitet. Framförallt har många feministiska forskare och teoretiker tryckt på att den 

 
49 Pankhurst, Houseknecht, 1983, s. 7. 
50 Allison Yarrow, ”How The 90’s Tricked Women Into Thinking They’d Gained Gender Equality”, 
Time Magazine 13/6 2018, https://time.com/5310256/90s-gender-equality-progress/ (2020-10-08). 
51 Yarrow 2018. 
52 The University of Sydney, ”People: Raewyn Connell”, https://www.sydney.edu.au/arts/about/our-
people/academic-staff/raewyn-connell.html#collapseprofilethemes (2020-10-08).  
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regerande definitionen av maskulinitet, som motsatsen till den negativt betingade 

femininiteten, skapar restriktioner för män som begränsar deras möjlighet till känslomässiga 

relationer med andra människor.53 

 Denna syn på maskuliniteten, som något lika restriktivt för män som femininiteten är 

för kvinnor, genomsyrar mycket av den feminism som utvecklades från 1980 och framåt. Män, 

likt kvinnor, socialiseras in i en roll som begränsar och styr stor del av identitetsskapandet, och 

i stor utsträckning personens liv.54 

1.5.3 Faderskapet inom den judiska postmodernismen 

Paul Auster hör inte bara till en skola av postmodernister, utan även till den judiska 

författargrupp som växte fram under 1900-talet, med bland andra Saul Bellow, Philip Roth, 

Bernard Malamud, Isaac Bashevis Singer och J.D Salinger. Något som var en avgörande 

berättelse för flera av de judisk-amerikanska författarna, och särskilt för de som härstammade 

från den stora vågen av judiska migranter till USA i början av 1900-talet, var konflikten mellan 

den judiska traditionen och den amerikanska materialismen. Exempel på hur oppositionen 

mellan den judiska visionen och den amerikanska drömmen har varit ett centralt tema för 

judisk-amerikansk fiktion är Abraham Cahans The Rise of David Levinsky (1917), Henry Roths 

Call It Sleep (1934) och Philip Roths Goodbye, Columbus (1959).55 

 Att illustrera den judiska invandrarupplevelsen som en framgångssaga blev också ofta 

förekommande – inom bara två generationer lyckades ett stort antal judar arbeta sig upp från 

urbana ghettos till förmögna förorter. Dock krävde denna framgång alltid sitt pris, vilket varit 

en viktig komponent i den judisk-amerikanska litteraturen. Efterkrigsförfattare som Roth, 

Malamud och Bellow klart och tydligt skrivit fram priset på framgång i USA. Temat 

förekommer exempelvis i Roths roman Portnoy’s Complaint (1969) och Norman Podhoretz 

självbiografiska verk Making It (1967), där huvudkaraktärerna tvingas upptäcka att för att 

kunna flytta sig uppåt i samhället krävs någon form av svek mot familjen. Denna typ av 

uppoffring, som centrerar sig kring familjen och dynamiken mellan en ung amerikansk-judisk 

son och en äldre föräldrageneration är återkommande, och som Sol Gittelman konstaterade i 

From Shetl to Suburbia (1978) upptas mycket av 1900-talets judisk-amerikanska litteratur av 

 
53 J. William Gibson, ”Review: Feminist Ideas of Masculinity”, American Quarterley, Vol. 43, No. 1, 
1991, s. 132. 
54 Gibson 1991, s. 132. 
55 Paul Levine, ”Recent Jewish-American Fiction: From Exodus to Genesis”, Contemporary 
American Literature, red. Malcolm Bradbury, Sigmund Ro, London: Edward Arnold Ltd 1987, s. 71–
72. 
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förhållandet mellan fadern och sonen. Ytterligare exempel på detta är Bellows Seize The Day 

(1956), Malamuds The Assistant (1957) och Roths Zuckerman Unbound (1981). 

Upptagenheten vid familjen är alltså ett essentiellt tema som både präglar den äldre 

modernistiska generationen, och den yngre postmoderna, av judisk-amerikanska författare. 

Gittelman förklarar: ”For the Jew, survival of family means survival of the Jewish Tradition”.56 

 Vad som även är värt att notera är att teoretikerna och författarna som nämns i detta 

avsnitt är alla män. Forskningen kring den judiska postmodernismen, och familjens roll kretsar 

främst kring de manliga författarna från folkgruppen, då de främst har fått representera den. 

Att endast ta upp manliga författare i detta avsnitt kan motiveras med att i denna uppsats är jag 

bara intresserad av hur en manlig judisk postmodern författare gestaltar manliga karaktärer, 

med en litterär utgångspunkt i det arv som finns i den författargrupp som nämns ovan. Paul 

Austers syn på, och porträttering av, maskulinitet tar sin utgångspunkt i hans upplevelser som 

en judisk man i USA och därmed blir det främst intressant för mig att utgå från en sociohistorisk 

kontext centrerad kring andra judiska och manliga författare från samma tid.  

 
56 Levine 1987, s. 73–75. 
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2. Analys 

2.1 City of Glass 
Tydliggörande: I denna analys kommer karaktärerna Peter Stillman, Sr och Peter Stillman, Jr 

refereras till enligt följande: Stillman för den äldre, och Peter för den yngre. Detta för att 

tydliggöra vilken av karaktärerna som diskuteras.  

2.1.1 Maskulinitet 

I detta kapitel lyfter jag fram vilka maskulinitetsideal som de fyra karaktärerna, Quinn, Peter, 

Stillman och Paul Auster, präglas av. Jag tar upp intellektet och bildningsidealet som alla fyra 

tvingas förhålla sig till, hur Quinn och Auster erfar och uttrycker känslor, vilken roll sport och 

konsumtion spelar för uppehållandet och medierandet av maskuliniteten, och hur sexualiteten 

blir ett verktyg för Peter att auktorisera sin maskulinitet.  

2.1.1.1 Intellektets maskulinitet 

City of Glass huvudkaraktär Daniel Quinn är en författare i 35-årsåldern, som försörjer sig på 

att skriva ”mystery novels”. Eftersom han arbetar snabbt och enligt en enkel och konsekvent 

modell kan han publicera en roman om året och leva någorlunda bekvämt.57 Men 

författarskapet präglas av en motvilja, eftersom Quinn inte ser deckarromanerna som likvärdiga 

till den ”riktiga” litteraturen han brukade skriva. Han publicerar därför romanerna, som handlar 

om detektiven Max Work, under pseudonymen William Wilson. 

 
He had continued to write because it was the only thing he felt he could do. Mystery novels seemed a 

reasonable solution. He had little trouble inventing the intricate stories they required, and he wrote well, 

often in spite of himself, as if without having to make an effort. Because he did not consider himself to 

be the author of what he wrote, he did not feel responsible for it and therefore was not compelled to 

defend it in his heart.58 

 

Arbetet är simpelt och även om Quinn motsätter sig genren konsumerar han en stor mängd 

detektivromaner. “When he was in the right mood, he had little trouble reading ten or twelve 

of them in a row. It was a kind of hunger that took hold of him, a craving for a special food.”59  

 
57 Paul Auster, The New York Trilogy, New York City: Penguin Books USA 1990, s. 3.  
58 Auster 1990, s. 5. 
59 Auster 1990, s. 9. 
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Quinn tended to feel out of place in his own skin, Work was aggressive, quick-tongued, at home in 

whatever spot he happened to find himself. The very things that caused problems for Quinn, Work took 

for granted, and he walked through the mayhem of his adventures with an ease and indifference that 

never failed to impress his creator.60 

 

Det är någonting som lockar honom med privatdetektivens roll, och han avundas ibland sin 

romanhjälte. 
 

Like most people, Quinn knew almost nothing about crime. He had never murdered anyone, had never 

stolen anything, and he did not know anyone who had. He had never been inside a police station, had 

never met a private detective, had never spoken to a criminal. Whatever he knew about these things, he 

had learned from books, films and newspapers.61  

 
Quinn framstår därmed som en skötsam och någorlunda vanlig amerikansk man, som förhåller 

sig till ett ideal, i detta fall ett han skapat själv. Hittills i livet har han hållit sig undan trubbel, 

han konsumerar populärkultur, dricker kaffe och äter rostat bröd till frukost, innan han kollar 

resultatet från den senaste basebollmatchen i tidningen. Han röker cigaretter och läser Marco 

Polos resor.62 Hans beundran för Work kan ses som indikativ på den dominerande 

genushierarki som Connell beskriver, då Work kan antas vara en form av hegemonisk 

maskulinitet. Genom att författa Max Work kan Quinn sätta fingret på det han saknar i sig själv 

och anser vara beundransvärt, och sedermera maskulint. Det finns flera instanser i romanen 

som pekar på en strävan efter en annan identitet, en annan maskulinitet, och eskapismen som 

läsningen och skrivandet innefattar är ett tydligt första exempel.63  

Hans tidigare karriär som poet, och hans intresse för opera och “fin” litteratur, speglar 

en viktig aspekt av Quinns identitet. Högt kulturellt kapital blir en knytpunkt i 

maskulinitetskonstruktionen hos flera av karaktärerna. Connells teori säger att den 

hegemoniska maskuliniteten kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.64 I romanen 

är det tydligt att ett högt kulturellt kapital blir betydande för männen, då det ingår i faktorerna 

som präglar den hegemoniska maskuliniteten, och utbildningsnivån blir styrande för deras 

 
60 Auster 1990, s. 10. 
61 Auster 1990, s. 8. 
62 Auster 1990, s. 14, 6. 
63 Connell 2015, s. 114–115. 
64 Connell 2015, s. 115.  
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maskulinitetskonstruktion. Quinn måste, likt de andra männen, förhålla sig till idealbilden av 

mannen, en bild som odlas i samhällets översta skikt och sedan blir styrande för de undre 

skiktens identitetsskapande. En viktig institution för detta, enligt Connell, är universitetet eller 

högskolan, som fungerar som en medlande instans mellan tonår och vuxen ålder, och där 

subjektet kan ytterligare bekanta sig med idealmannen, som den föreställs inom institutionen.65 

Klass är en central del i detta, medan arbetarklassmaskuliniteten skapas på fabriksgolvet odlas 

medelklassen och till viss del överklassen på högskolans institutioner. I det västerländska 

samhället har universitet och högskola länge setts som både ett privilegium och en självklarhet, 

beroende på subjektets utgångspunkt i klasshierarkin. I City of Glass etableras det att Quinn 

läst vid college66 men det blir också tydligt att han inte kommer från en välbärgad bakgrund. 

”Back in the old days, eighteen, twenty years ago, when I had no money and friends would 

give me things to wear. J.’s old overcoat in college, for example.”67 Han har haft möjligheten 

att studera vidare, vilket i USA är avgiftsbelagt och kostsamt, men under tiden vid högskolan 

har han haft få medel att leva på. Enligt Connells teori om auktorisering/marginalisering 

innebär det att Quinn kan auktorisera sin maskulinitet genom utbildning och en förhöjning av 

sitt kulturella kapital, även om han, till skillnad från Stillman, inte fötts med denna bakgrund.  

 Denna bakgrund inom utbildningen, och Quinns intellektuella nivå, tydliggörs i och 

med Quinns möten med Peter, Stillman och Paul Auster. När Quinn får höra Peters berättelse, 

om hur fadern, Stillman, isolerat sonen i nio år för att lära honom ett nytt språk, drar han sig 

till minnes andra liknande experiment han har läst om. Han minns Victor of Aveyron och andra 

fall, från de dokumenterade av Herodotos till fall från sextonhundratalet.68 På ett liknande sätt 

drar han paralleller när han upptäcker att Stillmans gångmönster formar orden ’TOWER OF 

BABEL’.  

 
Quinn’s thoughts momentarily flew off to the concluding pages of A. Gordon Pym and to the discovery 

of the strange hieroglyphs on the inner wall of the chasm – letters inscribed into the earth itself, as though 

they were trying to say something that could no longer be understood.69  

 

På många sätt är intellektet en viktig del i att Quinn ska kunna lösa fallet han har tagit på sig. 

 
65 Connell 2015, s. 71. 
66 Termen betyder i anglosaxiska länder olika typer högre läroanstalter. ”College”, 
Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/college (2020-12-
17).  
67 Auster 1990, s. 48. 
68 Auster 1990, s. 39. 
69 Auster 1990, s. 85. 
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Stillman baserar sitt experiment på en myt om Henry Dark, en påstådd sekreterare till 1600-

talspoeten John Milton, som förutspår att 340 år efter The Mayflowers (skeppet som förde 

engelska pilgrimer till Massachusetts) ankomst till USA ”the commandment would be carried 

out. At that moment it would again be possible for the whole earth to be of one language and 

one speech. And if that were to happen, paradise could not be far away.” 340 år efter The 

Mayflowers ankomst är året 1960 – samma år som Stillman låser in Peter för att han ska ”lära 

sig det nya språket”.70 Experimentet baseras sedermera på ett bildningsideal, och när Quinn 

möter Stillman ligger fokus på att den våldshandling han begått mot sin son inte motiveras av 

hat eller illvilja mot Peter, utan en historiskt och religiöst förankrad teori. 

Virginia Stillman, Peters fru, förklarar hur Peter’s pappa härstammar från familjen 

Stillman i Boston. ”I’m sure you’ve heard of the family.” Släkten är full av guvernörer, 

biskopar och Stillman gick på Harvard, precis som alla andra i familjen.71 Han har därmed 

lyckats uppehålla den rika familjetraditionen av män som intellektuellt framstående, och detta 

är grundläggande i hans självbild. ”I never make a mistake. It’s a function of my genius,” säger 

Stillman till Quinn.72 ”At present, for example, I am engaged in one of the most important 

things I have ever done. If it all goes well, I believe I will hold the key to a series of major 

discoveries.”73 

Utbildning och klass är i USA intimt kopplade till varandra på grund av den monetära 

faktorn, och är också två viktiga aspekter av Connells andra maskulinitetsdimension – 

marginalisering och auktorisering. Inom denna dimension löper maskuliniteterna från 

auktoritativ till marginaliserad, och skillnader synliggörs genom Bourdieus teori om kulturellt 

och ekonomiskt kapital. Både Quinn och Stillman har högt kulturellt kapital, och Stillmans 

familjebakgrund talar även för ett högt socialt och ekonomiskt kapital. Likaså är etnicitet en 

viktig aspekt, och noterbart är att det kan utläsas att både Stillman och Quinn är av så kallad 

WASP-börd. WASP står för White Anglo-Saxan Protestant och refererar främst till det 

amerikanska samhällets övre klass eller elitgrupper som har stort ekonomiskt kapital och 

politiska fördelar.74 Även om Quinn kan komma från en lägre klass än Stillman så är det 

 
70 Auster 1990, s. 50–53. 
71 Auster 1990, s. 30. 
72 Auster 1990, s. 94. 
73 Auster 1990, s. 89–90. 
74 Från den amerikanska revolutionen fram till 1930-talet dominerade WASPs USA ur alla sociala 
aspekter och i särskilt inom politiken, ekonomin och kulturen. Nära alla invandrare till USA före 
1950-talet assimilerades in i en anglo-konformistisk modell. ”WASPs”, Wiley Online Library, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118663202.wberen692 (2020-01-06). 
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fortfarande mycket troligt att han, likt många vita amerikaner, härstammar från WASPs. Inom 

dimensionen för marginalisering och auktorisering för deras etnicitet och kapital Stillman och 

Quinn närmare auktoriseringen, särskilt i det amerikanska, multikulturella samhället. 

Den tredje högkulturella karaktären i romanen är Paul Auster. När Quinn slutligen 

träffar mannen vars identitet han ”lånat” upptäcker han att ”Paul Auster, the detective” inte 

existerar. Istället möter han ”Paul Auster, the writer.” Det visar sig även att Auster läst Quinns 

poesi, och att han under åren som gått undrat vad som blivit av författaren. Redan här anas att 

Auster har ett någorlunda beständigt kulturellt kapital, både på grund av hans yrke och hans 

bekantskap med Quinns verk. Auster berättar för Quinn att han för tillfället skriver på en essä 

om Don Quixote, en roman som de båda männen anser vara en favorit. Detta engagerar de två, 

och de ger sig in i en diskussion om Austers djärva tes kring romanens intertextualitet. Quinns 

intryck av Auster är positivt: ”This Auster was the first intelligent person he had spoken to in 

a long time. He had read Quinn’s old work, he had admired it, he had been looking forward to 

more.”75 Han smickras av Auster, och detta bidrar till att en vänskap uppstår mellan de två.  

De tre karaktärernas förhållandevis höga kulturella kapital gör framförallt att Peter 

ställs emot dem. På grund av faderns agerande har han berövats en utbildning och därmed även 

kulturellt och socialt kapital. Vad Peter har kvar är faderns pengar, som han ärvt efter att 

Stillman låsts in på mentalsjukhus.76 Han blir antitesen till de tre andra – den lågutbildade 

mannen – men inte på grund av några ekonomiska faktorer, vilket är viktigt att notera.  

Första intrycket av Peter beskrivs som följande: ”[I]t was a young man, dressed entirely 

in white, with the white-blond hair of a child. Uncannily, in that first moment Quinn thought 

of his own dead son.”77 Liknande referenser till uppfattningen av Peter som ett barn är 

genomgående i romanen. Peter refererar i sin monolog till sig själv som en pojke, och lägger 

emfas vid hur han stannat i utvecklingen.  

 
I am only poor Peter Stillman, the boy who can’t remember. Boo hoo. Willy nilly. Nincompoop. Excuse 

me. They say, they say. But what does poor little Peter say? Nothing, nothing. Anymore.78  

 

Poor Peter Stillman. A little boy he was. Barely a few words of his own.79  

 

 
75 Auster 1990, s. 115. 
76 Auster 1990, s. 22–23. 
77 Auster 1990, s. 17. 
78 Auster 1990, s. 19. 
79 Auster 1990, s. 20. 
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There in the dark, little Peter all alone, and the words made noise in his head and kept him company. 

That is why his mouth does not work right. Poor Peter. Boo hoo. Such are his tears. The little boy who 

can never grow up.80 

 
Infantiliseringen påverkar Peter så till den grad att han knappt känner sig som en riktig person. 

”I know that I am still the puppet boy. That cannot be helped. No, no. Anymore. But sometimes 

I think I will at last grow up and become real.”81  

När Virginia klargör relationen mellan de två, att den tog sin början i ett professionellt 

förhållande mellan henne som talpedagog och han som patient, använder hon sig av en särskild 

fras för att beskriva den: ”I was married once before – disastrously. It’s not something I want 

for myself anymore. At least with Peter there’s a purpose to my life.”82 Virginia uttrycker något 

som är vanligt förekommande i mödrars (och ibland fäders) retorik kring att skaffa barn: de ger 

livet ett syfte som inte funnits tidigare. Detta är ett exempel på hur Peter infantiliseras. Istället 

för att vara en hustru likt i sitt tidigare äktenskap, har Virginia nu fått syftet att ta hand om 

”barnet” Peter. 

Ytterligare ett exempel är när Virginia och Quinn talar i telefon om fallet och Virginia 

förklarar vilken betydelse Quinns åtagande har för Peter. “Peter has been in such good shape 

in these past two weeks, and I know it’s because of you. He talks about you all the time. You’re 

like… I don’t know… a hero to him.”83 Uttrycket hero, tillsammans med tidigare 

beskrivningar, får berömmen att framstå som ytterligare ett infantiliserande av Peter, han ser 

upp till Quinn – hjälten som ska rädda dem. Likt hur en son kan se upp till en far, eller en pojke 

till en sportidol eller äventyrshjälte i en serietidning.  

Connell framhåller att även om det primärt är homosexuella män som underordnas, och 

att vita, heterosexuella individer oftast kan stödja sig på dessa två betydande och auktoriserande 

aspekter, är det inte omöjligt att de likväl kan marginaliseras och underordnas, vilket blir tydligt 

i och med porträtteringen av Peter.84  

Quinn, Auster och Stillman auktoriseras av sitt höga kulturella kapital, medan Peters 

avsaknad av det marginaliserar honom. Samtidigt är det viktigt att understryka att Peters 

marginalisering är ett resultat av faderns agerande. Peter har inte, likt många andra 

marginaliserade män, hamnat i genushierarkins lägre skikt på grund av sin hudfärg eller sina 

 
80 Auster 1990, s. 24. 
81 Auster 1990, s. 26. 
82 Auster 1990, s. 33. 
83 Auster 1990, s. 79. 
84 Connell 2015, s. 116–117. 
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ekonomiska förutsättningar, istället är det bildningsfrågan och det sociala kapitalet som driver 

honom nedåt. Trots ekonomisk makt är han fortfarande minimerad av det faktum att han måste 

tas hand om av en privat sjuksköterska och aldrig kan bli självständig. Därmed är Peter ett 

intressant exempel på hur klass och hudfärg allt som oftast är högst relevanta för 

maskulinitetskonstruktionen, men aldrig bör tas för fasta värden (som att vit hud och god 

ekonomi garanterar auktorisering).  

2.1.1.2 Känslomässiga inslag 

Det hegemoniska maskulinitet som framträder i City of Glass präglas bland annat av en 

föreställning om att män uppmuntras till att hålla tillbaka känslor, eller kämpar med att uttrycka 

sina emotionella behov. Att detta är ett utbrett problem finns det grund för i forskning, som 

visar att män ofta känner sig negativt bedömda eller att som att de måste vara emotionellt starka 

och inte visa någon form av svaghet.85 Detta går i linje med en uppfattning av känslomässiga 

uttryck som primärt kvinnligt kodade, och en betydande del av Quinns karaktärsteckning är 

den känslomässiga aspekten.  

Att han, i linje med det hegemoniska maskulinitetsidealet, begränsar sina känslouttryck 

finns det bevis för. Ett exempel är när han i början av romanen köper en röd anteckningsbok 

att föra sina observationer i och då överväldigas av känslorna som framträder. 

 
But something seemed to call out to him – as if its unique destiny in the world was to hold the words that 

came from his pen. Almost embarrassed by the intensity of his feelings, Quinn tucked the red notebook 

under his arm, walked over to the cash register, and bought it.86  

 

Quinn skäms nästan för sina starka känslor och hans sätt att negligera eller trycka undan känslor 

är återkommande under romanens gång. Enligt Connell innefattar den hegemoniska 

maskuliniteten en ”allmänt accepterad strategi”, och undantryckandet av känslor menar jag är 

en del av denna strategi, då det ofta ses som maskulint att vara stoisk och inte visa sig sårbar, 

eftersom ett sådant beteende reflekterar feminina drag, vilket i sin tur bidrar till en 

marginalisering.87  

När Quinn får veta att Stillman är död och fallet därmed ses som avslutat bestämmer 

 
85 Kelly Gonsalves, “Study Shows Men Still Feel Judged When They Talk About Their Feelings”, 
MindBodyGreen 16/10 2019, https://www.mindbodygreen.com/articles/men-think-expressing-
emotions-threatens-masculinity-study-shows (2021-05-26). 
86 Auster 1990, s. 46. 
87 Connell 2015, s. 115. 
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han sig för att skjuta undan tankarna och känslorna kring denna upplösning. Han tänker sig att 

han ska kunna återgå till sitt liv, lägga fallet bakom sig. Detta är kanske ett typiskt manligt 

privilegium – att efter en betydande händelse eller ett trauma kunna återvända till inte bara en 

fysisk verklighet som är bekant men även ett ”normalt” emotionellt tillstånd, som minimerar 

händelsens påverkan på individen och innebär att man ”slipper” bearbeta känslorna. När detta 

sker har Quinn inte befunnit sig i sin lägenhet på flera månader, han har inte betalat hyra eller 

vidtagit några särskilda åtgärder. Ändå förväntar han sig att livet ska vara normalt när han sätter 

nyckeln i dörren. 

 
He decided to postpone thinking about it. […] He would return to his apartment, take off his clothes, and 

sit in a hot bath. Then he would look through the new magazines, play a few records, do a little 

housekeeping. Then, perhaps, he would begin to think about it.88  

 

Ordet ”perhaps” är viktigt. Quinn tänker inte att han ska beakta vad som skett och sina känslor 

när dammet har lagt sig, utan väljer att säga kanske.  

Ansvarstagande som en del i Quinns självkänsla och emotionella identitetsbygge är 

också betydande för maskulinitetskonstruktionen. När fallet börjar krackelera väljer Quinn att 

inte ge upp jobbet, för att Virginia och Peter fortfarande inte är säkra.89 Att låta Stillman komma 

åt Peter vore ett misslyckande för Quinn, han försäkrar Virginia Stillman om att de inte har 

något att oroa sig för. ”I’ll come running at the first sign of trouble.”90 Motivationen för detta 

kommer från tanken att uppfylla en chevaleresk mansroll – att ”rädda” Peter, lösa fallet och i 

förlängningen vinna Mrs. Stillman. 

 
Much later, long after it was too late, he realized that deep inside he had been nurturing the chivalric 

hope of solving the case so brilliantly, of removing Peter Stillman from danger so swiftly and irrevocably, 

that he would win Mrs. Stillman’s desire for as long as he wanted it.91 

 

Vidare präglas Quinns interaktioner med Virginia Stillman av detta maskulinitetsideal – att ta 

ansvar. Han ser det som sitt ansvar att lösa problemet och inte uppröra eller skrämma henne.  

 
He had finessed the conversation rather nicely. In spite of everything he had managed to keep Virginia 

 
88 Auster 1990, s. 147. 
89 Auster 1990, s. 78. 
90 Auster 1990, s. 78. 
91 Auster 1990, s. 77. 
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Stillman calm. He found it hard to believe, but she still seemed to trust him. Not that it would be of any 

help. For the fact was, he had lied to her. He did not have several ideas. He did not even have one.92 

 
Samtidigt kan Quinn be om hjälp, som när han söker upp den riktiga Paul Auster, vilket är värt 

att notera. ”If this man was as good a detective as the Stillmans thought he was, perhaps he 

would be able to help with the case. Quinn would make a clean breast of it, Auster would 

forgive him, and together they would work to save Peter Stillman.”93 I och med att Quinn dyker 

upp vid Austers dörr och ber om hjälp exponerar han även sin sårbarhet för en man han aldrig 

ens träffat. Han erkänner att han tagit sig vatten över huvudet, och är nära ett misslyckande.  

Denna sårbarhet är viktig, att erkänna sig besegrad eller i underläge är ofta något som 

bidrar till en självmarginalisering för män. Som nämnt så är idealet för en man att ska hålla 

skenet uppe och kämpa på, inte ge upp – han måste fortsätta vara stöttepelaren i familjen eller 

samhället. Connell lyfter fram att de patriarkaliska definitionerna av femininitet ofta är präglas 

av drag som är negativa för män, som beroende, rädsla och sårbarhet, vilket underbygger den 

hegemoniska maskuliniteten.94 Att frångå den är därmed att visa sig sårbar, liten, och är särskilt 

betydande när det sker i närvaro av en annan man (Auster) som han (Quinn) konkurrerar med 

i hegemonin. Därför, när Quinns självkänsla påverkas av att uppdraget börjar falla samman och 

att kontakten med Virginia Stillman och Peter upphör, är det viktigt att han kan trösta sig med 

att han fortsätter kämpa vidare. ”Virginia and Peter Stillman were shut off from him now. But 

he could soothe his conscience with the thought that he was still trying.”95 Han kan auktorisera 

sig själv genom att inte ge vika för pressen.  

Viljan att ta ansvar, att chevalereskt komma till Peter och Virginias undsättning, bör 

kunna härledas till någon form av provokation, något som får Quinn att ta ansvar för 

situationen. I grund och botten tar provokation sitt ursprung i aggression, som utgångspunkt i 

känslospektrumet.96 Det framstår därmed både som ett maskulinitetsideal, att vara räddaren i 

nöden, och något som provoceras fram av Quinns ilska och sorg över att ha förlorat sin fru och 

framförallt sitt barn. Denna ilska och sorg får honom att vilja stoppa Stillman.  

 
It had been years now since Quinn had allowed himself to think of these stories. The subject of children 

was too painful for him especially children who had suffered, had been mistreated, had died before they 

 
92 Auster 1990, s. 10. 
93 Auster 1990, s. 110. 
94 Connell 2015, s. 121. 
95 Auster 1990, s. 127. 
96 Dr Turshá, ”The Emotion Wheel”, https://www.drtursha.com/emotion-wheel/ (2021-02-18).  
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could grow up. If Stillman was the man with the dagger, come back to avenge himself on the boy whose 

life he had destroyed, Quinn wanted to be there to stop him.97  

 
I citatet ovan blir det återigen tydligt vilka restriktioner Quinn lägger på sitt känsloliv. Han har 

under flera år inte tillåtit sig att tänka på barn som lidit, och nu får dessa känslor komma fram 

och motivera honom till att skydda ”barnet” Peter.  

 
På City of Glass avslutande sidor avslöjas det att bokens berättare är homodiegetisk, och är en 

vän till Auster som fått historien om Quinn berättad för sig. Berättaren har även läst Quinns 

egna noteringar i den röda anteckningsboken som han och Auster återfunnit. Det är genom 

denna berättares avslutande avpollettering som vi får ta del av Austers perspektiv, och 

känslomässiga utgångspunkter. Berättaren upplever att Auster agerat fel i kontakten med 

Quinn. Han borde stöttat Quinn mer, då det var uppenbart att Quinn behövde hjälp. 

 
Having heard him out, I began to feel angry that he had treated Quinn with such indifference. I scolded 

him for not having taken a greater part in events, for not having done something to help a man who was 

so obviously in trouble.98  

 
Auster håller med och erkänner för vännen att han plågas av dåligt samvete.  

 
Auster seemed to take my words to heart. In fact, he said, that was why he had asked me over. He had 

been feeling guilty and needed to unburden himself. He said that I was the only person he could trust. 

[…] The whole business had upset him so much that he was afraid to keep it himself. I said I would 

hold on to it until he was ready to read it, but he shook his head and told me that he never wanted to see 

it again.99 

 
Berättaren och Auster vet inte vad som har hänt med Quinn efter hans försvinnande. Auster 

har misslyckats med vad Quinn hela tiden prioriterade – att ta ansvar. Istället lät han Quinn 

dras med i mysteriet och slutligen förgås. Berättaren, som narrativt får fungera som romanens 

moraliska röst, klargör sina känslor för Austers beteende, och styr därmed hur vi ska tolka vad 

som är rätt eller fel – att ta ansvar eller att ta ett steg tillbaka, hålla sig utanför. ”As for Auster, 

I am convinced that he behaved badly throughout. If our friendship has ended, he has only 

himself to blame.”100  

 
97 Auster 1990, s. 39–40. 
98 Auster 1990, s. 157. 
99 Auster 1990, s. 157–158. 
100 Auster 1990, s. 158. 



 

36 

Igen blir det betydande att dessa män kan ge uttryck för känslor som ångest, besvikelse 

och ta ansvar för sina misslyckanden. Det öppnar upp för en mer känslomässigt involverad 

maskulinitet, vilket i sin tur utmanar den hegemoniska maskuliniteten där känslor och sårbarhet 

är ett marginaliserande drag. 

2.1.1.2.1 Våld och vrede 

Trots försöken till att minimera emotionerna finns det passager i romanen där Quinn inte kan 

låta bli att överväldigas av känslor. Framförallt är detta negativt färgade känslor. En av de 

tydligaste scenerna i romanen där starka känslor provoceras fram hos Quinn är mötet med Paul 

Auster och Austers familj. Quinn gläds först åt att ha träffat Auster, en intelligent man som han 

har mycket gemensamt med. Men denna gemenskap surnar när det visar sig att, likt Quinn en 

gång hade, har Auster en son och en vacker fru.  

 
He looked up and saw the woman first. In that one brief moment he knew that he was in trouble. She was 

a tall, thin blonde, radiantly beautiful, with an energy and happiness that seemed to make everything 

around her invisible. It was too much for Quinn. He felt as though Auster were taunting him with the 

things he had lost, and he responded with envy and rage, a lacerating self-pity. Yes, he too would have 

liked to have this wife and this child, to sit around all day spouting drivel about old books, to be 

surrounded by yoyos and ham omelettes and fountain pens.101 […] And then she laughed her laugh, and 

Quinn felt a little more of himself collapse.102  

 
Quinns tidigare ömhet för Auster har ersatts med ilska och svartsjuka. Han upplever att Auster 

retar honom med det som gått Quinn förlorat. Utöver svartsjuka och ilska överväldigas han av 

en tredje känsla: självömkan. Som ett sätt att försöka kompensera för detta förbyts hans tidigare 

beundran för Austers intellektuella verksamhet och han ser det som bara spottar ur sig dravel 

om gamla böcker. Även om Quinn inte tar till våld blir ilskan och aggressionen betydande. 

Ett annat exempel, och den enda förekomsten av fysiskt våld i romanen, är när är 

Virginia Stillman inte längre svarar på hans samtal. ”Then he called Virginia Stillman and got 

another busy signal. He slammed the receiver so hard that the plastic cracked.”103 Ilskan och 

frustrationen blir här så intensiv att den tar sig ett våldsamt uttryck. 

 Dessa känslouttryck är viktiga för att de dels bevisar Quinns förmåga att hålla känslorna 

inom sig själv, men också för att de illustrerar hur romanen tillåter Quinn att faktiskt känna 

 
101 Auster 1990, s. 121. 
102 Auster 1990, s. 122.  
103 Auster 1990, s. 126. 
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känslor. Han är inte känslostympad så till den grad att han går genom livet bortvänd från 

emotionen, utan den har en viktig plats inom honom i och med att den motiverar hans 

handlingar. Men istället för att agera ut mot Auster, istället för att ta till våld likt när Virginia 

inte svarar honom, tackar han nej till en middagsinbjudan och lämnar lägenheten utan att ha 

avslöjat sina känslor. Självbehärskningen blir betydande, för att den speglar ett manligt ideal. 

Var våldet och vreden hos män kommer ifrån är omdebatterat. En biologisk förklaring 

menar att tillsammans med en biologisk maskulinitet nedärvs tendenser till våld, och även att 

det endokrina systemet kan beskyllas för mäns aggression. Därmed kan patriarkatet ses som 

grundat på ett hormonellt ”aggressionsövertag” vilket männen har i förhållande till 

kvinnorna.104 Denna tanke innebär även att våld/vrede ses en “naturlig” del av maskuliniteten 

och män som utövar våld ursäktas och till viss grad accepteras som mer manliga.  

Connell skriver att den patriarkala strukturen som präglar samhället innebär att två 

särskilda former av våld kan härledas – våld för att kuva kvinnor eller för att upprätthålla sin 

maskulinitet i genuspolitiken män emellan. Framförallt är detta framträdande i politik på global 

nivå, men omfattningen på våldet och dess förekomst i relationer mellan män, kvinnor och 

andra män belyser kristendenser i genusordningen. Kort sagt används våldet som ett sätt att 

återta dominans när det uppfattas som att mannen håller på att förlora den. Vidare förklarar 

Connell att hegemoniska maskuliniteter ofta innefattar specifika mönster gällande emotionell 

konflikt och mäns inneboende känsloliv. Makt erhålls genom att hålla tillbaka känslorna. Vrede 

exkluderas från detta på grund av dess association till våld, och blir därmed en av få accepterade 

sätt för män att uttrycka känslomässiga skiften.105 Quinns sätt att förhålla sig till våld är att inte 

utöva det till större del men samtidigt, på grund av hans tendens att hålla känslorna inom sig, 

blir det en uttrycksform när situationen blir för påfrestande. När han känner att han håller på 

att förlora kontrollen, genom att Virginia Stillman inte längre besvarar hans samtal, blir våldet 

ett sätt för honom att återta dominansen, även om det i denna situation inte direkt går ut över 

någon eller något annat än telefonluren. 

2.1.1.3 Flykten från jaget – maskulinitetsidealets rollmetafor 

Som nämnt präglas Quinn under romanens gång av sin önskan att vara någon annan, och nyttjar 

andra mansroller för att klara av uppgifterna framför honom. Redan när han accepterat 

uppdraget som privatdetektiv och antagit Paul Austers identitet förändras något inom honom.  

 
104 Connell 2015, s. 85. 
105 Connell 2015, s. 122, 134–135.  
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[H]e was no longer Daniel Quinn. He was Paul Auster now, with each step he took he tried to fit more 

comfortably into the strictures of that transformation. Auster was no more than a name to him, a husk 

without content. To be Auster meant being a man with no interior, a man with no thoughts. And if there 

were no thoughts available to him, if his own inner life had been made inaccessible, then there was no 

place for him to retreat to.106 

 
Kopplat till tidigare avsnitt om detektivens känsloliv syns här också Quinns önskan att göra sig 

kvitt vad han kallar för ”interior”. Genom att bli detektiven Paul Auster kan han avsäga sig inte 

bara Daniel Quinns svagheter, utan även det jobbiga, påfrestande känslolivet – minnena av den 

förlorade familjen och det förlorade livet – vilket kodas feminint. Connell gör det tydligt att 

feminina uttryck är bidragande till mäns förlust av en stark maskulinitet och därmed blir 

”flykten” från dem viktigt.107 Genom att axla en ny identitet kan Quinn också kväva en feminin 

aspekt av sitt jag. Anna Pochmara är likväl inne på spåret om flykt i sin artikel, då flykten från 

femininiteten var betydande för män under 1800- och 1900-talet, för att maskulinitet så ofta 

definieras av vad det inte är. En ”riktig” man är inte feminin, inte sårbar, inte Daniel Quinn, 

som illustrerat ovan.108  

Vidare förklaras det som att den nya ”rollen” försvarar Quinns ibland moraliskt 

tveksamma beslut. 

 
The effect of being Paul Auster, he had begun to learn, was not altogether unpleasant. Although he still 

had the same body, the same mind, the same thoughts, he felt as though he had somehow been taken out 

of himself, as if he no longer had to walk around with the burden of his own consciousness. […] The fact 

that there was now a purpose to his being Paul Auster – a purpose that was becoming more and more 

important to him – served as a kind of moral justification for the charade and absolved him of having to 

defend his lie. For imagining himself as Auster had become synonymous in his mind with doing good in 

the world.109  

 
Genom att ikläda sig rollen som Paul Auster kan Quinn se sina handlingar som positiva. I sitt 

vanliga liv känner sig Quinn en man utan mening, han är ensam och plågas av minnen av sin 

förlorade familj. Hans minimerade kontakt med omvärlden driver fram en känsla av att inte 

bidra till eller påverka världen omkring honom. Men som Auster kan han uträtta gott i världen. 

 
106 Auster 1990, s. 75. 
107 Connell 2015, s. 116. 
108 Pochmara 2009, s. 137. 
109 Auster 1990, s. 61–62. 
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På liknande sätt tyr han sig till Max Work, den fiktiva romanhjälte han uppfunnit, för 

att få guidning i hur han ska utföra uppdraget.  

 
His job was to protect Peter, to make sure that no harm came to him. Did it matter what Virginia Stillman 

thought he was doing as long as he did what he was supposed to do? Ideally, an operative should maintain 

close contact with his client. That had always been one of Max Works principles.110 
 

Rollmetaforen har varit betydande inom genusforskningen och förståelsen av sociala 

situationer, skriver Connell. Quinns sätt att kliva in i rollen som detektiverna Auster och Work 

kan därmed tolkas som att han axlar sin könsroll, med hjälp av dessa utomstående 

maskuliniteter som han fabricerat i sin fantasi. Både Paul Auster, the detective och Max Work 

innefattar förväntningarna som Quinn sätter på det maskulina idealet av en räddare i nöden 

eller liknande. Distinktionen mellan beteende och förväntning är enligt Connell grundläggande 

för rollmetaforen och genom att ta på sig rollerna, och därmed förväntningarna han själv skapat, 

kan han axla beteendet kopplat till dem.111 

2.1.1.4 Sport, kost och social embodiment 

Utöver intresset för litteratur spelar sport en stor roll för Quinn. Baseboll är den stora sporten i 

City of Glass och framförallt nämns laget the Mets flertalet gånger. När Quinn kommer hem 

från mötet med Paul Auster sätter han sig framför sin TV och tittar på de två första perioderna 

av en Mets-match.112 När han dricker sitt kaffe om morgonen läser han genom resultaten från 

föregående matcher113, och likaså tjuvläser han på tågstationen för att hålla sig uppdaterad: 

”The man was reading the sports section of The Times, and Quinn glanced over to read the 

account of the Mets’ loss the night before.”114 

Eftersom sportintresset är ett viktigt manligt kodat sådant bidrar det till konstruktionen 

av Quinns maskulinitet. Connell skriver att idrott och sport har blivit den ledande definitionen 

av maskulinitet inom masskulturen. Som ett praktiskt utövande är sport, enligt Connell, ett sätt 

för män att demonstrera en fungerande kropp och fysiskt ge uttryck för sin maskulinitet. 

Särskilt viktigt är det att sport exemplifierar en manlig överlägsenhet framförallt mot kvinnor, 

 
110 Auster 1990, s. 133–134. 
111 Connell 2015, s. 59. 
112 Auster 1990, s. 126. 
113 Auster 1990, s. 14. 
114 Auster 1990, s. 64. 
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där biologin i de flesta fall står männen till förfogande.115 Vidare förklarar Connell att när 

pojkar börjar utöva tävlingssporter kliver de in i en organiserad institution, som präglas av en 

hierarkisk, tävlingsinriktad struktur som även gäller för arbetsplatser och andra sfärer i mäns 

liv.116 Quinns intresse för sport blir därmed ett led i hans anpassning till genussystemet, en 

praktik vars konfiguration bidrar till uppehållandet av hierarkin. 

Som intresse blir sport en del av hur gruppen blir en bärare av maskuliniteten. Genom 

ett gemensamt sportintresse kan en grupp män uppehålla den hegemoniska maskuliniteten och 

därmed själva stärka sin egen plats i hierarkin. Särskilt intressant blir detta då sportintresset 

kan förena olika manstyper, och romanen erbjuder ett exempel på hur Quinn med sportens hjälp 

kan mediera mellan olika maskuliniteter. Jämfört med gemenskapen med Auster, som grundar 

sig i ett litterärt intresse, kan Quinn med hjälp av sporten även skapa sig en bekantskap med 

arbetarklassmännen på den lokala lunchrestaurangen.  

 
For several years Quinn had been having the same conversation with this man, whose name he did not 

know. Once, when he had been in the luncheonette, they had talked about baseball, and now, each time 

Quinn came in, they continued to talk about it. In the winter, the talk was of trades, predictions, memories. 

During the season, it was always the most recent game. They were both Mets fans, and the hopelessness 

of that passion had created a bond between them.117 

 
Baseboll förenar Quinn och ”the counterman” som annars befinner sig i två olika platser i 

samhällshierarkin. I mötet med den puertoricanska mannen som driver restaurangen syns även 

ett skifte i Quinns språk. Mannen är av en lägre klass än Quinn, och i samtalet blir språket 

reflexivt av denna lägre klass. Det blir även råare, något som kan kopplas till maskuliniteten. 

 
“[…] Peña comes up and chicken-shits a little grounder to first and the fucker goes through 

Kingman’s legs. Two men score, and that’s it, bye bye New York.”  

“Dave Kingman is a turd,” said Quinn, biting into his hamburger. 

“But watch out for Foster”, said the counterman.  

“Foster’s washed up. A has-been. A mean-faced bozo.” Quinn chewed his food carefully, 

feeling with his tongue for stray bits of bone. “They should ship him back to Cincinnati by express mail.” 

“Yeah,” said the counterman. “But they’ll be tough. Better than last year, anyway.” 

“I don’t know,” said Quinn, taking another bite. “It looks good on paper, but what do they really 

have? […] You and I could go over to Shea tomorrow and get hired as the top two starters.” 
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“Maybe I make you the manager,” said the counterman. “You could tell those fuckers where to 

get off.” 

“You bet your bottom dollar,” said Quinn.118 
 
Connell och Messerschmidt skriver: ”Commercial sports are a focus of media representations 

of masculinity, and the developing field of sports sociology also found significant use for the 

concept of hegemonic masculinity.”119 Sporten spelar en stor roll i utformningen av mediala 

representationer av maskulinitet (och därmed den hegemoniska maskuliniteten), och var under 

1980-talet begränsade till de instanser som var tillgängliga då, det vill säga primärt TV och 

tidningar. Quinn nyttjar både TV och tidningarna i romanen för att engagera sig i sporten, och 

därmed även knyta band med andra män i sin omgivning.  

Vidare blir sporten en del av det Messerschmidt och Connell kallar social embodiment 

– olika praktiker där kroppen är involverad i att förstärka föreställningarna om den 

hegemoniska maskuliniteten i samhället. Framförallt är utövandet av sport viktigt, men 

deltagande kan också utövas genom intresse och en position som åskådare – som hos Quinn 

och mannen på restaurangen. Connell och Messerschmidt menar att praktiker som i grunden 

skadar eller utsätter kroppen för risker länkas allt som oftast till maskulina identiteter.  

 
This logically results in health promotion strategies that work by degendering – contesting hegemonic 

masculinity, or moving men in a more androgynous direction. But the difficulties of degendering 

strategies also are partly based in embodiment, for instance, in the commitment to risk-taking practices 

as means of establishing masculine reputation in a peer group context.120 

 

Inte bara etableras en stark maskulin identitet, utan kroppsliga praktiker blir även ett sätt att 

etablera dominans över andra män, förklarar Connell och Messerschmidt. 
 

This study shows, for instance, how their characteristic sports, leisure, and eating practices deploy their 

wealth and establish relations of distance and dominance over other men’s bodies. A rich field of research 

opens up here, especially when we consider how expensive technologies—computer systems, global air 

travel, secure communications—amplify the physical powers of elite men’s bodies.121 

 

Varken Quinn eller ”the counterman” utövar sport, men i deras samtal framträder hierarkiska 
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maskulina mönster som kan kopplas till aktiviteten. Sporten är en miljö där våldsamma 

handlingar, språkliga förnedringar och ett mer rått beteende normaliseras bland männen som 

deltar. Genom att delta ”utifrån” kan männen erhålla sociala koder som sedan kan bytas 

beroende på situation och kontext, vilket illustreras i kontrasten mellan Quinns möte med 

Auster och mötet med ”the counterman”. Quinn bidrar till reproduktionen av den maskulinitet 

som utgår från sportens värld. Detta illustrerar vidare en genomgående röd tråd i romanen – att 

kunna förvandlas och att gå ut och in ur olika roller.  

Kopplat till sporten och social embodiment är även Quinns kosthållning och att han 

regelbundet röker cigaretter. Han äter rött kött och dricker öl flertalet gånger, exempelvis när 

han och Auster först möts.  

 
Auster led him to the living room, gave him a frayed upholstered chair to sit in, and then went off to the 

kitchen to fetch some beer. He returned with two bottles, placed them on a wooden crate that served as 

a coffee table, and sat down on the sofa across from Quinn.122 

 

Utan att fråga Quinn hämtar Auster öl åt dem båda. Det är en praktik så etablerad att det inte 

är konstigt att bjuda sin gäst på alkohol – män dricker öl helt enkelt. Auster bjuder sedan på 

skinkomelett och ytterligare en flaska öl.123 Detta speglar mycket av den kost som Quinn själv 

konsumerar under romanen – enkla rätter ofta bestående av rött kött eller annan mindre 

hälsosam mat. ”Quinn made a light supper of scrambled eggs and toast, drank a bottle of beer, 

and then settled down at his desk with the red notebook.”124 Jämfört med kvinnligt kodade 

kostvanor, som är mycket mer inriktade på hälsosamma fördelar och drivs på av att kvinnor 

konstant måste hålla sig ungdomliga, snygga och smala, kan män konsumera mat utan att tänka 

lika mycket på konsekvenserna för hälsan. Connell inkluderar kostvanorna i vad hen kallar 

”body practices”, som kopplas till hur män mer eller mindre utsätter sina kroppar för att etablera 

sin maskulinitet: ”Body practices such as eating meat and taking risks on the road also become 

linked with masculine identities.”125 Quinns tobaksvanor är likväl en del av detta risktagande 

beteende, och löper på konsekvent genom romanen utan vidare kommentar från författaren. 

 
He smoked a cigarette, and then another, and then another. […] In the bathroom, with the water running 

in the sink, he decided to shave as well. He lathered his face, took out a clean blade, and started scraping 
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off his beard. […] Then he went into the kitchen, ate a bowl of cornflakes, and smoked another 

cigarette.126 

 
Likt att äta rött kött och dricka alkohol kopplas rökningen till ett beteende som framförallt 

utsätter Quinns kropp, men även personerna i hans omgivning, exempelvis när han röker 

inomhus hos Peter och Virginia Stillman. Vidare förstärker dessa praktiker en deltagande och 

auktoriserad maskulinitet, då beteendet är konsekvent och uppehålls av omgivningens 

neutralitet till eller acceptans av det. 

2.1.1.5 En levande sexualitet  

It was a woman who opened the apartment door. For some reason, Quinn had not been expecting this, 

and it threw him off track. Already things were happening too fast. Before he had a chance to absorb the 

woman’s presence, to describe her to himself and form his impressions, she was talking to him, forcing 

him to respond. […] The woman was thirty, perhaps thirty-five; average height at best; hips a touch wide, 

or else voluptuous, depending on your point of view; dark hair, dark eyes, and a look in those eyes that 

was at once self-contained and vaguely seductive. She wore a black dress and very red lipstick.127  

 
Vid mötet med Virginia Stillman hamnar Quinns sexualitet i fokus. Han överrumplas av hennes 

kvinnlighet, och etableringen av Quinn som en ensam och isolerad man kan användas för att 

understryka denna förvåning. Dessutom, eftersom hon framställer en sådan klassisk 

kvinnlighet, med hjälp av läppstift, klänning och förföriska ögon, måste Quinn etablera sin 

maskulinitet i relation till henne. Att åtrå Virginia Stillman kan därför ses som en kroppslig 

praktik som vidare etablerar Quinns heterosexuella (normerande) maskulinitet. Enligt Connell 

är kroppsreflekterande praktiker viktiga i etableringen av maskulinitet och sexualiteten är en 

del av detta.128 Även om Quinn aldrig har sex med Virginia Stillman är detta fokus för hur han 

ser på henne och hennes kropp, och i förlängningen sin egen kropp i relation till Virginia. 

”The smell of Virginia Stillman’s perfume hovered around him, and he began to 

imagine what she looked like without any clothes on.”129 Virginias närvaro förskjuter Quinns 

fokus från uppdraget, och blicken ligger på henne, och en sexualitet som legat vilande i ett antal 

år väcks till liv. ”He understood, even then, that he was not doing any of this for money.”130 

Som tidigare noterat motiveras Quinn primärt av en chevaleresk känsla av hjältemod och 
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ansvar, men sexualiteten spelar också in, som illustrerat här.  

Under sin monolog talar Peter om sin fru Virginia, och minimerar hennes sexuella 

närvaro i äktenskapet, som han kontrasterar mot sina egna sexuella begär. 

 
Whenever I ask, my wife gets a girl for me. They are whores. I put my worm inside of them and they 

moan. There have been so many. Ha ha. They come up here and I fuck them. It feels good to fuck. 

Virginia gives them money and everyone is happy. […] Poor Virginia. She does not like to fuck. That is 

to say, with me. Perhaps she fucks another. […] But maybe if you are nice to Virginia she will let you 

fuck her. It would make me happy. For your sake. Thank you.131  

  
Peter förklarar att Virginia stillar hans sexuella aptit genom att anställa prostituerade, och att 

detta ”räddar” henne undan uppgiften att själv tillfredsställa sin make. Han fråntar henne sin 

sexuella agens när han förklarar för Quinn att om han är snäll mot henne kanske han får ligga 

med henne. Det blir ett sätt att dominera henne.  

I hur Peter talar om ämnet anas en naivitet i att alla är nöjda och glada med 

arrangemanget, och det finns ingen blyghet kring hur han erbjuder sin fru till Quinn. Istället 

framstår det som nästan ett nöje för Peter om Quinn skulle ha sex med Virginia. Detta frångår 

det traditionella kärnfamiljsidealet, där en man och en kvinna lovar varandra evig trohet i 

äktenskapet, men en levande sexualitet är viktig, för framförallt Peter. Enligt Connell är 

sexualiteten viktig för etablerandet av maskuliniteten. Relationen mellan den överordnade 

heterosexualiteten och den underordnade homosexualiteten är betydande, för att förtrycket av 

de homosexuella männen placerar dem i botten av den genushierarkin, och andra maskuliniteter 

kan underordnas på samma grunder. Heterosexuella män kan likväl utestängas från 

legitimitetscirkeln genom en process som grundar sig i och markeras av liknande fördomar 

som de mot den homosexuelle, och som baseras i ett förtryck mot det feminina. Det är därmed 

femininitet som utgör grunden till det symboliska nedsolkandet av mannen och 

maskuliniteten.132 Därför är det viktigt för både Peter och Quinn att etablera ett levande 

heterosexuellt begär, för att auktorisera sig själva i genushierarkin. Nyttjandet av kvinnliga 

prostituerade kan Peter, präglad av lågt socialt och kulturellt kapital, använda sig av för att inte 

bara tillfredsställa ett behov, utan även hävda en starkare maskulinitet. Connell skriver att 

heterosexualiteten kan ses som obligatoriskt för män – en tvångssexualitet. Den manliga 

kroppen måste disciplineras till heterosexualitet, vilket gäller andra kroppar lika väl som ens 
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egen. För Peter är detta utövande av tvångssexualitet tydligt i och med att han köper kvinnors 

kroppar, och även bjuder bort sin egen frus kropp.133  

Vidare illustrerar det hur Peters kropp fortfarande fungerar. Med hjälp av den kan han 

erövra kvinnors kroppar och tillfredsställa inte bara sig själv utan även kvinnan. Sex är lika 

mycket en prestation som andra maskulint kodade handlingar, och Connell understryker hur en 

sex blir ett sätt för män att ”bevisa” sin fungerande kropp och därmed sin maskulinitet.134 

För Quinns del är det redan etablerat att han är heterosexuell, men det är också tydligt 

att det var länge sedan han upplevde intimitet med en kvinna vilket skapar ett behov för honom 

att stärka sin heterosexuella åtrå och därmed sin maskulinitet.  

 
His nightly conversations with Virginia Stillman were brief. […] At first, Quinn had expected something 

to happen. After such a promising start, he felt certain that he would eventually find Mrs. Stillman in his 

arms. […] For the fact was, he had started lusting after Virginia Stillman the moment he saw her, well 

before the kiss took place.135  

 
Som nämnts blir det aldrig något mellan Quinn och Virginia. Men likväl blir fantasierna om 

henne till en del i stärkandet av hans heterosexuella maskulinitet. Tanken på att erövra henne, 

att rädda henne och Peter, är en del av detta – av tvångsexualiteten.  

2.1.2 En förlorad son  
Wahlströms definition av den nya fadern är en central, talande och närvarande karaktär med 

agens.136 Likt Connells teori om olika maskulinitetstyper så kan faderskap och fadrande ta sig 

uttryck genom olika former och variationer, men har det gemensamt att de ifrågasätter den 

klassiska stereotypen av en frånvarande familjeförsörjare.137 Därmed blir uppgiften i detta 

kapitel att undersöka hur de tre papporna i romanen – Quinn, Stillman och Auster – porträtteras 

antingen i linje med den nya faderstypen eller den gamla stereotypen. 

Vidare vill jag klargöra hur karaktären Paul Auster kommer behandlas i följande 

kapitel. Karaktären Paul Auster och författaren Paul Auster bör inte blandas ihop. I analysen 

kommer jag endast utgå från fakta som redogörs för i romanen, inte övrig biografisk 

information om personen Paul Auster som går att få tag i utanför romanen. Detta för att 

 
133 Connell 2015, s.138. 
134 Connell 2015, s. 95. 
135 Auster 1990, s. 77. 
136 Wahlström 2010, s. 4.  
137 Wahlström 2010, s. 1. 



 

46 

uppsatsens huvudsakliga syfte inte är att granska romanens autofiktiva aspekt, utan 

porträtteringen av karaktärerna och deras faderskap såsom det beskrivs inom romanens ramar. 

2.1.2.1 Faderskap som praktik och identitet 

Quinn beskrivs som en tidigare ambitiös ung man, som förlorat sin ambition och till stor del 

livsviljan efter sin hustrus och sons bortgång.138 Det har gått mer än fem år sedan dödsfallen, 

och för att hantera sorgen har han helt enkelt slutat tänka på händelsen. Detta är tydligt i början 

av romanen, och de senare påminnelserna om sonens död och sedermera frånvaro i Quinns liv 

blir viktiga för att motivera hans agerande längre fram i berättelsen. 

 
He did not think about his son very much anymore, and only recently he had removed the photograph of 

his wife from the wall. Every once in a while, he would suddenly feel what it had been like to hold the 

three-year-old boy in his arms – but it was not exactly thinking, nor was it even remembering. It was a 

physical sensation, an imprint of the past that had been left in his body, and he had no control over it. 

These moments came less often now, and for the most part it seemed as though things had begun to 

change for him. He no longer wished to be dead.139  

 

Quinns förlust innebär att han inte längre är en del av en kärnfamilj. Enligt amerikansk tradition 

är Quinns liv komplett med en ”normal” familj och förlusten kan tolkas som att han blivit av 

med två viktiga uppgifter – att vara far och make. Wahlström skriver att en växande ”fathers 

right”-rörelse i USA är indikativ på hur oron kring en minskning av fadersrollens inflytande 

och makt präglar det moderna samhället. Denna typ av rörelser uppmuntrar män att ”re-

establish themselves as heads of families, as husbands and fathers – always within the 

framework of the heterosexual family – and this is one means by which they will reassert their 

masculinity.”140 Fadersrollen är en viktig del av identitetsskapandet och Quinns förlust av 

faderskapet är likväl indikativt på en identitetsmässig stympning.  

Stillman har också förlorat fadersrollen, som ett resultat av sina egna handlingar. 

Wahlström understryker att fäder ofta förlitar sig på modern för att själva kunna definiera sitt 

fadrande. När Stillman förlorar sin fru blir det svårt för honom att vara en far, eftersom han 

inte längre kan skapa sin fadersroll i relation till modern.141 Genom att låsa in sin son Peter i 

nio år, förlorar Stillman honom både genom handlingen, och sedan genom att staten förflyttar 
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de båda till psykiatriska institutioner. Hur Peter påverkats kommer avhandlas i nästa avsnitt, 

men redan här kan det konstateras att Stillman framstår som en dålig far, som missbrukat sin 

fadersroll, och faderskapet som praktik framstår som omöjligt utan en närvarande moder.  

Genom Quinn kan pseudoåterförening ske mellan Stillman och Peter. När Quinn tar 

kontakt med Stillman presenterar sig Quinn som Peter Stillman, vilket får Stillman att tro att 

Quinn är hans son. Denna ”återförening” illustrerar vidare hur Stillman inte avsagt sig 

faderskapet trots separationen från sonen.  

 
“I’ve often wondered about you, Peter. Many times I’ve thought to myself, ‘I wonder how Peter 

is getting along.’” 

“I’m much better now, thank you.” 

“I’m glad to hear it. Someone once told me you had died. It made me very sad.” 

[…] 

“I’m proud of you, Peter.” 

“I owe it all to you.” 

“Children are a great blessing. I’ve always said that. An incomparable blessing.”142 

 
Återföreningen skänker ljus åt en annan bild av Stillman. En far som bryr sig om sin son, som 

inte släppt taget om honom under åren de varit ifrån varandra. Han uttrycker hur han sörjt (det 

felaktiga) budet om Peters död. Han gläds åt att Peter återhämtar sig, och framstår som blind 

för sina synder. Likt Peter har han köpt tanken om att hans agerande kan försvaras av tanken 

att ändamålet helgar medlen.  

Likväl tar Quinn på sig rollen att förlåta fadern för hans synder. ”I owe it all to you” 

uttrycker en liknande slutsats som ovan – att Peter överlevt och därmed är allt förlåtet. Kanske 

är Quinn/Peters välvilliga inställning en del av att Quinn projicerar sitt eget far-och-son-

förhållande på mötet med Stillman. Han vill själv sitta med sin vuxne son framför sig och höra 

att han varit en god far, hade sonen fått leva. Barnet som en tröst blir därmed ett bärande tema 

i skildringen av faderskapet.  

 
“When you’re old, perhaps you’ll have a son to comfort you.” 

“I would like that.” 

“Then you would be as fortunate as I have been. Remember, Peter, children are a great blessing.”143 
 
Wahlström skriver att sedan framväxten av the new father så har även tanken om faderskapet 
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som något positivt och närande också för fadern blivit mer prominent. Till skillnad från en 

tidigare förståelse av fadern som primärt dominant hellre än omsorgsfull, med vilken det 

medföljt en press på mannen att uppehålla ett patriarkalt och restriktivt förhållningssätt till 

familjen och barnen, ser många det nu som att fathering är något bra för mannen och att den 

nya, frigjorda mannen var en omvårdande (nurturing) man.144 Detta ställs emot förståelsen av 

faderskapets primära funktion som uppfostrande och utbildande för barnet, och presenterar 

faderskapet som likväl en närande upplevelse för pappan. Denna inställning anas i romanen, 

där Stillmans inställning till barnet som en tröst, ett privilegium för en far, blir framträdande.  

Wahlström skriver även att impulsen att förlåta och återförenas i relationer mellan fäder 

och söner talar för en mer progressiv maskulinitetssyn, som motsätter sig tidigare uppfattningar 

om män som konstanta konkurrenter i genushierarkin. Dessutom lägger hon fram idén att 

manliga gemenskaper (som sträcker sig vidare än bara mellan fäder och söner) kan vara ett sätt 

för män att arbeta mot den ensamhet som ofta präglar den maskulina identiteten.145 I Quinns 

fall är det tydligt hur ensam han blivit efter sin fru och sons bortgång, och hans sätt att vilja 

återförena Stillman och Peter kan tala för hans önskan att skapa en sådan gemenskap, för att 

han själv erfarit den betungande ensamheten. 

Vidare illustrerar ovan citat en schism mellan praktik och identitet. Stillman har varit 

en usel far som skadat sin son. Trots detta bär han fadersrollen med stolthet i mötet med Quinn. 

Han har inte glömt Peter, han har aldrig slutat vara en pappa. Quinn å andra sidan, har slutat 

vara pappa efter förlusten av sonen, och har förtryckt minnena och känslorna, som sen rörs upp 

av mötet med Peter. Även om både Stillman och Quinn blivit berövade det praktiska 

faderskapet har de två hanterat det på olika sätt, och när fadersrollen som identitet varit en för 

tung börda för Quinn att bära väljer Stillman att hålla kvar i den. 

2.1.2.2 Peter – Den förlorade sonen 

Quinns möte med Peter målar upp en fadersbild i linje med stereotypen av den dominerande 

patriarken. En del av detta är misshandeln som Peter utsatts för.  

”Peter knew some words. That could not be helped. But the father thought maybe Peter 

would forget them. That is why there was so much boom, boom, boom. Every time Peter said 

a word, his father would boom him. At last Peter learned to say nothing.”146 Misshandeln leder 

till Peters handikapp, och barnets försvarslöshet mot fadern uttrycks. ”Big father said: it makes 
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no difference. To me. That is to say, to him. Big father of the big muscles and boom, boom, 

boom.”147  

Efter tretton år ska nu Stillman släppas tillbaka ut i samhället, men Peter och Virginia 

menar att han nu är ute efter att skada sonen. Denna slutsats dras eftersom Peter nyligen fick 

ett hotande brev från fadern. ”He called Peter a devil boy and said there would be a day of 

reckoning.”148 Hela monologen får Stillman att framstå som en ond, emotionellt frånvarande 

far, icke kapabel till att ta hand om sin son, en bild som kontrasteras mot den ömsinte fader 

som diskuteras i avsnitt 2.1.2.1. 
Samtidigt, likt Stillman, har Peter inte släppt taget om sin roll, han är fortfarande sonen 

och det finns i hans monolog mycket som tyder på en välvillig inställning till fadern. Det finns 

utrymme för förlåtelse för vad fadern gjort. Följande citat får det att framstå som att fadern, i 

Peters ögon, är en intelligent, vetenskapligt motiverad person, med motiv som till viss del kan 

ursäkta hans handlingar. ”The father was perhaps not really bad. At least I say so now. He had 

a big head. As big as very big, which meant there was much room in there. So many thoughts 

in that big head of his.”149 Kanske är det igen den barnlika naiviteten som präglar Peters 

inställning. En son ska enligt normen se upp till sin far, se honom som en förebild. Kanske är 

det Peters sätt att hantera situationen – att se sin far inte som ett monster – men som sin fader 

och sin utgångspunkt i världsbilden.  

Att Peter är någorlunda villig att förlåta fadern är intressant, för att det förstärker 

uppfattningen om Peter som primärt en son. En utomstående person med ett mer rationellt 

synsätt kanske inte alls hade reagerat på samma sätt. Detta talar för romanens inställning till 

faderskapet och relationen mellan barn och förälder, särskilt far och son, som något högst 

betydande för en persons varande och identitet. Peter och Stillman är förbundna boken ut, just 

på grund av sitt släktskap och sin roll som far och son.  

2.1.2.3 Den nya fadern och den gamla patriarken 

”American fatherhood is also typically rhetorically constructed – even in scholarship – as 

heterosexual, always positioned within marriage, white and middle class”, skriver 

Wahlström.150 På ytan stämmer detta för fäderna i City of Glass. Quinn, Stillman och Auster 

är samtliga heterosexuella, arbetande män av över- eller medelklassbakgrund som fått barn 

 
147 Auster 1990, s. 19. 
148 Auster 1990, s. 33.  
149 Auster 1990, s. 23. 
150 Wahlström 2010, s. 17.  
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inom äktenskapet.  

Stillman kan på många sätt anses vara arketypen av en patriark: han har försörjt 

familjen, kommer från en anrik släkt som auktoriserar familjens plats i klasshierarkin, han var 

både fysiskt och emotionellt frånvarande när Peter var bebis och har brukat våld mot sin son i 

hemmet. Detta överensstämmer väl med bilden av den klassiska amerikanska fadern. Stillman 

ser själv sin roll som en förebild för barnet. ”A father must always teach his son the lessons he 

has learned. In that way my knowledge is passed down from generation to generation, and we 

grow wise.”151 Det är faderns roll att fostra barnet, inte genom känslomässig närvaro eller 

fysiskt omhändertagande, utan genom kunskap.  

”I am the last of the Stillmans. That was quite a family, or so they say. From old Boston, 

in case you haven't heard of it I am the last one. There are no others. I am the end of everyone, 

the last man.”152 Peter är slutet på den Stillmanska blodslinjen och namngivningen av Peter 

Stillman, Jr och Peter Stillman, Sr är viktiga för förståelsen av karaktärerna. I USA finns en 

lång tradition bland framförallt WASPs, att döpa (oftast den förstfödde) sonen efter fadern. 

Liknande traditioner finns världen om, men just i USA hade traditionen sin absoluta höjdpunkt 

mellan första och andra världskriget, och började tappa i popularitet under 1960-talet, när en 

mer individualistisk tradition tog vid. Kopplat till namntraditionen var en förväntan att barnet, 

faderns junior, skulle ta över familjeföretaget eller hänge sig åt en liknande karriärbana. Att 

traditionen tappade i popularitet kom framförallt ur en önskan att ge barnet sin egen identitet 

genom ett eget namn, och därmed även frigöra barnet från förväntan att ta över faderns arv och 

levnadsbana.153 Vidare innebär akten att ge barnet faderns efternamn, som fortfarande är en 

dominerande tradition i västvärlden vid tiden som romanen utspelar sig, att faderns namn och 

identitet bevaras, medans moderns till en viss del förloras. Detta är ytterligare något som 

förstärker porträtteringen av familjen Stillman som en högst traditionsbunden konstellation.  

Detta upplägg, den klassiska kärnfamiljen, skapar en ram för Stillman att antingen 

anpassa sig in i eller göra uppror mot. Frågan blir därmed: Kan det ses som att Stillman gör 

uppror mot fadersrollen? Efter sin hustrus död lämnar Stillman rollen som traditionell far, men 

inte genom att bli en new father. Stillmans ”uppror” mot rollen, som innebär familjens förfall, 

kan istället läsas som konsekvens av pressen som den traditionella fadersrollen innebar. 

 
151 Auster 1990, s. 103. 
152 Auster 1990, s. 21. 
153 Courtney Shea,”When did naming your kid after yourself a parenting faux pas?”, Today’s Parent 
12/7 2017, https://www.todaysparent.com/pregnancy/baby-names/when-did-naming-your-kid-after-
yourself-become-a-parenting-faux-pas/ (2020-01-08).  
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Stillman blir ett exempel på hur fadersrollen kan korrumpera och bryta ner en man. 

Quinn och Auster skiljer sig från Stillman. Ingen av dem har till synes någon historia 

av våld i hemmet och det finns skäl för att se drag av the new father i dessa karaktärer. Båda 

två har genom sitt faderskap ett ansvar, men samtidigt erbjuds de mer frihet än Stillman. 

Wahlström understryker paradoxen som länge präglat porträtteringen av faderskap och 

maskulinitet i den amerikanska kulturen – faderskapet ses som något som tyglar mannen, och 

till stor del riskerar att minimera maskuliniteten, om det blir för likt moderskapet: 

 
Interestingly, then, while in hegemonic American political discourses family and fatherhood are central 

to the stability and success of the individual as well as the nation, the American canon has often 

constructed family and domesticity as antagonistic to the idea of male American freedom and 

individuality, a dichotomization promoted both by authors of fiction and by literary critics.154  

 
Auster och Quinn kan båda i sitt faderskap ägna sig åt både barnet och arbetet, medan Stillman 

tvingades ta avstånd från sin son och sedan missbrukade sin roll som vårdnadshavare och föll 

offer för galenskapen. Att förena faderskapet med arbetet blev destruktivt för honom och i 

förlängningen Peter. Auster har inte detta problem, och till synes inte Quinn heller. Istället är 

det när Quinn förlorar sin son som han ger upp sitt intellektuella arbete. Det är inte faderskapet 

i sig själv som innebär en destruktiv vändning i hans liv, utan förlusten av det. 

Förlusten av ett barn är ett av romanens centrala teman och detta är genomgående i 

Austers författarskap. Wahlström skriver:  

 
While fatherhood is an absolutely central theme in Auster’s texts, it is thus often linked to the loss of 

children. For his protagonists the loss of a child results in a rupture in paternal identity, and the crisis of 

the protagonist is profound. Since the fathers in these fictions are constructed according to an individual, 

self-sufficient model of paternity, they suffer in solitude.155 

 

Medan Quinn är ett exempel på en far som lider i tystnad, är det fortfarande viktigt att bejaka 

utforskandet av männens känsloregister i romanen. Quinn tilldelas möjligheten att erkänna 

sorgen och erfara känslor som ilska och svartsjuka, och kan sakna sin son – vilket illustrerar 

det känslomässiga bandet han knutit till barnet. Likväl kan Auster känna ångest och oro över 

Quinns försvinnande, och även uttrycka det för sin vän berättaren. Dessa män kan därmed anses 

befinna sig i en övergång mellan den gamla fadern och den nya, känslosamma. 

 
154 Wahlström, s. 27. 
155 Wahlström 2010, s. 89. 
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Kopplat till denna utforskning av känsloregistret är den nya faderns möjlighet att 

uttrycka och mätta ett behov av omtanke och vård, vilket Wahlström poängterar som en del av 

det nya familjeidealet. Detta knyter Wahlström till homosocialitet, vilket är synligt i relationen 

mellan Quinn och Paul Auster. När Quinn möter Auster kan han inte bara uttrycka för Auster 

behovet av stöd och närhet utan skapar vänskapsband med honom istället för att direkt känna 

konkurrens med Auster. Homosocialiteten binder de två männen till varandra, och vidare till 

den nya fadersrollen. 

Vad som är viktigt att notera är att varken Auster eller Quinn är bara fäder i romanen. 

Stillman existerar primärt i relation till sin son, medan Quinn och Auster präglas en 

individualistisk karaktärsteckning. De är yrkesmän och intellektuella varelser – centrala 

karaktärer med agens och ett känsloregister som fäder i populärkulturen tidigare inte tilldelats, 

enligt Wahlström. Antingen har faderskapet förbisetts och fokus har legat på männen som 

individer, eller så har faderskapet varit deras definierande egenskap. Enligt Wahlström ska the 

new father helt avvisa den traditionsbundna fadersrollen och det är inte fallet för någon av de 

tre fäderna. För även om Quinn och Auster närmar sig rollen av the new father finns det inte 

nog grund i romanen för att mena att de fullt ut förkroppsligar den nya formen av faderskap. 

Dock kan begreppet post-nuclear domesticity vidare illustrera hur främst Auster rör sig bort 

från den arketypiska fadersrollen. 

2.1.2.4 Post-nuclear domesticity – pappa på hemmaplan 

Wahlström beskriver kriterierna för det amerikanska familjeidealet som följande: ”[F]irst, the 

family is placed exclusively in the private sphere; second, the family is a site for harmonious 

and companionate interaction and nurture; and third, the family is nuclear and heterosexual, 

and follows a prescribed sexual division of labour.”156 Detta positionerar familjen i hemmet, 

och mannen som individ utanför det. Familjen är något som primärt bör existera inom hemmets 

väggar, och faktumet att Quinn och Auster ägnar sig åt yrken som baseras i hemmet, lägger en 

grund för en mer närvarande fader och för en utsuddning av den tidigare tydliga skiljelinjen 

mellan faderskapet och den arbetsföra mannen. Wahlström hävdar även att faderskap är platsen 

där maskulinitet och domesticity möts, vilket framhäver faderskapets och hemmets roll i 

maskulinitetskonstruktionen.157 

Att varken Quinn eller Auster utövar krävande fysiskt arbete innebär att männen måste 

 
154 Wahlström 2010, s. 13. 
157 Wahlström 2010, s. 4. 



 

53 

hålla fast vid sin intellektuella identitet, som är intimt kopplad till deras förmåga att försörja 

familjen. Men männen får också ägna sig åt den intellektuella verksamheten utan att den 

nödvändigtvis måste kopplas till försörjningen. Quinn och Auster kan diskutera Don Quixote 

för nöjes skull, utan att primärt behöva känna bördan av att försörja sig själv och familjen. Både 

Wahlström och Pochmara diskuterar detta, att den amerikanska fadern traditionellt måste 

existera som en person med det specifika målet att försörja sin familj.158  

Ingen av männen befinner sig någonsin i romanen på en traditionell arbetsplats, där 

Pochmaras marketplace manhood blir en faktor. Hemmet blir därmed i denna roman en arena 

där fadern kan existera både som en individ och yrkesman. Detta gäller även för Stillman, vars 

”forskning” i experimentet med sonen utfördes i deras hem. Detta måste kopplas till post-

nuclear domesticity då hemmet är platsen där detta utspelas och undersöks. Wahlström 

beskriver domesticity som: “an orientation towards home and family life as well as an 

orientation towards the undertaking of practical work to maintain family and nurture the home 

and the family.”159 En länk skapas mellan maskulinitet, faderskap och hemlivet.  

I och med att Austers familj är en klassisk kärnfamilj blir det mer fruktbart i denna 

analys att rikta fokus mot arbetets roll och hemmets betydelse för det. Hur fungerar hemmet 

som en medierande instans i Austers faderskap och yrkesliv? Eftersom det är i Austers hem 

som Quinn och Auster möts blir det spelplan både för vänskapen som uppstår mellan dem och 

svartsjukan som Quinn upplever när han upptäcker att Auster lever det liv som Quinn förlorat. 

Domesticity blir för honom avundsvärt, vilket skiljer sig från den tidigare uppfattningen om att 

män bör ta avstånd från den.  

Wahlström skriver att konventionen länge varit att sammankoppla femininitet med 

hemmet och att mannen alltid sökt sig utanför det. En typ av masculine domesticity och en 

närhet mellan mannen och hemmet kan därmed bidra till att förstärka intrycket av en manlig 

karaktär som en new father.160 Att Auster med bekvämlighet tar emot Quinn i sitt hem, bjuder 

honom på en hemlagad lunch och utan betänklighet erbjuder honom att äta middag med 

familjen tyder på hur hemmet är en välbekant domän för Auster. Han arbetar i hemmet och 

skapar därmed en värld där maskuliniteten förenas med den feminint kodade domesticity. 

Till skillnad 1970-talets hemmafru-skildringar, som Wahlström nämner i sin studie av 

post-nuclear domesticity, där uttråkade hemmasittande kvinnor ville fly från hemmets 

restriktiva väggar, framstår det som att Auster trivs inom dem, och som att Quinn längtar 

 
158 Pochmara 2008, s. 130, Wahlström 2010, s. 24. 
159 Wahlström 2010, s. 28. 
160 Wahlström 2010, s. 59. 
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tillbaka till dem – likt hur många new fathers har tagit klivet in i hemmet. 

2.1.3 Lived embodiment 
Connell skriver i Maskuliniteter att när det talas om en ”sann maskulinitet” eller ”naturliga 

män” förväntas denna sanna maskulinitet nästan alltid att utgå från männens kroppar. Antingen 

finns den sanna maskuliniteten inneboende i kroppen eller så uttrycker den något om den 

manliga kroppen.161 Kropp och kroppslighet blir därmed en viktig faktor i skapandet och 

upprätthållandet av maskulinitet, och i att anlägga ett intersektionellt perspektiv på romanen.  

Vad som är noterbart med City of Glass är att det förekommer relativt få beskrivningar 

huvudkaraktären Quinns kropp. Hans utseende kommenteras först i slutet av romanen – när det 

har förändrats. Därmed kommer jag utgå från de kroppar som Quinn möter i romanen, för att 

redogöra hur Quinns maskulinitet etableras i relation till dem, och hur de skiftande 

maktrelationerna ser ut. Quinn är embodied som en vit, medelklass, heterosexuell man. Enligt 

J. Björklund et al. är en del av privilegiet som en omarkerad kropp att förstå sig själv som 

omarkerad. Genom sin vithet, sin medelklass och sin förmåga att försörja sig själv behöver 

Quinn inte fundera på klass eller ”ras” under större delen av romanen. Särskilt inte i relation 

till sin egen kropp.  

2.1.3.1 Peter: Den trasiga pojken 

Beskrivningen av Peters kropp framställer den som trasig, felaktig och i förlängningen 

normbrytande. En icke fungerande kropp blir sedermera degraderad inom genushierarkin 

eftersom den inte kan utföra en rad av de typiskt manliga handlingarna och heller inte estetiskt 

normerande.162 

 
It seemed to Quinn that Stillman’s body had not been used for a long time and that all its functions had 

been relearned, so that motion had become a conscious process, each movement broken down into its 

component submovements, with the result that all flow and spontaneity had been lost. It was like 

watching a marionette trying to walk without strings. […] Peter stood up. Or rather, he began the sad, 

slow adventure of maneuvering his body out of the chair and working his way to his feet. At each stage 

there were relapses, crumplings, catapults back, accompanied by sudden fits of immobility, grunts, words 

whose meaning Quinn could not decipher. […] Peter gave a little spastic wave of the hand and then 

slowly turned and walked across the room. He tottered as he went, listing first to the right, then to the 

 
161 Connell 2015, s. 83.  
162 Connell 2015, s. 83–84. 
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left, his legs by turns buckling and locking.163 

 

Teorin om lived embodiment föreslår att en kropp som visserligen tillhör den hegemoniska 

könskategorin fortfarande ”markeras” av andra kroppsliga faktorer, som kan påverka deras 

status och uppfattningen av den.  

”More specifically, they highlight how the constitution of seemingly unmarked bodies 

precisely as unmarked takes place through the marking of other bodies as different.”164 När 

Quinn möter Peter första gången framstår han knappt som en man, knappt som en människa. 

Han ser hans kropp som om den, likt en marionett, är inkapabel att styras utan trådar – Peter 

kan knappast själv styra den. Quinn kan, genom sin markering av Peter som inkapabel, framstå 

som unmarked. Kroppen är sedermera en del i att skapa och upprätthålla en identitet. För Quinn 

hade Peter, om han haft möjlighet att växa upp utan sin fars misshandel, kunnat framstå som 

en like, men på grund av hans kroppsliga och mentala tillstånd blir han markerad som ”the 

Other” – ”den Andre”. ”As their eyes met, Quinn suddenly felt like Stillman had become 

invisible. [...] Quinn did not know what to do. He sat there dumbly in his seat, looking back at 

Stillman. A long time passed.”165 Vidare innebär detta att Peter nästan blir osynlig för honom, 

likt den Andre ofta blir för den privilegierade.  

2.1.3.2 Paul Auster: ”A tall dark fellow” 

När Paul Auster öppnar dörren för Quinn får vi ta del av en beskrivning av karaktären som väl 

överensstämmer med den verkliga förlagans fysiska attribut.  

 
He was a tall dark fellow in his mid-thirties, with rumpled clothes and a two-day beard. In his right hand, 

fixed between his thumb and first two fingers, he held an uncapped fountain pen, still poised in a writing 

position.166  

 

Författaren Paul Auster är av etnisk judisk börd, vilket jag i min analys utgår ifrån att karaktären 

Paul Auster också är.167 Detta får betydelse för mötet med den vite Daniel Quinn. 

 
163 Auster 1990, s. 28. 
164 Björklund, Hellstrand, Folkmarson Käll 2015, s. 100. 
165 Auster 1990, s. 18. 
166 Auster 1990, s. 111. 
167 Här frångår jag min tidigare tanke om att karaktären och författaren Paul Auster måste hållas isär. 
Detta är ett medvetet val eftersom de fysiska dragen hos förlagan till karaktären Paul Auster är av 
betydelse för analysen, och eftersom karaktären beskrivs på ett sätt som fortfarande överensstämmer 
med verklighetens Paul Auster vill jag mena att det är rimligt att utgå från att deras fysiska liknelse 
grundas i ett delat judiskt arv. Gerald Sorin, ”Paul Auster, a man who has carried a wound”, Haaretz 
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Marginaliseringen av den etniska judendomens fysik är den del i förtrycket mot judar världen 

över, och blir därmed en faktor i om kroppen markeras eller inte.168 Därmed är Austers judiska 

identitet en del av hans embodiment. 

 
“I came here looking for Paul Auster, the detective.”  

“The what?” Auster laughed, and in that laugh everything was suddenly blown to bits. Quinn 

realized that he was talking nonsense. He might as well have asked for Chief Sitting Bull – the effect 

would have been no different.169 

 

Dock, eftersom Quinn är i Austers hem, hans domän, och i en position där han har förlorat det 

Auster fått behålla, hamnar han i underläge. Hans kroppsliga markör av sin vithet negligeras 

av att Austers kropp markeras av allt det Quinn förlorat – faderskapet, det intellektuella arbetet. 

Istället blir Quinn stollen som kommer in i Austers privata sfär och påstår sig leta efter 

detektiven Paul Auster. Dessutom har han kidnappat Austers identitet. Auster styr därmed 

mötet, han bjuder honom på lunch och Quinn blir tårögd av att sitta i lägenheten med honom. 

I jämförelse med Quinns övertag i situationen med Peter, i vilken han är mannen som ska hjälpa 

till och ”rädda dagen”, har rollerna nu förbytts hemma hos Auster. Auster blir idealet, mannen 

som Quinn vill byta liv med och personen som han hoppats ska kunna lösa alla hans problem. 

Dynamiken har förändrats, och när Quinn övergett Austers identitet (som han antagit vid mötet 

med Peter) förändras maktpositionerna.  

2.1.3.3 Hotellreceptionisten: ”A large black man”  

I avsnitt 2.1.1.4 diskuteras hur Quinn med hjälp av sitt sportintresse kan växla mellan olika 

sociala koder i olika sammanhang, vilket får betydelse för hur hans maskulinitet konstrueras. 

På liknande sätt blir det värdefullt att analysera ett liknande möte, när Quinn träffar en man av 

en annan etnicitet, och hur lived embodiment kan belysa intersektionaliteten som en viktig 

faktor i denna form av interaktioner.  

Quinn besöker Stillmans hotell, en plats som stinker av insektsmedel och 

cigarettfimpar.170 Där inne går Quinn fram till receptionen för att be om numret till Stillmans 

 
19/9 2012,  https://www.haaretz.com/life/books/books-paul-auster-a-man-carrying-a-wound-
1.5164288 (2021-02-12). 
168 Evan Gerstmann, ”Hate Crimes Against Jewish Students Are At An All-time High”, Forbes 
Magazine 9/9 2020, https://www.forbes.com/sites/evangerstmann/2020/09/09/hate-crimes-against-
jewish-students-are-at-an-all-time-high/?sh=7e809f7c632f (2021-02-12). 
169 Auster 1990, s. 112–113. 
170 Auster 1990, s. 104–105. 
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rum, i vilken det sitter en svart man som beskrivs enligt följande:  

 
A large black man sat behind the front desk with his sleeves rolled up. One elbow was on the counter, 

and his head was propped in his open hand. With his other hand he turned the pages of a tabloid 

newspaper, barely pausing to read the words. He looked bored enough to have been there all his life.171 

 

Vidare beskrivs mannen inte bara som uttråkad men även lat och ovillig att hjälpa Quinn. När 

Quinn förklarar att han vill lämna ett meddelande till Stillman säger mannen att ingen med det 

namnet bor där, vad han kan minnas. Det krävs att Quinn mutar mannen med fem dollar för att 

han ens ska leta efter hotelliggaren. Mannen kallar även Quinn för ”bub”: ”Listen, bub, I’m 

only telling you what it says here.”172 Detta ord framstår nästan som nedsättande i kontexten 

och bidrar till porträtteringen av hotellreceptionisten som en nonchalant karaktär. Quinn ställs 

här mot en person av lägre rang, vars hjälp han behöver. Utan receptionisten kan han inte få 

informationen han behöver. Samtidigt har Quinn något mannen inte har – möjligheten att gå 

därifrån, att inte tvingas jobba där. I den miljön, ett malätet hotell där kackerlackorna frodas, 

sätts mannen i underläge och makten skiftas över till Quinns sida. Som vit, självförsörjande 

man kan han lämna hotellet när han helst behagar. Den svarte mannens embodiment blir därmed 

hans fångenskap i arbetet, och färgar hans interaktion med Quinn. 

2.1.3.4 Den unga läsaren / Quinns förfall 

När Quinn sitter på tågstationen och väntar på att Stillman ska ankomma till New York sätter 

han sig på en bänk på stationen och väntar. Bredvid honom sitter en ung tjej och läser en av 

hans William Wilson-romaner. ”Quinn guessed her age at around twenty. There were several 

pimples on her left cheek, obscured by a pinkish smear of pancake makeup and a wad of 

chewing gum was crackling in her mouth.”173 Nästan omedelbart tycker han illa om henne för 

att hon ser inte ut som han föreställt sig sina läsare. 

”He did not like the girl sitting next to him, and it offended him that she should be 

casually skimming the pages that had cost him so much effort. His impulse was to tear the book 

out of her hands and run across the station with it.”174 Reaktionen baseras endast på hennes 

utseende. När han frågar henne säger hon att boken varken är särskilt bra eller särskilt dålig. 

Detta förstärker Quinns intryck av den unga kvinnan som omogen, en dålig läsare. Vidare säger 

 
171 Auster 1990, s. 105. 
172 Auster 1990, s. 106. 
173 Auster 1990, s. 64. 
174 Auster 1990, s. 64. 
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hon: ”it passes the time, I guess. [...] It’s just a book.” Detta stör Quinn, som tillskriver 

litteraturen, särskilt sin egen, ett högre värde än så. ”The girl was beyond hope. […] he 

struggled desperately to swallow his pride. Rather than punch the girl in the face, he abruptly 

stood up from his seat and walked away.”175  

Kvinnan präglas av flertalet markörer: finnig hud och tjockt smink, det kvinnliga könet 

och hennes unga ålder. Klassmässigt hamnar hon under Quinn. Att hon läser hjälper inte, då 

vad hon läser är deckarböckerna som Quinn skäms så mycket för.  

Det är betydande att han inte, som vid mötet med Virginia Stillman, attraheras sexuellt 

av den läsande kvinnan. Virginia som framställs som en glamorös och vacker kvinna, hon är 

vältubildad och varken särskilt fattig eller underlägsen, men hennes kropp markeras av 

sexualiteten, och detta blir dominerande för Quinns uppfattning av henne. Den unga kvinnan 

på tågstationen markeras istället av sin låga attraktivitet, och Quinn kan vidhålla sin egen kropp 

som omarkerad genom att markera henne som lågutbildad, dum och ung, bortom hopp. 

Samma unga kvinna dyker upp senare i romanen, när Quinn återvänder från sin 

vaktpost utanför Virginia och Peters lägenhet. När han kommer in i sin gamla lägenhet inser 

han att alla hans saker är försvunna och ersatta med en annan persons bohag. Medan han 

befinner sig i lägenheten, som inte längre är hans, kommer kvinnan som nu bor där hem. 

”She was wearing a white nurse’s uniform and held a brown grocery bag in her arms. 

When she saw Quinn she dropped the bag and screamed.”176 Quinn gör sitt bästa för att lugna 

kvinnan. Men på grund av hans utseende går det inte särskilt bra. Här har Quinns privilegium 

plötsligt försvunnit. Efter tiden utanför Stillmans har hans kropp och liv förändrats, när han ser 

en glimt av sig själv ser han en man som ser ut att ha lidit skeppsbrott. ”The transformation in 

his appearance had been so drastic that he could not help but be fascinated by it. He had turned 

into a bum. […] More than anything, he reminded himself of Robinson Crusoe.”177 

Kroppsligheten har förändrats, och Quinns trasiga kläder, smutsiga kropp och vildvuxna hår, 

skägg och naglar påverkar maktrelationerna mellan de två. Han är nu hemlös, och kvinnan får 

ett övertag genom att hon har ett arbete, ett hem och ett städat utseende. 
Kvinnan tror honom inte när han desperat försöker hävda att han är författaren som 

försvunnit. Utan framgång förklarar Quinn: ”I’ve had some difficulties lately. […] But it’s only 

temporary.”178 Men kvinnan hotar med att ringa polisen vilket får honom att lämna lägenheten.  

 
175 Auster 1990, s. 65. 
176 Auster 1990, s. 148. 
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Hans möten med den unga kvinnan visar hur kroppen blir betydande för skiftande 

maktrelationer. J. Björklund et al. skriver: ”[E]mbodiment is always situational, meaning that 

the body is situation but also in a situation.”179 De kroppsliga förändringarna är tydliga här, 

både Quinn och kvinnan gör en transformation. Vid första mötet beskrivs hon bara som en 

vanlig ung tjej, vid det andra blir hon mer respektingivande med sin yrkesuniform. Quinn 

representerar ett statusfall, vid det andra mötet har han nått botten. 

2.1.4 Sammanfattning: City of Glass 
I Connells första dimension redogörs för den hegemoniska, den underordnade och den 

delaktiga maskuliniteten. I min analys blir det tydligt att männens relationer till varandra är 

betydande för konstruktionen av deras maskuliniteter på individnivå och för bibehållandet av 

maskulinitetsidealet. Min analys visar att männen för det mesta förhåller sig till den normativa 

standarden för män i USA på 1980-talet, men att ingen av dem kan ses som hegemoniska 

maskuliniteter. Connell menar att resultatet av en starkt normerande eller hegemonisk 

maskulinitet är att de flesta män misslyckas med att leva upp till den normativa standarden.180 

Det är därför mest rimligt att placera Quinn, Auster och Stillman i den delaktiga kategorin. 

Även om männen inte alltid kan leva upp till idealet drar de fortfarande nytta av genushierarkin. 

Dessa män är inte nödvändigtvis svagare än de hegemoniska maskuliniteterna, och gör 

kompromisser och överenskommelser med kvinnor i form av äktenskap, faderskap och 

samhällsliv, istället för att enbart utöva dominans. Connell menar att de män som inte brukar 

våld mot sina fruar, deltar i familjelivet, delar sin lön med familjen och deltar i hushållsarbetet, 

fortfarande kan erhålla utdelning av patriarkatet och i sin synbara jämlikhet med kvinnorna.181 

För alla tre männen är detta något relevant, de har (åtminstone fram till en punkt i berättelsen) 

auktoriserats av sina kapital men kan fortfarande inte uppnå idealen fullt ut för att de 

kompromissar om sin maskulinitet i romanen. Quinn präglas av sina känslor och sin sorg, 

Auster är en deltagande fader och Stillman har gått miste om sina höga sociala och ekonomiska 

kapital. Samtidigt kan de fortfarande dra nytta av sin maskulinitet genom utdelning av 

patriarkatet i form av ömsesidig respekt från andra män och en dominans över de kvinnliga 

karaktärerna i romanen. 

Peter bör räknas som en marginaliserad maskulinitet. Han har förlorat sitt sociala och 

kulturella kapital, och ses som ett barn trots sin vuxna ålder. Samtidigt präglas han fortfarande 
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av en framträdande heterosexualitet, genom vilken han genomför försök att auktorisera sig 

själv i form av att köpa kvinnors kroppar. Så vad som marginaliserar honom är 

infantiliseringen, som speglar feminiseringen, vilken enligt Connell kan härröras ur den 

homosexuella marginaliseringen. Infantiliseringen gör Peter beroende av en kvinnas omsorger, 

något som går emot idealet av en man som kan ta hand om sig själv och som kan försörja en 

hustru och familj. Han feminiseras genom att bli lika försvarslös som ett barn – eller en 

kvinna.182 

Kroppsligheten bidrar till att uppehålla dessa maskulinitetskategoriseringar. Min 

undersökning av hur lived embodiment präglar framställningen av Quinns maskulinitet i 

relation till andra karaktärer har visat ett antal betydande möten mellan honom och ”the Other”. 

J. Björklund et al. framhåller att kvinnor allt som oftast märks som ”the Other”, men att det 

även kan gälla andra kroppar. Mötet med Peter är ett exempel på hur den normerande kroppen 

ställs mot den handikappade och marginaliserade. Mötet med den svarte mannen på hotellet 

antyder vilken frihet som präglar Quinns kropp, en frihet som även anas i relation till Peter. 

Quinn kan röra sig fritt i världen tack vare sitt privilegium i form av sin embodiment.  

Likväl ger hans embodiment honom en frihet Paul Auster inte har (frihet från 

antisemitism), även om de två männen i övrigt är väldigt lika. Vidare illustreras hur Quinn kan 

vidmakthålla sin position i nästan samtliga situationer. Som vit, normerande man är han nära 

nog välkommen i de flesta rum. Undantaget är hans andra möte med den unga kvinnan, i hans 

gamla – numera hennes – lägenhet, och det är viktigt att notera att han i hennes uppfattning 

utgör ett hot – något som de flesta kvinnor kan känna igen när de befinner sig i närheten av en 

okänd man. Hans kroppsliga ”förfall” är inte lika allvarligt som Peters, och Quinn är fortfarande 

kapabel till fysisk makt över kvinnor. Medan Peter utövar en ekonomisk makt över kvinnorna 

då han köper deras kroppar kan Quinn, även när han förlorat allt, fortfarande utgöra ett hot mot 

den unga kvinnan i lägenheten på grund av sin kropp.  

Den genomgående faderskapsskildringen i romanen grundar sig i barnets existens som 

en tröst, en gåva, en lycka som kan förloras. Quinns karaktärsteckning baseras i sorgen efter 

sonens bortgång och blir det som sporrar honom att ge sig in i mysteriet. Stillman har likväl 

lidit av sitt misslyckande som far, och dessa drag går igen i hur papporna porträtteras som mer 

levande och involverade individer i romanen. Dessutom illustreras hur avsaknaden av en familj 

och förlusten av faderskapet kan ses som undergången för männen: Stillman tar sitt liv och 

Quinn försvinner, förlorad i vad som kan antas vara ett allvarligt psykiskt sammanbrott. Detta 
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ställs i kontrast mot Auster som i sin roll som far och make står trygg kvar i slutet av romanen.  

Vad som är viktigt att notera är att romansviten skrevs och publicerades i en tid när 

mansrollen började bli föremål för undersökning. Den feministiska rörelsen och forskningen 

hade etablerat sig och det var inte längre bara kvinnan och hennes roll som blev föremål för 

dess analys. Romanens män förhåller sig alla till den hegemoniska maskuliniteten och till 

största delen framstår de som ”vanliga” män. De flesta är välutbildade och samtliga 

heterosexuella. Samtliga av de fyra männen Quinn, Peter, Auster och Stillman är eller har varit 

gifta med en kvinna, och tre av dem är fäder – alla till en son. Romanen gör inget större anspråk 

på att utmana den rådande västerländska hegemonin men det är noterbart att ett stort fokus 

läggs på fadersrollen, och att den känslomässiga karaktärsteckningen är framträdande. Rollen 

som pappa är betydande i en mans liv, på fler sätt än vad som tidigare varit normen, menar 

romanen. Kan det anas någon kritik mot mansrollen? Om någon så är det detta, att faderskapet 

bör ges större utrymme – att fadern inom fiktionen är en central karaktär med agens och ett 

betydande känsloregister. 

2.2 The Locked Room 

Tydliggörande: I detta kapitel kommer den namnlöse huvudkaraktären refereras till som ”B” 

–”Berättaren” förkortat.  

2.2.1 Maskulinitet 
De centrala karaktärerna i The Locked Room är B och antagonisten Fanshawe, Bs 

barndomsvän. Relationen mellan dessa två män är avgörande för förståelsen av boken och 

maskuliniteten den porträtterar. Därför kommer detta avsnitt av analysen primärt behandla B 

och Fanshawe. 

2.2.1.1 Författarnas marketplace manhood 

The Locked Room börjar med att huvudkaraktären B får ett brev från en kvinna som heter 

Sophie. Sophie är fru till vännen Fanshawe, som B sedan länge förlorat kontakten med. För 

Sophie har Fanshawe målat upp en bild av B som hans bästa vän, och därför ber hon nu att få 

träffa honom då maken försvunnit och lämnat efter sig några mystiska manuskript. Det 

framkommer att B är en skribent som främst publicerat litteraturkritik vilket gör honom lämplig 

att se över manuskripten och avgöra om de är värda att publicera eller inte.183 
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Att Fanshawe varit en betydelsefull person för B är tydligt. De växte upp tillsammans, 

bodde grannar som barn, och B beskriver Fanshawe som följande: 

 
It seems to me now that Fanshawe was always there. He is the place where everything begins for me, 

and without him I would hardly know who I am. […] We met before we could talk, babies crawling 

through the grass in diapers, and by the time we were seven we had pricked our fingers with pins and 

made ourselves blood brothers for life. Whenever I think of my childhood now, I see Fanshawe. He was 

the one who was with me, the one who shared my thoughts, the one I saw whenever I looked up from 

myself.184  

 

Deras barndom porträtteras som någorlunda normal och traditionsenlig, pojkarna lekte 

tillsammans och spelade baseboll och fotboll.185 I Bs minnen av uppväxten är det tydligt att 

Fanshawe hade ett stort inflytande över B och även de andra barnen. Likväl tydliggörs hur män 

invigs det hierarkiska system redan i barndomen och Fanshawe positioneras som hegemonisk. 

 
All through those early years, one had the impression that there was nothing he did not do well, nothing 

he did not do better than everyone else. He was the best baseball player, the best student, the best looking 

of all the boys. Any one of these things would have been enough to give him special status – but together 

they made him seem heroic, a child who had been touched by the gods.186 

 

Fanshawes framgångar är ett lysande exempel på Connells beskrivningar av hur 

samhällsstrukturerna som inordnar maskuliniteterna i det hierarkiska mönstret blir tydliga 

redan tidigt när pojkar kliver in i idrottens värld.187 Vidare präglas han av andra fördelaktiga 

drag, som ett attraktivt utseende och goda akademiska resultat. För B innebar det att han som 

barn konstant försökte vara som Fanshawe, efterapa det som gjorde Fanshawe bättre.  

 
Early on his influence was already quite pronounced. […] If Fanshawe wore his belt buttle on the side 

of his pants, then I would move my belt to the same position. If Fanshawe came to the playground 

wearing black sneakers, then I would ask for black sneakers the next time my mother took me to the 

shoe store. If Fanshawe brought a copy of Robinson Crusoe with him to school, then I would begin 

reading Robinson Crusoe the same evening at home.188 
 

 
184 Auster 1990, s. 235. 
185 Auster 1990, s. 252.  
186 Auster 1990, s. 253.  
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Detta lägger grunden till en av de viktigaste aspekterna av relationen mellan Fanshawe och B. 

Hela deras förhållande präglas av rivalitet, vilket blir tydligare ju äldre de blir. Som barn var 

det uppenbart att Fanshawe var pojken som var bäst på allt, och de andra kunde bara stå vid 

sidan och imponeras. Men ju mer tid som går så börjar konkurrensen mellan de två vännerna 

hårdna. ”Especially as we grew older, I don’t think I was ever entirely comfortable in his 

presence. If envy is too strong a word for what I am trying to say, then I would call it suspicion, 

a secret feeling that Fanshawe was somehow better than I was.”189  

Denna begynnande rivalitet anknyter till vad Anna Pochmara kallar marketplace 

manhood. Pochmara lägger fram det som att den kapitalistiska marknaden är en betydande 

faktor för maskulinitetskonstruktionen och att marketplace manhood sedan 1830-talet varit en 

form av maskulinitet som uppstår genom processen att bevisa sin maskulinitet inom den 

ekonomiska sfären och genom konkurrensen som uppstår. Ju bättre du gör ifrån dig på 

arbetsmarknaden – desto mer av en man är du.190 Som redan konstaterat är detta även en 

genomgående tanke hos Connell och Wahlström, som lägger vikt vid att en ”riktig” man enligt 

normen ska kunna försörja sin familj. Sedermera innebär detta att arbetsmarknaden och 

männens roller på den är värdefulla för att se hur maskulinitet konstrueras, och i just The 

Locked Room är rivaliteten mellan B och Fanshawe en del i detta då deras kunskaper, 

arbetsförmåga och intellekt blir betydande för relationen mellan dem.  

När B träffar Sophie berättar hon att Fanshawe aldrig sett ett yrke som något viktigt, 

och att under deras år tillsammans är det hon som tvingats försörja dem, vilket minimerar 

Fanshawes maskulinitet. Han har inte försörjt sin hustru såsom han borde enligt normen.  

 
Fanshawe had never had any regular work, she said, nothing that could be called a real job. Money didn’t 

mean much to him, and he tried to think about it as little as possible. In the years before he met Sophie, 

he had done all kinds of things – the stint in the merchant marine, working in a warehouse, tutoring, 

ghost writing, waiting on tables, painting apartments, hauling furniture for a moving company – but each 

job was temporary, and once he had earned enough to keep himself going for a few months, he would 

quit. When he and Sophie began living together, Fanshawe did not work at all. She had a job teaching 

music in a private school, and her salary could support them both.191  

 

Pengar är inte betydande för Fanshawe och att arbeta handlar för honom inte om att etablera 

en identitet och maskulinitet med stöd av yrket. Det är endast ett sätt att hålla sig flytande.  

 
189 Auster 1990, s. 247. 
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Genom korrespondensen mellan Fanshawe och hans syster Ellen får B och läsaren en 

uppfattning om Fanshawes yrkesmässiga bakgrund. När han lämnat Harvard tar han jobb på 

ett oljefartyg där han försöker passa in. Han spelar kort med de andra ombord och vinner, han 

spelar biljard i hamnar runt om i världen, i olika nedgågna barer och pubar, och vinner, och i 

maskinrummet sliter han för sitt liv. Hans anpassning erbjuder honom möjligheten att inte bara 

tjäna pengar utan även assimileras bland männen ombord, i ett försök att bli mer som dem och 

etablera en maskulinitet som går i linje med normen. 

 På skeppet arbetade han som sjöman, utility man, och mässman, och likt de andra 

männen ombord levde han från en måltid till en annan. Han lever efter rådet från en äldre 

kollega: ”Don’t take shit from no one”. Det blir tydligt att Fanshawe arbetade hårt och uträttade 

sina sysslor utan att klaga, och att tiden på skeppet präglades av en bitvis brutal verklighet med 

bråk mellan männen och tuffa, påfrestande uppgifter.192 Marketplace manhood blir även här 

framträdande, i hur Fanshawe anpassar sig, från sin högutbildade utgångspunkt till en mer 

fysiskt krävande roll. I denna anpassning kan Fanshawe börja tävla och hävda sig gentemot 

sina arbetskamrater och bygga på sin maskulinitet. På skeppet gäller det att vara stark, uthållig 

och fysiskt kapabel, vilket Fanshawe lyckades vara. Samtidigt kunde Fanshawe ytterligare höja 

sig över kollegorna på skeppet, eftersom han kom från en intellektuell bakgrund.  

 
What began as his liabilities – his Harvard education, his middle-class background – he eventually turns 

to his advantage, and by the end of his stint he is the acknowledged intellectual of the crew, no longer 

the “Kid” but at times also the “Professor”, brought in to arbitrate disputes […] and consulted regularly 

as a source of obscure information.193 

 

Hans uppgift blev allt oftare att hjälpa de andra männen, han fyller i deras skatteblanketter och 

skriver kärleksbrev till deras flickvänner som väntar hemma. Detta är väsentligt i att det 

illustrerar hur Fanshawe skiljer sig från de andra männen, med sin kunskap och utbildning, och 

auktoriserar sin maskulinitet med hjälp av kulturellt kapital. 

Detta intellekt använder sig Fanshawe när han börjar skriva, men han försöker aldrig 

att publicera sina verk. Det förklaras som att han helt enkelt inte trodde nog på verken för att 

våga skicka dem till en förläggare.194 Därför har det nu blivit Bs uppgift att göra det, eftersom 

han är bekant med branschen, och det är därmed skrivandet som vidare etablerar rivaliteten 
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mellan de två vännerna. Nu, när de är i trettioårsåldern, är de verksamma de inom samma fält 

men B har inte lyckats med sitt eget författarskap, utan får ”nöja” sig med att vara kritiker. Han 

når framgång, även om det inte är den framgång han strävat efter.  

”The world saw me as a bright young fellow, a new critic on the rise, but inside myself 

I felt old, already used up. What I had done so far amounted to a mere fraction of nothing at 

all. I was so much dust, and the slightest wind could blow it all away.”195 Att B inte känner sig 

lyckad yrkesmässigt färgar hur han ser på Fanshawe och hans manuskript. Att läsa sin väns 

manuskript, och upptäcka att de är bra, blir jobbigt. Att Fanshawe föreställt honom som en 

framgångsrik person för Sophie, känns inte som äkta beröm.196 ”I admit that I was flattered, 

and no doubt that was a natural feeling under the circumstances. I was having a hard time of it 

just then, and the fact was that I did not share this high opinion of myself.”197  

B kan inte låta bli att jämföra sig själv Fanshawe, precis som i barndomen. Den 

Fanshawe han kände som barn var alltid bättre än honom, och nu, i vuxen ålder, visar det sig 

att han likväl är överlägsen. Utgivningen av manuskripten, och den fina kritiken som verken 

får, belyser detta. ”This was the fairy tale that every writer dreams about, and I admit that even 

I was a little shocked. Such things are not supposed to happen in the real world.”198 Fanshawe 

har inte bara lyckats bättre än B, han har lyckats bättre än de flesta, och hans marketplace 

manhood utklassar därmed Bs.  

Att B får ta beslutet om att publicera eller inte publicera Fanshawes manuskript ses som 

en maktfaktor. ”There was no difference in my mind between giving the order to destroy 

Fanshawe's work and killing him with my own hands. I had been given the power to obliterate, 

to steal a body from its grave and tear it to pieces.”199 Detta är både lockande och skrämmande 

eftersom männens rivalitet lika mycket är en vänskap i grunden. ”If I did not want Fanshawe’s 

work to be bad, I discovered, I also did not want it to be good. Old rivalries no doubt had 

something to do with it, a desire not to be humbled by Fanshawe’s brilliance […].”200  

Men det faktum att Fanshawe nu är försvunnen, förmodad död, ger B en andra chans. 

”Given the strain of reconciling myself to the project, it was probably necessary for me to 

equate Fanshawe’s success with my own. I had stumbled onto a cause, a thing that justified me 
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and made me feel important.”201 Genom Fanshawes försvinnande kan B ta på sig en del av 

framgången, och när kritiker och läsare längre fram i romanen börjar spekulera kring att 

Fanshawe bara är Bs pseudonym, förstärks detta.  

En annan viktig aspekt av detta är pengarna som Fanshawes skrivande inbringar för B 

och Sophie. Ingen av de två har hittills i livet haft särskilt bra med pengar och inkomsten blir 

ett välkommet stöd. ”For the past eight or nine years, my life had been a constant scrambling 

act, a frantic lunge from one paltry article to another, and I had considered myself lucky 

whenever I could see ahead for more than a month or two.”202 Sophie talar ideligen om att 

skaffa sig ett eget jobb, eftersom det egentligen inte är särskilt trevligt att tänka på var pengarna 

kommer ifrån, men bekvämligheten kring att det plötsligt finns pengar gör att hon aldrig 

kommer till skott. När Fanshawes andra roman publiceras kan paret helt leva på inkomsterna 

från den, vilket leder till att de två försörjs av Fanshawe och Bs roll som familjeförsörjare 

fråntas honom. Detta kan också vara en motivation för honom att ta på sig lite av ansvaret för 

publiceringen. Eftersom han har varit drivande i att få böckerna utgivna så kan han genom 

denna uppgift bibehålla rollen som familjeförsörjare, så länge Fanshawe inte kommer 

tillbaka.203 Men när Fanshawe skickar ett brev till B och förklarar hur han uppfyllt rollen som 

Fanshawe planerat för honom att överta – make till Sophie och far till Ben – så understryks hur 

B ersatt Fanshawe. Fanshawe själv ser sig som fri från uppgiften att ta hand om familjen.204 Så 

även om männen inte explicit tävlar om rollen som familjefar sätts den i spel under romanens 

gång, männen måste etablera sin maskulinitet i relation till den – Fanshawe representerar den 

norm som ser rollen som kvävande och ett stort ansvar och B får representera en mer välvilligt 

inställd norm som ser mansrollen som inkluderande av privilegiet att få vara far och make.  

Connell diskuterar dubbelheten som präglar mäns inställning till faderskap och rollen 

som patriark, och lyfter hur män både kan frukta faderskapet eftersom det är ett åtagande, men 

ändå se det som något eftersträvansvärt så länge man får uppfostra en pojke. Detta blir till 

sociala spänningar män emellan.205 Jag tolkar det som att B och Fanshawe är två sidor av 

samma mynt, som tampas med sina roller och tar ut detta på varandra. Fanshawe använder B 

som en pjäs för att kunna frigöra sig själv, vilket B i slutändan drar nytta av eftersom han 

tilldelats en åtråvärd familjekonstellation. Samtidigt blir det svårt för B att känna sig bekväm i 
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rollen för att han inte kan undkomma att han endast tilldelats den på grund av Fanshawes 

kapitulation. Jag kommer att diskutera detta senare, men redan här vill jag poängtera att männen 

präglas av paradoxala känslolägen kring sin plats i genushierarkin, och i samhället. 

I slutet av romanen blir det pengarna som avgör familjens öde. Sophie och B kan inte 

längre med gott samvete leva på dem, ska de fortsätta vara gifta måste de hitta egna jobb och 

avsätta Fanshawes pengar i fonder till barnen. De anställer en litterär agent som får överta 

ansvaret för Fanshawes verk.206  

Tävlan mellan de två männen innebär att B måste frigöra sig från Fanshawe och skapa 

sig sin egen marketplace manhood. Att leva på Fanshawe blir ohållbart, destruktivt. Dessutom 

är deras kamp indikativ på genushierarkins konkurrensmässiga natur. Precis som i City of Glass 

blir intellektet grundläggande för hur männen ser sig själva och hur de agerar, interagerar och 

konstruerar sin maskulinitet. I både teorin om marketplace manhood och den hegemoniska 

maskuliniteten framträder intellektet som en byggsten i konstruktionen av det hegemoniska 

idealet, och en del i mannens sätt att auktorisera sig själv, vilket exemplifieras i båda romaner. 

Det finns ytterligare en karaktär i The Locked Room som är viktig att inkludera i 

diskussionen om marketplace manhood. När B bestämmer sig för att ta manuskripten till en 

förläggare tar han kontakt med Stuart Green, en någorlunda betydande person i förlagsvärlden. 

Likt B är han en man i 30-årsåldern och att de två delar bransch gör att en naturlig konkurrens 

uppstår mellan dem. B behöver Stuart för att publicera verken, men likväl hotas Stuart av B, 

som lika gärna kan vara författargeniet bakom manuskripten.  

 
Stuart was a rather prissy fellow, a Harvard type who wore bow ties and tweed jackets, and though at 

bottom he was little more than a company man, in the publishing world he was what passed for an 

intellectual. He had done well for himself so far – senior editor in his early thirties, a solid and responsible 

young worker - and there was no question that he was on the rise.207  
 

Relationen blir därmed svår. De anser sig båda veta bäst hur Fanshawes manuskript ska 

hanteras. När Stuart läst dem säger han att han vill stryka vissa av bokens delar och skriva om 

andra, men B motsätter sig detta. ”That’s just editor’s pride. […] It’s hard for you to see a 

manuscript and not want to attack it with a red pencil. The fact is, I think the parts you object 

to now will eventually make sense to you, and you’ll be glad you weren’t able to touch 
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them.”208 B talar självsäkert om texten och menar att han vet bättre än Stuart. Hade det istället 

varit så att Fanshawe själv satt där, som en relativ outsider (eftersom han inte har samma 

erfarenhet av branschen som B), hade kanske mer makt tilldelats Stuart.  

Även om Stuart ser sig hjälpa B, eftersom han har makten att publicera, sitter B likväl 

på nyckeln till Stuarts framgång. ”[I]f Fanshawe was the writer I said he was, then publishing 

him could only help Stuart’s reputation. He would share in the glory of having discovered an 

unknown American genius, and he would be able to live off this coup for years.”209 

Marketplace manhood är i spel här, när två män som delar bransch tampas med att bete 

sig professionellt mot varandra, samtidigt som de vill bevisa sig själva för varandra. ”He raised 

an eyebrow in response (a trick he had probably learned during his year at Oxford), as if I 

shouldn’t play games with him. I wasn’t, as far as I could tell.”210  

Konkurrensen liknar den mellan Fanshawe och B, eftersom männen försöker uppehålla 

en vänskaplig fasad, trots en underliggande rivalitet, som i sin tur inte tillåter männen att vara 

särskilt genuint vänskapliga med varandra. ”Stuart shook his head, and for the first time I saw 

that he was honestly impressed. It lasted for no more than a moment, but in that moment his 

arrogance and posturing suddenly disappeared and I almost found myself wanting to like 

him.”211 På grund av rivaliteten kan B bara ibland tillåta sig att tycka om Stuart. 

2.2.1.2 Konkurrensens sexualitet 

Konkurrensen mellan Fanshawe och B finns även i relationen till Sophie. Nästan omedelbart 

vid första mötet med henne blir B förälskad, och de blir sedermera ett par. Men B är också 

medveten om att utan Fanshawes försvinnande hade Sophie aldrig kunnat bli hans.  

 
Fanshawe had been lucky. The woman was beautiful, with dark, intelligent eyes, almost fierce in their 

steadiness. Thin, not more than average height, and with something slow in her manner, a thing that made 

her both sensual and watchful, as though she looked out on the world from the heart of a deep inner 

vigilance. No man would have left this woman of his own free will – especially when she was about to 

have his child. That much was certain to me. Even before I stepped into the apartment, I knew that 

Fanshawe had to be dead.212 
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B utgår enbart från kvinnans skönhet, och menar att det inte finns någon rimlig anledning till 

att Fanshawe skulle lämna en kvinna som henne. Inte bara placerar B Sophie i en traditionsenlig 

norm av att estetiskt sköna kvinnor primärt identifieras via denna faktor, och inte ses som hela 

individer, dessutom framställer han män som trogna kvinnor så länge de vidhåller denna 

skönhet. Det kan inte finnas någon anledning för en man att lämna en kvinna som henne. Likväl 

styrs Sophie av liknande normer, som inte vill anta rollen som den svartsjuka och klängiga 

hustrun. Hon väntar därmed med att ringa polisen när Fanshawe försvinner. ”She didn’t want 

to be one of those wives who panicked whenever her husband failed to show up, and she knew 

that Fanshawe needed more breathing room than most men. She decided not to ask any 

questions when he returned home.”213 När hon slutligen kontaktade polisen antog de en annan 

norm i sin bedömning av fallet: ”Husbands, after all, deserted their wives every day, and most 

of them did not want to be found.”214 Först senare i romanen, när B får livstecken från 

Fanshawe, inser B att Fanshawe, precis som polisen sagt, var kapabel att lämna familjen bakom 

sig. ”The man wanted to leave, and he left. He simply got up one day and walked out on his 

pregnant wife, and because she trusted him, because it was inconceivable to her that he would 

do such a thing, she had no choice but to think he was dead.”215 Fanshawes heder kompromissas 

om här, han har utnyttjat sin hustrus tilltro och övergivit sin avkomma. B kan återupprätta sin 

egen heder genom att uppvakta Sophie och ersätta Fanshawe i familjen. 

Här blir konkurrensen åter igen synlig. När B får reda på att Fanshawe inte alls är död 

blir tanken på, och rädslan inför, att han ska komma åter och kräva tillbaka sitt gamla liv nästan 

för mycket för honom. B ser sig själv som en stand-in för Fanshawe.  

”The thought that Sophie might want him back was too much for me, and I did not have 

the courage to risk finding out. This was perhaps my greatest failure of all. If I had believed in 

Sophie's love for me, I would have been willing to risk anything.”216  

Männens heterosexualitet är därmed bekräftad, och när relationen mellan B och Sophie 

växer sig allt starkare blir sexualiteten också mer framträdande. Sophies närvaro blir en 

konstant frestelse och distraherar B från arbetet. Precis som i City of Glass är den levande 

sexualiteten betydande, i relationen mellan Sophie och B är den indikativ på hur deras relation 
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mår – när de är lyckliga har de sex. ”Sophie was just as hungry for it as I was, and as the weeks 

passed, the house was slowly eroticized, transformed into a domain of sexual possibilities.”217  

Männens sätt att dela på ett sexuellt objekt är inget nytt i romanen. B och Fanshawes 

första sexuella upplevelse är likväl något de upplevde tillsammans. En helg när pojkarna var 

tonåringar tog Fanshawe med sig B till en bordell i en lägenhet på the Upper West Side i New 

York. Syftet med besöket är att förlora oskulden, och vistelsen blir en stark kontrast till den 

skyddande medelklassuppväxt pojkarna haft ute i förorten. ”[A] kitchenette and one dark 

bedroom with a flimsy curtain hanging between them. There were two black women in the 

place, one fat and old, the other young and pretty. Since neither one of us wanted the older 

woman, we had to decide who would go first.”218 Pojkarna singlar slant och Fanshawe får börja, 

medan B väntar i köket med den äldre kvinnan. ”She called me sugar, reminding me every so 

often that she was still available, in case I had a change of heart.”219  

Precis som Peter i City of Glass utövar de unga männen makt gentemot kvinnorna 

genom att köpa deras kroppar. Kvinnorna är marginaliserade genom sitt kön, sin hudfärg och 

sitt yrke och den äldre kvinnan försöker ideligen locka till sig B för att han, genom att köpa 

hennes kropp, kan hjälpa henne ekonomiskt, vilket skapar en maktdimension viktig att ta 

hänsyn till.  

 
I could only think about one thing: that my dick was about to go into the same place that Fanshawe’s was 

now. Then it was my turn and to this day I have no idea what the girl’s name was. She was the first naked 

woman I had seen in the flesh, and she was so casual and friendly about her nakedness that things might 

have gone well for me if I hadn’t been distracted by Fanshawe’s shoes – visible in the gap between the 

curtain and the floor, shining in the light of the kitchen, as if detached from his body. The girl was sweet 

and did her best to help me, but it was a long struggle, and even at the end I felt no real pleasure.220 

 

Att de köpt den prostituerades kropp är inte vad som berövar B njutning, utan det faktum att 

Fanshawe är där. Åter igen har de tävlat och B har förlorat, hamnat på andra plats.  

Här går det, precis som i analysen av City of Glass, att ana tvångssexualitetens spår i 

de unga pojkarna. Connell beskriver detta tvång som det sociala trycket att göra sig själv 

sexuellt tillgänglig, och därmed vidare normera heterosexualiteten. Att köpa sex blir en 

disciplinerande handling, då syftet med det hela är att förlora oskulden. Det sociala trycket på 
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unga män att förlora oskulden kommer sig av en uppfattning om att unga män ska vara vara 

sexuellt erfarna och hungriga. Detta leder till att de utan tveksamhet köper sex istället för att 

vänta på en partner som kan ge samtycke, vilket dessutom disciplinerar kvinnorna in i 

tvångssexualiteten. Det blir dessutom en del av socialiseringsprocessen in i maskuliniteten, och 

de två pojkarna drar nytta av patriarkatets utdelning, såsom Connell beskriver det.221 Sex finns 

tillgängligt när de behöver det, och genom förtrycket av kvinnor. 

2.2.1.3 Våld, ilska, emotion  

Våld och ilska förekommer mycket oftare i The Locked Room än i City of Glass. Även om 

männen till synes inte har en våldsam bakgrund (B berättar varken om slagsmål dem emellan, 

eller om våld i hemmet) så blir deras relation allt mer våldsam efter Fanshawes försvinnande. 

När det framkommer att Fanshawe inte är död, och han gör detta klart för B, följer ett hot med 

avslöjandet: ” [I]f by some miracle you manage to track me down, I will kill you.”222  

Våldsamhetens språk och handlingar är genomgående i romanen. På den verbala nivån 

finns ovan citerat dödshot men även hur B ser det som att han kan döda Fanshawe på ett 

symboliskt plan genom att bränna hans manuskript. Agget mellan männen blir framträdande i 

dels deras kommunikation via breven som Fanshawe skickar, men även när de tillslut möts i 

slutet av romanen. Då klargör Fanshawe sina motiv för att han fört samman Sophie och 

uttrycker hur plågad han själv varit av livet han levt, och hur han velat överföra denna plåga på 

B. ”I wanted you to suffer, to live with the same things I had to live with.”223  

I den beskrivning som följer, av hur Fanshawes liv sett ut sedan han flytt familjen, blir 

våldet framträdande på ett fysiskt plan. När Fanshawe gömde sig i New York, och ibland stötte 

på B på stan, och säger att det var tur att B inte kände igen honom. Hade han gjort det hade 

Fanshawe kanske dödat honom redan där och då. ”[I] was filled with murderous thoughts.”224 

Därför lämnade han staden och reste runt i världen. När Fanshawe berättar detta för B, genom 

en dörr i ett förfallet hus i Boston, bibehåller han sina tidigare hot mot B. Skulle B få för sig att 

ta sig in i rummet eller ringa efter en ambulans lovar Fanshawe att skjuta dem båda. Han har 

redan tagit gift och är utrustad med en pistol.225 Bilden av Fanshawe som växer fram genom 

hans interaktioner med B i det vuxna livet är en våldsam enstöring, en man så deprimerad och 

desillusionerad att han inte kunnat stanna i familjelivet, eller i det ”vanliga samhället”. När B 
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talar med män som arbetat med Fanshawe på oljefartyget blir bilden ännu mer tydlig, Fanshawe 

har inte varit rädd att använda sig av våld för att markera mot de andra männen när han 

upplevde att de bar sig illa åt.226 B kan själv minnas hur villig Fanshawe var att ge sig in i 

farliga, och ibland våldsamma, situationer utan att till synes tänka på konsekvenserna.227 

Våldet auktoriserar delvis Fanshawe eftersom det till och från i romanen gör att B följer 

hans instruktioner, exempelvis att han håller informationen om att Fanshawe lever från Sophie. 

Dessutom innebär våldet att den traditionella mansrollen uppfylls, i vilken individen inte är 

rädd, sårbar, och har den fysiska möjligheten att både förgripa och försvara. Connell skriver att 

våld är OK så länge det är berättigat, och männen i romanen berättigar våldet mot varandra, för 

sig själva, genom att göra det till en fråga om liv och död. Medan Fanshawe med hjälp av våldet 

räddar sig utan en tillvaro som kväver honom är B redo att använda våldet för att rädda det han 

tilldelats – familjen och sin plats i den.228 

Inte bara Fanshawe är våldsam. Det faktum att han lever innebär att maktkampen 

mellan de två männen fortsätter, och vetskapen om detta blir allt mer påfrestande för B. Istället 

för att följa Fanshawes vilja och låta honom tyna bort som ett allt mer suddigt minnesfragment 

bestämmer sig B för att söka upp honom, vilket slutligen leder till konfrontationen mellan dem. 

B känner att han måste bevisa för sig själv att Fanshawe inte längre har makt över honom och 

fantiserar om att döda Fanshawe. 

Dessa fantasier, och hatet mot Fanshawe, når sin kulmen i en scen som utspelar sig 

mellan B och Fanshawes mamma Jane. Jane har bjudit hem B för att hämta brev och fotografier 

som han behöver till arbetet med Fanshawes biografi (ett projekt han aldrig slutför). När B 

anländer till Janes hus bjuder hon honom på alkohol. Hon klätt upp sig, något som eggar igång 

en minnesprocess som tar B tillbaka till barndomen, då Jane fungerade som ett sexuellt 

fantasiobjekt för honom. Det slutar med att Jane och B har sex, en akt som blir gradvis mer och 

mer våldsam, eftersom B projicerar sin ilska och sitt hat mot Fanshawe på Jane.  

En bidragande faktor till ilskan som framträder i mötet är det som föregår sexakten – 

Jane delar med sig av sitt perspektiv på sin son. Hon är bitter över vilken väg han tog i livet 

framställer honom som en manipulativ och elak person. Detta eggar på B och han ser det som 

Janes sätt att manipulera in honom i akten. ”Her version of Fanshawe was so anguished, so 

fraught with the signs of genuine unhappiness, that I gradually weakened to her, fell into her 

 
226 Auster 1990, s. 331. 
227 Auster 1990, s. 253.  
228 Connell 2015, s. 135. 



 

73 

trap.”229 Det innebär även att det våldsamma sexet även blir ett sätt för Jane att förgöra sonen, 

symboliskt. ”Fucking me would be like fucking Fanshawe – like fucking her own son – and in 

the darkness of this sin, she would have him again – but only in order to destroy him.”230  

 Akten har för B ingenting med njutning att göra och han använder Jane för att straffa 

Fanshawe. Kopplingen mellan sexuellt begär och ilska, våld och hat, blir tydlig. Som Connell 

skriver så används våld ofta för att kuva (primärt) kvinnor och detta blir tydligt, även om våldet 

symboliskt riktas mot Fanshawe. Genom att kuva Jane Fanshawe, straffa henne för hennes son 

handlingar, hoppas B på att kunna etablera sin dominans över Fanshawe och kanske, 

undermedvetet, etablera en starkare maskulinitet.231 

 
I was consumed, and for the first time in my life I found no tenderness inside me. I was fucking out of 

hatred, and I turned it into an act of violence, grinding away at this woman as though I wanted to pulverize 

her. I had entered my own darkness, and it was there that I learned the one thing that is more terrible than 

anything else: that sexual desire can also be the desire to kill, that a moment comes when it is possible 

for a man to choose death over life. […] I was using her to attack Fanshawe himself. […] I wanted to kill 

Fanshawe. I wanted Fanshawe to be dead, and I was going to do it. I was going to track him down and 

kill him.232 

 

B, som större delen av boken har varit en lugn och rationell karaktär, förbyts här mot en individ 

mer jämlik Fanshawe, i frågan om våld, ilska och aggression. Efter incidenten med Jane 

Fanshawe börjar B ”come apart”, som det uttrycks i romanen. Han reser till Paris för att söka 

efter Fanshawe, vilket blir en fylleresa präglad av sexköp, våld och misslyckande. En kväll i 

Paris ser den fulla B en man på en bar som han tror är Fanshawe, men som själv kallar sig för 

Peter Stillman. B börjar håna mannen och agitera honom, och vägrar acceptera att det inte är 

Fanshawe han har framför sig. ”I realized that I was acting outrageously. Stillman was not 

Fanshawe – I knew that. He was an arbitrary choice, totally innocent and blank. But that was 

the thing that thrilled me – the randomness of it, the vertigo of pure chance.”233 Här tar våldet 

en annan karaktär än det som utövats mot Fanshawe, genom Jane. B känner nästan 

tillfredsställelse över att jaga Stillman över stadens gator, och när han tillslut hinner ikapp låter 

han sig misshandlas av mannen som inte är Fanshawe.234 Tanken om våld som ibland berättigat 
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eller accepterat kan lyftas fram även här, samtidigt som det blir symboliskt att B ser mannen 

framför sig som Fanshawe. Att bli misshandlad av mannen innebär skamkänslor eftersom B 

varit underlägsen, och understryker även hur män ofta använder våldsmedel för att uppehålla 

sin maktposition. Connell lyfter fram detta, att våld män emellan ofta grundas i stridigheter om 

positioner och makt och våldsyttringen mellan B och Peter Stillman bygger egentligen inte på 

relationen mellan dem två, utan Bs förhållande till Fanshawe.235 

 Händelsen i Paris får B att återvända till New York med svansen mellan benen. Han 

bestämmer sig för att överge projektet med Fanshawes biografi, han och Sophie separerar, och 

han inser att han inte vill döda Fanshawe längre. Relationen med Sophie börjar vittra eftersom 

B inte kan uttrycka för henne vad som tynger honom, och han vill skydda henne från 

informationen om att Fanshawe lever. Det är lockande att tolka händelsen i Paris som kulmen 

i tävlingen mellan B och Fanshawe, och att våldet spelat en viktig roll i deras relation och 

upplösningen av den. Våldet blir både meningsfullt och meningslös, då det visar för B att han 

gör sig själv en otjänst genom att försöka jaga en man som ändå i princip är död, som medvetet 

övergett sin familj och erbjudit B att ta över hans plats. Inte längre finns det något att tävla om, 

för B har redan vunnit. I slutet av romanen lappar B och Sophie ihop relationen, genom löftet 

att lägga Fanshawe bakom sig. Att de klipper relationen med honom visar hur ur ett moraliskt 

perspektiv det kan tolkas som att våldet i detta fall inte längre auktoriserar mannen. I den 

traditionella mansrollen blir det ett sätt att kuva andra och skapa sig makt, men för B har våldet 

bara fungerat som ett destruktivt sätt att förgöra sig själv i förlängningen, efter jakten på 

Fanshawe. Konkurrenten har redan tillintetgjort sig själv.  

Kopplingen mellan våld och mäns restriktiva attityd mot känslor är inte svår att göra. 

Känslor är kopplade till varje samhälles kultur och de normer som härskar inom detta system. 

För män är en viss grad av våld (som en förlängning eller tolkning av känslor) accepterat, mer 

än att gråta i många fall. Då kvinnor uppfostras att vara inkännande mot sina egna känslor och 

reflektera, ofta i samtal med andra, får män ofta höra redan i barndomen att gråta eller på andra 

sätt ge uttryck för sina känslor inte är ok, med våld som undantagsfall. Våldet kan oftast 

motiveras med att mannen varit upprörd, att han provocerats till handlingen. För många som 

växt upp som flickor är förklaringen till pojkars våldsamma beteende väldigt igenkännbar: 

”Han tycker om dig, men vågar inte visa det” har många av oss fått höra, som en ursäkt för att 

vi blivit dragna i håret eller liknande. Likaså kan våldet i denna roman ”ursäktas”, som en del 
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i ett destruktivt känslobeteende, där männen i sin ensamhet agerat utåt, istället för att verbalt 

avhandla sina känslor. 

Jag vill kort avhandla andra emotionella ögonblick i romanen, som är betydande för 

porträtteringen av männens känsloregister. Även om B inte är lika medvetet distanserad till 

sina känslor som exempelvis Quinn i City of Glass så är han inte van vid kraftiga känslouttryck, 

vilket illustreras vid första mötet med Sophie.  

 
These words she used to describe the feeling – no more room inside her – and then she went on to say 

that this probably meant that in spite of everything she was angry at Fanshawe, angry at him for having 

abandoned her, even though it wasn’t his fault. This statement struck me as brutally honest. I had never 

heard anyone talk about personal feelings like that – so unsparingly, with such disregard for conventional 

pieties – and as I write this now, I realize that even on that first day I had slipped through a hole in the 

earth, that I was falling into a place I had never been before.236  

 

Bilden av B blir en man som inte tidigare känt sig bekväm eller tagit del av tydliga 

känslouttryck som det citerade. Samtidigt illustrerar exempelvis mötet med Jane hur B blir mer 

och mer kapabel till emotionella utbrott och att han mer och mer handlar utifrån sina känslor.  

Ett liknande exempel är ett tidigare besök hemma hos Jane, när B i vuxen ålder får kliva 

in i Fanshawes pojkrum, fyllt av scoutmärken, basebollattiraljer, och bilder på de två som barn. 

När B tittar på bilderna överväldigas han av emotion, känslor och tårar som han inte förstått 

fanns inom honom. ”I took a deep breath and then started to cry, all of a sudden, not aware 

until the last moment that I had those tears inside me – sobbing hard, shuddering with my face 

in my hands.”237 B är inte bara en tuff man som hänger sig till våldet och ilskan, utan likaväl 

en påverkbar och sårbar individ. Idealet av en man som inte rörs till tårar av barndomsbilder 

motsätts här.  

Männen kämpar uppenbarligen med sina känslor. När Fanshawe lämnar familjen gör 

han det för att han överväldigas av ansvaret och mår dåligt. Istället för att bearbeta känslorna 

flyr han undan, på ett också typiskt manligt sätt. För B krävs det en misshandel i Paris innan 

han kan göra sig kvitt Fanshawes spökliga närvaro inom honom. På ett ganska arketypiskt sätt 

illustreras hur män ofta inte är utrustade för att hantera sina känslor, och därmed lider som ett 

resultat av detta. 
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2.2.2 En förlorad fader 
Precis som i föregående avsnitt lägger jag i detta kapitel fokus på B och Fanshawe, som 

representationer för två olika attityder inför faderskapet. Redan i avsnitt 2.2.1.1 resonerar jag 

kring relationen till fadersrollen såsom Fanshawe och B uppfattar den, och denna diskussion 

kommer återupptas nedan.  

2.2.2.1 Surrogatfadern: B  

När B först träffar Sophie är han främst intresserad av henne, och tycker att bebisen hon ammar 

på soffan framför honom mest är en distraktion från hennes sköna uppenbarelse. Så även om 

B inte framstår som särskilt intresserad av faderskapet från början så är det en självklarhet 

under hans uppvaktning av Sophie att ska han få henne måste han även ta ansvar för den 

faderlösa sonen Ben, som Fanshawe lämnat efter sig.238  

 B kliver i rollen som far nästan utan någon uppståndelse. När B och Sophie firat hans 

trettioårsdag tar han första steget mot den, när de kommer hem till lägenheten efter middagen 

och ställer sig i dörröppningen och tillsammans beundrar den sovande bebisen Ben. Efteråt har 

de sex första gången, och hela kvällen fångar in sinnebilden för en lycklig kärnfamilj.239 

 Tiden går och de anpassar sig till ett liv som innefattar alla tre. Sophie tar ut skilsmässa 

från Fanshawe och paret flyger till Alabama för att gifta sig.  

”‘And I want to adopt Ben, too,’ I said. ‘I want him to have my name. It’s important 

that he grow up thinking of me as his father.’”240 Precis som i City of Glass spelar familjeband 

och namn en stor roll. Det blir viktigt för B att bli Bens pappa, att ta över rollen och att Ben 

också ser B som sin far. Sophie menar likväl att detta är självklart. Denna uppfattning om en 

far som självklar del av familjen och Sophie och Bens liv understryker vad Wahlström 

poängterar i New Fathers?, det traditionella idealet av en kärnfamilj är fortfarande betydande 

i heterosexuella kretsar. Även om idealet knappast stämmer överens med verkligheten är det 

fortfarande något eftersträvansvärt.241 

Efter giftermålet flyget paret på bröllopsresa till Bermuda, och tar med sig Ben. På 

flyget dit kissar pojken på sig, när han sitter i knäet på B och denna händelse fungerar som 

startskottet för Bs föräldraskap. Det är som att B, genom giftermålet och adoptionen av Ben, 

på riktigt kan bli far till pojken, och anta rollen som mannen i familjen, tidigare känd som 
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Fanshawe. ”When I showed him the large dark spot on my pants, he laughed, clapped his hands 

together, and then, looking straight into my eyes, called me Da for the first time.”242  

Bs önskan att bli Bens far och överta rollen som pappa på riktigt talar även för något 

som Wahlström diskuterar, vilket är the new fathers önskan och längtan efter omsorg och 

relationer. Medan det tidigare varit oklart vad män egentligen vill ha ut av faderskapet har det 

blivit allt mer framträdande i populärkultur att män inte bara erkänner men även uttrycker en 

längtan efter ”companionship and the chance to nurture.”243  

Genom äktenskapet och övertagandet av faderskapet från Fanshawe etablerar sig B som 

en fader på sitt eget sätt, och han får till och med erkännande av Mrs. Jane Fanshawe. Genom 

flera meningsutbyten klargör hon att hon ser B som fadern till hennes barnbarn. ”That’s quite 

a little family you have there, my boy. […] She’s a lucky girl, that Sophie. Lucky to have 

landed on her feet. Lucky to have found a man like you.244 Trots att B egentligen ersatt hennes 

son, tagit hans plats i gökboet, så ser hon honom som en man hennes svärdotter kan skatta sig 

lycklig att ha fått tag i. 

 
Here you are, the little boy who lived next door. You’re the same person who used to run through this 

house with mud on his shoes – all grown up now, a man. You’re the father of my grandson, do you realize 

that? You’re married to my son’s wife. If someone had told me ten years ago that this was the future, I 

would have laughed.245  

 

Ovanstående citat säger även något om den dynamik mellan B och Fanshawe som jag redan 

varit inne på i tidigare avsnitt. Som barn var Fanshawe överlägsen och B hade inte en chans att 

nå upp till hans upphöjda position. Men nu som vuxna har B gått om Fanshawe, för Jane 

Fanshawe har det visat sig att hennes son inte alls var den man hon trodde, han har svikit sin 

familj och nu har B varit den som tagit hans plats och tagit på sig ansvaret som han övergett. 

Trots att han inte är den biologiska fadern så ser Jane honom som likvärdig, genom äktenskapet 

med Sophie.  

Erkännandet av B kommer likväl med smädelser och ett missgynnande av den egna 

sonen. Vid lunchen som leder till samlaget mellan Jane och B så jämför hon B och sonen, 

förklarar hur hon avundats Bs mamma när de var små, då B var ett bättre barn är hennes egen 

Fanshawe. Hon menar att Fanshawe var kall, raka motsatsen till B. ”He was all dead in there, 
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and I don’t think he ever loved anyone – not once, not ever in his life.”246 Fanshawe lät aldrig 

sin mamma röra vid honom, vilket fick henne att känna sig avvisad. Så redan i barndomen 

pågick en yttre bedömning av de två pojkarna, och i vuxen ålder har Jane fått möjligheten att 

äntligen byta ut sin son mot den hon egentligen ville ha.  

 
Efter Bs katastrofala resa till Paris faller äktenskapen samman momentärt, och paret separerar 

en tid. B kämpar för att vinna Sophie åter och för att kunna återuppta sin roll som far och make, 

som han frångått under tiden i Frankrike, och för att de ska kunna hitta tillbaka till varandra 

kräver de båda att Fanshawe måste försvinna ur deras gemensamma liv.  

 Familjen etableras igen genom en återförening, Sophie föder ytterligare en son, denna 

gång Bs biologiska barn, och de nämner aldrig igen Fanshawe vid namn. Detta ser B som ett 

tecken på lojalitet mot varandra och B ger dessutom upp på projektet att skriva en biografi om 

vännen. Ska deras äktenskap lyckas så måste Fanshawe hållas utanför det.247 

Denna narrativa händelseutveckling är indikativt på det Wahlström kallar för socially 

defined fathering. Detta nya sätt att se på och ta sig an föräldraskap legitimerar faderskapet 

även om det inte är av biologiskt ursprung, och det blir betydande i romanen för att det ses som 

att barnet Ben måste ha en pappa. Det kan B och Sophie enas om, och det blir viktigt för B att 

ta över faderskapet från Fanshawe, och Jane Fanshawe legitimerar likväl sin nya svärson som 

far till hennes barnbarn utifrån tanken att ett barn behöver en far – och Bens biologiska far har 

svikit honom. 

Dessutom spinner även denna aspekt av relationen mellan männen vidare på den 

konkurrensmässiga facetten av faderskapet. B ersätter Fanshawe, och detta räknas, trots att det 

är Fanshawe som ”kastar in handduken” och ser till att detta sker. Detta framhäver hur 

betydande viljan att vara far är i denna bok, för B blir det ett självklart nöje att bilda en familj 

med Sophie och Ben medan Fanshawe ser det som en restriktiv händelseutveckling, vilket 

tvingar bort honom från sitt tidigare liv.   

I och med att B och Fanshawe byter plats, och inte delar uppgiften att uppfostra Ben, 

så blir inte faderskapet en gemensam handling i denna roman, men likväl illustreras 

faderskapets skiftande natur. Romanen uttrycker hur faderskap är mer än det biologiska 

släktskapet. Precis som i City of Glass blir frågan om vilja och önskan betydande, att vara far 

innebär att vilja vara det.  
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Detta kontrasterar i sig den tidigare synen på det amerikanska faderskapet som antingen 

frånvarande eller auktoritärt.248 Ställt mot Fanshawes önskan att fly familjen får faderskapet 

denna dubbla natur – ett privilegium och likväl ett ansvarstyngt åtagande. 

2.2.2.2 Faderskapet som en börda: Fanshawe  

En bidragande orsak till att B och Fanshawe tappar kontakten i slutet av tonåren är att 

Fanshawes pappa går bort i cancer.249 Precis som sonen Ben så förlorar Fanshawe sin far, vilket 

gör att dessa händelser går att spegla och dra paralleller mellan.  

 Mr. Fanshawe är i femtioårsåldern när han går bort, han har arbetat som framgångsrik 

advokat och jobbade ofta sent och under helgerna. Han var ofta frånvarande, och B jämför 

honom med sin egen far: ”He was a cipher to me, a silent man of abstracted benevolence, and 

I never got to know him well. Whereas my father tended to be around a lot, especially on the 

weekends, Fanshawe's father was rarely to be seen.”250 Eftersom det är B som berättar så får vi 

aldrig höra direkt från Fanshawe hur relationen mellan honom och hans far såg ut, men genom 

Bs minnen och perspektiv framgår det att fadern var en frånvarande figur, som kan betecknas 

i linje med den äldre, stereotypa patriarken som Wahlström betecknar som antitesen till the 

new father – liknande Stillman den äldre.251 

 
I doubt that he ever knew quite what to make of his son, for he seemed to be a man with little feeling for 

children, someone who had lost all memory of having been a child himself. Mr. Fanshawe was so 

thoroughly adult, so completely immersed in serious, grown-up matters, that I imagine it was hard for 

him not to think of us as creatures from another world.252 

 
Trots att Fanshawe var så ung när fadern insjuknade så tvingade händelsen honom att ta ansvar 

för familjen, och delvis ta faderns plats, vilket i sin tur innebar att Fanshawe inte själv 

tilldelades någon möjlighet att sörja sin döende pappa.  

 
Relations between Fanshawe and his mother became tense. She clung to him for support, acting as though 

the family’s pain belonged only to her. Fanshawe had to be the solid one in the house; not only did he 

have to take care of himself, he had to assume responsibility for his sister, who was only twelve at the 
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time. […] she began to look to Fanshawe for everything. He became her father, her mother, her bastion 

of wisdom and comfort.”253  

 
”I remember how my mother would talk about “poor Jane” and how terrible the whole thing 

was for the “baby”. But I knew that in some sense it was Fanshawe who suffered the most. It 

was just that he never got a chance to show it,” förklarar B.254 Inte bara kan detta liknas vid hur 

Quinn lider i tystnad efter förlusten av sin son, dessutom tydliggörs hur Fanshawe inte riktigt 

haft någon dynamisk förebild inom faderskapet. Den frånvarande, slutna fadern rycktes ifrån 

honom innan han hade möjlighet att lära känna honom, och när han själv ska bli pappa rymmer 

han från sin familj, kanske just på grund av att han inte visste hur man är pappa. 

Sophie spekulerar över detta, när hon förklarar för B hur hon förvånades över att hennes 

tidigare oansvarige och planlösa make lagt fram en tidsram och en plan för hur hans manuskript 

skulle hanteras. Det är genom denna plan som Sophie instrueras att ta kontakt med B. Hon 

undrar om det var hennes graviditet som bidrog till detta skifte i hennes make. ”Perhaps the 

idea of fatherhood had sobered him into a new sense of responsibility; perhaps he was so 

determined to prove his good intentions that he had overstated the case.”255 

När B får det första brevet från Fanshawe tydliggörs det att hans plan har utgått från 

just detta, barnet behöver en far och B är rätt man, enligt hans forne vän. Fanshawe förklarar 

det som att han står i skuld till B, för att B tagit på sig ansvaret som han själv inte klarade av.  

 
You have gone beyond the possible, and I am in your debt. Sophie and the child will be taken care of, 

and because of that I can live with a clear conscience. […] Make her divorce me, and then marry her as 

soon as you can. I trust you to do that – and I give you my blessings. The child needs a father, and you’re 

the only one I can count on.256     

 
En tydlig uppfattning om mannens roll som familjens försörjare framträder här, på liknande 

sätt som den blivit tydlig i andra delar av romanen. Likaså blir stafettpinnen en passande 

metafor, Fanshawe har manipulerat situationen så att hans eget försvinnande kan mildra av att 

hans hustru kan ta sig en ny man som han själv godkänt. Inte bara målar det upp en tydlig 

stereotyp om familjens normbestämda konstellation, det porträtterar även Fanshawe i ett dåligt 

ljus eftersom hans egen feghet blir framträdande.  
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Men Fanshawe blir inte heller lycklig av att lämna familjen, och i slutet av romanen, 

när det bara gått några år sedan han flytt New York City, så väljer han att ta sitt liv, efter 

uppgörelsen med B. Detta tycks vidare kunna peka på en underliggande uppfattning om hur 

sann lycka endast kan uppnås inom familjen, och för Fanshawe, som inte ens vågat försöka 

vara pappa, knappast make, var gräset inte heller grönare på andra sidan – vilket slutligen 

tvingat honom in i döden. Detta blir ytterligare ett led i romanens porträttering av faderskapets 

goda krafter, kanske om Fanshawe hade gett det en chans så hade han varit lycklig?  

2.2.2.3 Uppgörelsen 

Vid sista mötet med Fanshawe, när vännen redan tagit gift och inväntar döden, förklarar han 

hur B måste ge sonen Ben en anteckningsbok i vilken Fanshawe sammanfattat sin historia. B 

säger att Fanshawe inte har rätt att be om detta, eftersom han övergett familjen. Fanshawe 

framhärdar: ”He’s my son.” B svarar: ”No, he’s not. He’s mine.”257 

Mötet i Boston representerar uppgörelsen mellan de två männen. Även om Fanshawe 

sedan länge lämnat plats åt B för att ta över förmyndarskapet för familjen så vill han i sina sista 

minuter i livet ändå hålla fast vid att Ben är hans son. Han försöker hävda det biologiska 

faderskapet som starkare än det sociala, trots att han aldrig träffat Ben.   

Då stor del av romanens går ut på att B brottas med att göra som Fanshawe vill (ta över 

familjen, låtsas som att Fanshawe är död, innebär överlämnandet av anteckningsboken att B 

till slut sätts i en position där han väljer att gå emot Fanshawes önskningar. Han står på sig, 

håller fast vid att han är Bens fader, eftersom det är hans som uppfostrat honom sedan han var 

tre månader gammal, och det blir en rebellisk handling att vägra ge anteckningsboken till sonen. 

Hans privilegium som följer med ansvaret är att själv kunna bestämma och därmed inte behöva 

lyssna på Fanshawe när det kommer till Ben.  

Deras relation, även om den under större delen av romanen plågats av rivalitet och 

animositet, kan även ses som ett exempel på homosocialitetens relevans för faderskapet. 

Tillsammans har de valt en annan form av faderskap än det normerade, och som nämnt, och 

ser det som att män kan ”utföra” faderskapet oavsett om det finns en biologisk koppling eller 

inte. Detta menar Wahlström är en del av det nya faderskapet, och slitningen mellan de två, 

Fanshawes önskan att i slutet av sitt liv ändå se sig själv som Bens pappa, faderskapet inte är 

en enkel roll, med tydliga riktlinjer för vad en pappa är eller inte. Homosocialiteten blir en 
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nyckel för männen att använda i skapandet av en familj, och påvisar mäns önskan/icke-önskan 

att vara fader, och hur komplexa relationerna kring faderskapet faktiskt kan bli.258 

När B lämnar huset i Boston, och Fanshawe åt döden, river han sidorna ur 

anteckningsboken, förstör den innan Ben har möjlighet att läsa den. Slutligen har han frigjort 

sig från Fanshawe, och helt utraderat honom ur familjen, i vilken han nu helhjärtat är fadern.259 

2.2.2.4 Post-nuclear domesticity – B hänger sig till familjen  

Gällande den praktiska aspekten av Bs faderskap så går han helhjärtat in i rollen som far åt 

Ben. Han slutar i princip att arbeta och livet blir att ta hand om familjen. De vardagliga 

uppgifterna blir en ursäkt att undvika arbetet, vilket vänder sig mot en traditionell mansroll där 

yrket är kanske den mest betydande biten av mannens identitet.260 

Vidare så förklarar B hur viktigt omsorg är för honom, och hur han i sin roll som far får 

utforska denna aspekt av sig själv, då det inte längre bara handlar om att försörja och mätta sig 

själv. ”Care was embedded inside me; it was part of my blood, my corpuscles, and I hardly 

knew what it was to breathe without wondering if I could afford to pay the gas bill.” 

Medan Fanshawes pengar räcker till att ge dem ett liv där varje sekund inte behöver 

upptas av tanken på hur de ska försörja sig, kan B lägga större fokus på den emotionella 

aspekten av sitt nyfunna faderskap. Hans sätt att undvika arbetet för att istället lägga sin tid och 

energi på hemmet inkluderar dessa aspekter av faderskapet. 

 
That was no problem, and before long I had come up with a whole litany: the adjustment to married life, 

the responsibilities of fatherhood, my new workroom (which seemed too cramped), the old habit of 

writing for a deadline, Sophie’s body, the sudden windfall – everything.261  

 

Likväl ser han det som en naturlig utveckling i hans liv, att vara stand-in för Fanshawe visar 

sig vara något han har ”talang” för. 

 
I became a part of the household – shopping for dinner, changing Ben’s diapers, taking out the garbage 

– living more intimately with another person than I had ever lived before. Months went by, and to my 

constant bewilderment, I discovered that I had a talent for this kind of life. I had been born to be with 

Sophie, and little by little I could feel myself becoming stronger, could feel her making me better than I 
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had been.262  

 
Detta sätt att helhjärtat ge sig till hushållet och bli en del i det, dessutom utan att ha gett upphov 

till det från början (ergo han har tagit Fanshawes plats), indikerar detta nya faderskap, denna 

post-nuclear domesticity. Det ifrågasätter även gamla normer som förutsätter att män inte 

hänger sig till hemmet, utan är som mest aktiv utanför det. Medan normen säger att hemmet är 

en plats som kodas feminint, likväl att handla mat, byta blöjor och slänga skräp, motsätter sig 

B den när han inser att den formen av liv (i kontrast till arbetslivet, med syftet att primärt 

försörja familjen) passar honom och är njutbart. Denna uppskattning för hemmet och dess 

uppgifter hos manliga karaktärer, menar Wahlström är typiskt för post-nuclear domesticity.263 

B funderar aldrig över sin roll i termer av att Fanshawe kanske hade varit en bättre far 

eller make som honom, han litar på att det han gör för Ben och Sophie är värdefullt. Samtidigt 

är övertagandet av faderskapet inte helt oproblematiskt för honom, eftersom han fortfarande 

oroar sig för att Fanshawe ska komma tillbaka och kräva familjen åter, och att de ska välja den 

biologiska fadern framför B. Dessutom är han rädd att han är skyldig Fanshawe något, för att 

Fanshawes försvinnande är anledningen till Bs lycka.264 

 Även om det följer en hel del ångest med att ta Fanshawes plats så anser B fortfarande 

att det livet passar honom och utan tvekan tar han sig an uppgiften. Inte heller är det en särskilt 

ovanlig ångest som drabbar honom, utan det följer sig rätt naturligt för människor i alla aspekter 

av livet att oroa sig för att inte kunna fylla den tidigare personens skor. Detta gäller inte bara i 

styvfadersrollen, men även när man ingår i ett nytt romantiskt förhållande och ”tar” den tidigare 

kärlekens plats, eller på en ny arbetsplats, när det gäller att man kan visa sig duglig.  

2.2.3 Lived embodiment 

2.2.3.1 Att arbeta som folkräknare 

I romanen ger sig B in på ett sidospår i berättelsen om sitt liv. När Stuart Greene ger honom 

uppdraget att skriva en biografi över Fanshawe börjar han fundera över hur han arbetat som 

folkräknare i New York, en tid i livet när han fick nytta av sin litterära talang. 

I juni 1970 tog han jobb som census-taker i Harlem, New York City. Harlem, en 

stadsdel som under 1960- och 1970-talet drabbats hårt av drogproblem, fattigdom och hög 

brottslighet, och beboddes främst av människor av minoritetsbakgrund. Bs arbetsuppgift var 
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att besöka människor i deras hem, personer som inte svarat på myndighetens enkäter som 

skickats med post, och genom intervjuer få svar på de nödvändiga frågorna. Upplevelsen för B 

är förnyande, han träffar på människor vars föräldrar var slavar, hos en kvinna är han den första 

vita personen som satt sin fot i lägenheten. Människorna som han kommer i kontakt med står i 

stark kontrast till den medelklassvärld ute i förorten som B växt upp i.265  

Arbetet blir utmanande, för att de boende sällan vill släppa in honom och svara på 

frågorna. Upplevelsen får honom att känna sig som en man från månen, så skild är han från 

människorna han möter.266 Till slut tar han sina problem till sin chef, ”a fast-talking black man 

who wore silk ascots and a sapphire ring”, som föreslår att han ska fabricera resultat. Upplägget 

för organisationen är sådant att Bs chef får betalt för varje anställd som inbringar resultat och 

ju bättre resultat desto bättre betalt. Även om chefen förelägger sitt förslag med att han inte vill 

säga åt B vad han bör göra, så blir det tydligt att lösningen är en vinst för dem båda: chefen får 

mer betalt och B behöver inte längre ge sig ut på uppdrag i Harlem som ändå inte ger honom 

något. Istället får han använda sina litterära kunskaper till att hitta på livsöden. Chefen säger: 

”Just because a door doesn’t open when you knock on it doesn’t mean that nobody’s there. 

You’ve got to use your imagination, my friend.”267  

B gör därmed detta, och börjar skapa fiktiva människor i folkräkningsformulären. Även 

om han erkänner för sig själv att agerandet är barnsligt så ser han egentligen inga större problem 

med det. Han motiverar det som följer: ”I even went as far as to defend my preference for large 

families on political grounds: the greater the poor population, the more obligated the 

government would feel to spend money on it. This was the dead souls scam with an American 

twist, and my conscience was clear.”268  

Vad som är intressant med denna passage i romanen är hur B först kämpar med att 

utföra arbetet. Hans embodiment som en vit man, medelklass, kroppsligt normerande, innebär 

en stark kontrast till människorna som bor i Harlem och gör även att de känner sig 

misstänksamma mot honom. J. Björklund et al. hävdar att kroppar som är unmarked, som Bs, 

bidrar till sin egen upphöjning som unmarked genom att markera andra kroppar som 

annorlunda.269 Detta sker i processen när B först ger sig ut för att samla ihop information. 

Människorna han möter får honom att känna sig som en man från månen, han känner sig själv 
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annorlunda, vilket illustrerar hur han i denna situation blir den markerade. Harlem, ett hem för 

främst minoriteter, är inte en plats av igenkänning för honom, och istället för att referera till 

människorna han möter som personer från månen, ergo en främmande och icke-normerande 

plats, är det han själv som står ut och inte hör hemma. Detta är intressant, och belyser hur 

skiftande dessa markeringar kan vara. J. Björklund et al. skriver: ”[P]rivileged and seemingly 

unmarked identity categories reveal themselves as not actually unmarked when analyzed with 

a notion of intersectionality which takes lived embodiment into place.”270 

I ”Marking the Unmarked” framställs det samtidigt som att markeringarna av kroppar 

bidrar till att belysa människors agens och möjlighet till skiftande levnadsvillkor.271 

Människorna i Harlem är likväl utmärkta av sin avsaknad av privilegium att ta sig därifrån, att 

leva utanför misären som präglar deras levnadsvillkor. Exempelvis besöker B ett hushåll där 

11 personer lever tillsammans, personer utan möjlighet att söka sig till ett större utrymme. 

Medan människorna där har privilegiet att inte släppa in B, att vägra svara på hans frågor, och 

möjligheten att få honom att känna sig som utomjordingen, är det likväl ett privilegium för B 

att kunna ge sig av och inte behöva leva under samma förhållanden som dem. Det blir ett 

privilegium för honom att kunna åsidosätta sina riktiga arbetsuppgifter och istället hitta på 

levnadsöden.  

2.2.3.2 Fanshawes frånvaro 

B ser det själv som att han får makt över Fanshawe när han ska författa hans biografi, och denna 

känsla härstammar från upplevelsen som census-taker.  

 
As a story writer, I was offering my creations directly to the real world, and therefore it seemed possible 

to me that they could affect this real world in a real way, that they could eventually become a part of the 

real itself. […] Now, eight years later, I was going to take a living man and put him in his grave.272  

 

Att hans ord och skrivande ska kunna ”put him in his grave” illustrerar vilken kraft han ser 

inneboende i orden. Under hela romanen är det tydligt att trots Fanshawes fysiska frånvaro har 

han en enorm inverkan på B, som nästan går under av Fanshawes återkomst i hans liv. Detta 

uppmärksammar en intressant fråga, i anknytning till teorin om lived embodiment: Om kroppen 

är ett fenomen, vad innebär dess frånvaro för berättelsen? J. Björklund et al. skriver: ”A 

phenomenological understanding of the lived body puts focus on the body as being a necessary 

 
270 Björklund, Hellstrand, Folkmarson Käll 2015, s. 104.  
271 Björklund, Hellstrand, Folkmarson Käll 2015, s. 103.  
272 Auster 1990, s. 295.  
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condition of possibility for experience, understanding and knowledge.”273 Kroppen ”levs” av 

subjektet, och dess privilegier och möjligheter är kopplade till de fysiska förutsättningar som 

finns ”markerade” på kroppen.  

 I Fanshawes fall kan vi använda oss av det faktum att B växt upp med honom och har 

vetskap om hans kropp. Situationen hade nog varit annorlunda om Fanshawe och B aldrig hade 

mötts, men det blir fortfarande betydande att han är frånvarande under hela romanen. I Bs 

föreställning av Fanshawe, när han får veta att vännen fortfarande lever, är han fortfarande den 

person han var när de kände varandra. En vit, medelklassman, heterosexuell och med en 

fungerande kropp, och även en man som kunnat använda sin kropp till sin fördel. Som nämnt 

så var Fanshawe väldigt fysiskt framstående när pojkarna var barn, han var bäst av alla på 

flertalet sporter, han var snygg och en förebild för de andra, med hjälp av kroppen. Under tiden 

han tillbringat borta från B så är hans vithet kanske den enda aspekten av hans embodiment 

som inte kunnat förändras, och trots möjligheten till förändring är han fortfarande denna 

framstående person i Bs fantasi.  

Utgår vi från händelseutvecklingen i Bs yrkesroll som census-taker så blir frånvaron av 

en person alltid till fiktion. Minnen och berättelser kan kvarstå från tidigare möten, men detta 

blir material för manipulation. Eftersom det är B som ”äger” narrativet i romanen genom jag-

perspektivet, blir det hans syn på Fanshawe och hans kropp som blir styrande för vår 

uppfattning av den. När han ser det som att han får makt över Fanshawe genom språket och 

författandet så blir det också grundläggande i läsningen av deras relation. Han ”uppfinner” 

Fanshawe efter dennes försvinnande, och därmed blir hans kropp i Bs uppfattning fortfarande 

markerad av de privilegier som gjorde Fanshawe framgångsrik i deras ungdom. ”Marking the 

Unmarked” visar hur grundläggande kroppen är vid denna form av analys: ”[I]t is not the 

identity categories in themselves, but the shifting dynamics of how they are embodied and 

continuously materialized within hierarchical structures of power and privilege that enables 

and restricts possibilities of agency.”274 Vid avsaknaden av en kropp kan inte samma 

embodiment materialiseras, så som det sker exempelvis i mötet mellan B och Harlems svarta 

befolkning. Istället blir Fanshawe en skugga vars konstanta närvaro i utkanten av Bs liv bidrar 

till ångest och oro, eftersom han i Bs fantasi är denna hierarkiska och ”perfekta” person, som i 

deras barndom. Därmed tvingas B också förhålla sig till denna perfekta illusion genom 

romanen, inte till den Fanshawe blivit under åren de varit ifrån varandra. 

 
273 Björklund, Hellstrand, Folkmarson Käll 2015, s. 102.  
274 Björklund, Hellstrand, Folkmarson Käll 2015, s. 108.  
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Kanske den viktigaste identitetskategorin för de båda männen är faderskapet. Medan 

faderskapets markering på Bs kropp är välkommen och positivt kodad för hans 

identitetsprocess får det motsatt effekt för Fanshawe, som fysiskt måste avlägsna sig själv. I 

slutändan tar han också sitt liv för att han varken kan leva som far eller som en man som 

övergett sin familj.275 Medan mycket av det andra (klass, fysiska färdigheter) bara 

förkroppsligas i Bs föreställning av vännen som vuxen, så innebär frånvaron av Fanshawes 

kropp att faderskapet inte kan utmärkas på den, som det utmärks på Bs kropp. I frånvaron av 

Fanshawe är detta det enda som kan tas för givet, att faderskapet inte markerar hans kropp och 

att detta blir bidragande till hans undergång. 

2.2.4 Sammanfattning: The Locked Room 
Romanen kretsar kampen mellan Fanshawe och B – kampen om vem som får den ultimata 

rollen i familjen. B känner att han måste göra sig kvitt Fanshawe, som även i ”döden” hänger 

över honom och driver honom till ytterligare en tävling, ytterligare konkurrerande 

omständigheter. Männens maskulinitet formas i denna kamp, då den egentligen pågått ända 

sedan barnsben, då de delat nästan alla upplevelser som varit betydande för dem. När Fanshawe 

blir en del av Bs liv igen, genom Sophie, understryks det vilken inverkan vännen hade på 

honom redan som liten och hur han fortsätter påverka B, trots att de två inte återser varandra 

förrän precis i slutet av romanen.276  

Som Connell och Messerschmidt understryker så är kvinnor och femininitet ofta 

grundläggande i konstruktionen av maskuliniteter, som mödrar, flickvänner, hustrur, kollegor 

och skolkamrater, vilket inte får ignoreras.277 I fallet B och Fanshawe tydliggörs detta, då 

kampen centreras kring Sophie. Sophie får aldrig blomma ut som en riktig karaktär i romanen, 

vilket förstärker intrycket av att hon som individ inte är av vikt för männen, utan hennes 

position som hustru och kärleksobjekt är hennes primära betydelse för romanen. 

Maskuliniteterna som då konstrueras kring henne måste ta sin grund i rollen som make och far, 

som beskyddare och försörjare. Åsidosättandet av Sophie som karaktär kan tyda på en kritik 

hos romanen i hur männen ser på kvinnorna i deras närhet, deras oförmåga att se dem. Precis 

som i fallet Sophie finns det inte heller någon särskilt djuplodande kvinnlig karaktär i City of 

 
275 Auster 1990, s. 367.  
276 Männen ”ser” ju egentligen inte varandra någonsin igen eftersom B och Fanshawe talar genom en 
dörr i Boston, men det är fortfarande för första gången på mer än ett årtionde som de är i samma 
byggnad, och medvetna om varandras fysiska närvaro. 
277 Connell, Messerschmidt 2005, s. 848. 
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Glass. Eftersom böckerna är så centrerade kring mannen och hans relation till sonen, 

faderskapet och maskuliniteten blir kvinnan förklarligt nog perifer, och romanen förmår helt 

enkelt inte att lyfta fram en mer jämlik relation mellan man och kvinna. I sin tur understryker 

detta ensamheten hos flera av männen, särskilt framträdande blir det hos B och Fanshawe, som 

har gemensamt att de inte kan tala om sina problem med Sophie. 

Som illustrerats är marketplace manhood en betydande term för analysen av 

maskuliniteterna i denna roman. Rollen som familjeförsörjare kräver framgång på 

arbetsmarknaden samtidigt som framgång på arbetsplatsen och inom yrkesrollen är viktig för 

en vidare konstruktion av maskuliniteten. Genom att hävda en stark marketplace manhood kan 

de också, i min analys, göra anspråk på den hegemoniska maskuliniteten. Både B och Fanshawe 

är deltagande maskuliniteter som inställer sig i genushierarkins system och drar nytta av dess 

utdelning, men ingen av dem når ända fram. Fanshawe, som ändå hade en lovande 

utgångspunkt i barndomen, primärt för att han misslyckas med att vara make och far. B för att 

han, trots sitt anspråk på familjen bestående av Sophie och Ben, fortfarande tillåter dem att 

försörjas av Fanshawe (ergo inte tar på sig den rollen) och under hela romanen framställer sig 

själv som underlägsen Fanshawe. Han ser sig själv som kuvad av vännen, genom att hela tiden 

oroa sig för att han ska komma tillbaka och ta familjen ifrån honom. Ingen av männen är några 

storartade maskulina förebilder i samhället men inte heller gör de uppror mot mansrollen. De 

befinner sig i den och kämpar med dess krav och aspekter, men inrättar sig också i den. Den 

patriarkala utdelningen kommer sig, för B, i formen av en närande och kärleksfull familj och 

för Fanshawe är hela uppväxten ett exempel på utdelning. Även om han förlorar sitt fotfäste 

och möter undergången i slutet av romanen så är hans liv övervägande ett exempel på hur en 

vit man kan navigera genom livet utan större materiella motgångar. Han är framgångsrik på 

skeppen där han arbetar, han utmärker sig genom både sin intellektuella bakgrund och sin 

kapacitet till hårt kroppsligt arbete. Båda männen auktoriseras av sin vithet, och deras 

embodiment tyder på privilegiet som vita män erfar i USA 1980. Istället är Fanshawes problem 

och motgångar primärt av emotionell natur, vilket ytterligare illustrerar hur män i sina 

restriktiva maskuliniteter inte förbereds på att hantera sina känslor.   

Faderskapet i denna roman är i mångt och mycket en spegelvändning av narrativet i 

City of Glass. Detta kommer jag att diskutera mer i min slutdiskussion, men redan här vill jag 

nämna hur fadern och sonens relation aktualiseras i The Locked Room, på ett liknande sätt som 

i City of Glass. Romanen illustrerar hur faderskapet är en betydande del av 

identitetskonstruktionen och att mannens roll i familjen inte bara grundar sig i funktionen som 

försörjare. B hänger sig åt faderskapet, förskjuter sitt eget arbete, för att ta hand om hemmet 
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och den nya sonen Ben. För honom är avsaknaden av det biologiska bandet inte något som 

sätter stopp för rollen som far, och det visar hur socially defined fathering är en legitim del av 

mäns anspråk på faderskap och familjeliv. Både Fanshawe och B är överens om att Ben behöver 

en far och att B är personen att ta sig an uppgiften, men Fanshawe vill ändå i slutet hålla fast 

vid pojken som sin son, för att faderskapet inte är något lätt att avstå. Även om Fanshawe kan 

förstå att han förlorat sin son genom att avsäga sig sin roll som far så finns det en emotionell 

koppling kvar som han återvänder till i sin sista stund i livet.  

Tillsammans med analysen av männens lived embodiment illustreras hur detta är två 

personer som väldigt mycket fungerar som två sidor av ett mynt. Deras liv präglas av den 

andras närvaro och frånvaro, och genom Fanshawes fysiska frånvaro illustreras hur 

maskulinitetsidealet kan vidhållas som en idé, en fantasi, samtidigt som det kanske inte 

förhåller sig så i verkligheten. Relationen mellan de två, och Austers porträttering av den som 

ytterst destruktiv, illustrerar hur genushierarkin pressar män till att passa in i könsrollen och 

kämpa för att behålla sin plats i genushierarkin. Vidare visar passager i romanen, som Bs 

våldsamma samlag med Jane Fanshawe och slagsmålet med mannen som kallar sig Peter 

Stillman, hur Bs ilska och hat mot Fanshawe måste utövas mot andra människor, främst på 

grund av Fanshawes frånvaro. Att Bs relation med Sophie blir lidande på grund av Fanshawes 

inverkan på honom visar ytterligare hur kvinnor ofta får ta smällen när män känner att de måste 

hävda och kvarhålla sin maskulinitet. Särskilt händelsen med Jane Fanshawe kan användas för 

att argumentera för detta. I akten, när B blir allt mer våldsam, tänker han bara på sitt hat mot 

hennes son och kan uttryckligen själv förstå att han använder hennes kropp som en slagpåse 

för att få ut sina aggressioner. Händelsen blir inte bara oidipal, utan även starkt patriarkal.  

Min analys belyser hur faderskap och maskulinitet inte är något som är lätt för männen 

att hantera. Berättelsen om B och Fanshawe illustrerar hur pojkarna socialiseras in i en 

maskulin identitetsroll redan i barndomen. Det är som att B bär med sig bördan av att inte vara 

lika bra som Fanshawe under hela livet, och denna idé ges mer syre under tiden som B agerar 

ställföreträdare för den försvunne Fanshawe. När han vet att Fanshawe inte är död återkommer 

oron hela tiden: tänk om han kommer tillbaka och Sophie och Ben hellre vill ha honom.  

Tävlan mellan de två är ett exempel på den generella tävlan mellan män som pågår 

överallt i samhället. De två konkurrerar inte bara inom familjen, utan även på ”arbetsplatsen” 

i och med att de båda är verksamma inom litteraturbranschen. Det exemplifieras ytterligare av 

relationen mellan B och Stuart Greene och kampen om starkast marketplace manhood. 

Essensen gällande faderskapet är betydelsen av en far, oavsett det biologiska 

släktskapet. För B är det inte bara en ynnest att få bli far till Ben; han, Sophie och även 
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Fanshawe ser det som en nödvändighet att pojken blir sörjd för av en fader. Det kan visserligen 

ses som att det stödjer tanken om en kärnfamilj i konstellationen mamma, pappa, barn, men Bs 

hängivelse till surrogatfaderskapet visar även hur den biologiska aspekten som varit bärande 

för vår föreställning av kärnfamiljen inte alls är lika nödvändig som tidigare. Jag väljer att läsa 

det som ett stöd för tanken om en new father och post-nuclear domesticity inom vilket fadern 

innefattas som en betydande figur av andra skäl än bara ekonomisk försörjning. Vård, omsorg 

och emotionell närvaro blir också aspekter av faderskapet, som prioriteras högre än arbete och 

monetära vinster.  

Vad som blir intressant är hur männen både är progressiva men också traditionella i 

sina maskuliniteter. Samtidigt som romanen andas en högst progressiv inställning till 

faderskapet så kämpar männen med att passa in sig själva i den traditionella mansrollen. Denna 

dubbelhet är värd att understrykas eftersom den i mångt och mycket kan ses som en reflektion 

av tiden under vilken romanen skrevs – mansrollen var under förhandling och många män står 

mellan det gamla och det nya, och försöker (som B och Fanshawe) hitta sin plats däri.  

2.3 Sammanfattande diskussion: City of Glass och The Locked Room 
I min läsning och analys av City of Glass och The Locked Room har intressanta mans- och 

fadersroller trätt fram. Vad jag finner anmärkningsvärt är att det finns en spridning bland 

karaktärerna som hjälper till att illustrera vilka värden som tillskrivs männen, vad som är 

manligt och inte. Framförallt är det tydligt att intellektet spelar en stor roll i båda böckerna. 

Flertalet karaktärer är högutbildade och har ett starkt intresse för intellektuella och 

högkulturella ämnen. Inte minst litteraturen spelar en stor roll i böckerna. I båda romaner finns 

författaren med som en karaktär och intellektets maskulinitet är framträdande. Framförallt 

gäller detta porträtteringen av Peter, den karaktär som delvis marginaliseras på grund av sitt 

låga kulturella kapital. Hans handikappade intellekt är något som får honom att framstå som 

barnslig, och trots hans ekonomiska kapital kan han inte auktoriseras ytterligare.  

 Intellektets maskulinitet präglar Stillman, Auster, Quinn och även B och Fanshawe. För 

alla dessa män har intellektet, det kulturella kapitalet och utbildningen varit en del i 

identitetskonstruktionen. Även om det primärt är Stillman som kan ses som överklass, har även 

B, Fanshawe, Quinn och Auster haft privilegiet att hänge sig åt intellektuella aktiviteter både 

för nöjes skull och för försörjningen. Att vara man i dessa böcker likställs med denna möjlighet, 

och detta intresse för högkulturella ämnen och aktiviteter, tillsammans med en syn på 
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skrivandet som en vital existentiell aktivitet. Männen är smarta, vässade och använder sig av 

sitt intellekt för att ta sig fram i samhället.  

En aspekt hos männen som jag uppmärksammat är förmågan och oförmågan att känna 

känslor och ge uttryck för dem. Det är en viktig del av det manliga arvet, då den hegemoniska 

maskuliniteten i många samhällen ser känslouttryck som primärt kvinnligt kodade och män ska 

vidhålla en illusion av att inte vara sårbara. Samtidigt finns det inget regelbundet emotionellt 

utlopp för männen, som att diskutera sina känslor med en terapeut eller vänner. Detta anknyter 

till en starkt maskulin tradition av isolation och ensamhet. Medan kvinnor socialiseras in i en 

vana att diskutera sina känslor med andra personer (föräldrar, vänner, terapeuter) är det mycket 

vanligare att män uppmuntras att hålla inne med sina känslor. Många av männen i romanerna 

är inga undantag och blir som resultat väldigt ensamma. I City of Glass klargörs det redan på 

de första sidorna att Quinn förlorat sina vänner efter dödsfallen, hans isolering framstår som en 

medveten strategi för att inte behöva tala med någon om sorgen. B, som hela romanen tampas 

med ångesten och förvirringen över vännens försvinnande diskuterar inte detta med Sophie 

(eller någon annan) utan blir ensam i en emotionell bemärkelse, även om han är fysiskt nära 

henne. Fanshawe flyr istället för att tala om sina problem, och likt Stillman slutar hans öde med 

kanske den ensammaste handlingen av dem alla – självmordet. Männens både fysiska och 

emotionella ensamhet kontrasteras mot de stora existentiella frågor som diskuteras i 

romanerna: faderskap, hur man är en man, att leva vidare efter dödsfall i den närmaste familjen, 

att ta sitt eget liv. Detta skapar intrycket av att världen vilar på dessa mäns axlar. För Quinn är 

det extra tydligt att han måste ta ansvar och rädda Virginia och Peter – ett typiskt 

maskulinitetsideal.  

Kanske är Peter den karaktär som är bäst på, eller mest villig, att uttrycka sina känslor. 

Han framstår som bortkopplad från sitt känsloliv genom sina handikapp, men misshandeln som 

berövat honom språket och grundläggande kroppslig motorik har inte inneburit att han står utan 

möjlighet att uttrycka sorg eller rädsla för vad fadern utsatt honom för. Detta bidrar i sin tur till 

intrycket av en barnslig person, som inte begrundar sina ord (eller ens har möjlighet till detta) 

innan han släpper ut dem. Detta är en inbjudande sårbarhet som inte återfinns hos någon av de 

andra männen, då de inte öppnar sig för andra människor.  

Kopplat till detta får våldet en framträdande roll framförallt i The Locked Room. Inte 

bara är det en betydande del av maskulinitetsidealet (våldsamma utfall kan fungera som 

bevisning för en fungerande och stark manskropp) utan det blir även den primära 

uttrycksformen för männens känslor. Bs samlag med Jane Fanshawe blir våldsamt för att han 

genom handlingen får ge uttryck för sitt hat för Fanshawe. På så vis kan våldshandlingarna 
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bidra till att karaktärerna som utövar dem maskuliniseras. Då mäns våld i många situationer 

kan ursäktas genom att det ses som en del av den manliga (ofrånkomliga) biologin, blir det 

naturligt att våldet förekommer för en ställföreträdande handling för känslouttrycket. Det blir 

på något sätt det enda sättet för mannen att uttrycka sig, då samhället inte alltid fördömer det.  

Det är anmärkningsvärt att det bara är heterosexualiteten som representeras i romanen, 

ingen homo- eller bisexualitet skrivs fram. Det framstår inte som att någon av romanerna 

präglas av en agenda att ta ställning för icke-heteronormativ sexualitet. Istället är det manliga 

heterosexuella begäret fokus i scenerna som porträtterar sexualiteten. Prostitution finns med i 

båda romanerna, och det framstår inte som konstigt eller icke-normerande att män betalar för 

sex. Detta är inget som egentligen fördöms, förutom i slutet av The Locked Room (men detta 

för att B är otrogen mot sin hustru; att köpa sex och själva prostitutionen i sig fördöms inte som 

något moraliskt förkastligt) utan framstår som en lösning i situationer där det manliga begäret 

kräver det. I The Locked Room är syftet med pojkarnas besök hos de prostituerade att förlora 

oskulden, något som i manlig tradition oftast ses som en bedrift, något att inte ”vänta” med. I 

City of Glass fungerar de prostituerade som varor för att mätta Peters sexuella aptit, något hans 

fru inte verkar villig att göra. Tvångssexualiteten, som Connell benämner den, en kompulsiv 

heterosexualitet som inte bara existerar utan även är uttalad, syns i detta mönster av män som 

köper kvinnors kroppar. Även om sex inte står i fokus i romanen så är denna porträttering av 

prostitution som en någorlunda naturlig del av samhället talande för en syn på mäns fortsatta 

äganderätt över den kvinnliga kroppen. Att romanen inte förkastar detta talar emot en syn på 

en ny maskulinitet – som tar avstånd från denna patriarkala företeelse i samhället. Detta innebär 

inte att romanernas potential att ifrågasätta en traditionell mansroll därmed går förlorad, men 

det är en aspekt som inte bejakas av romanen.   

 Går det att påstå att det finns ett ärende i böckerna? Försöker Paul Auster framställa 

män som mer mångfacetterade än den typiska könsrollen? Min analys tyder på detta. Även om 

det inte finns en tydligt uttalad kritik mot traditionella mansroller så bryter flera av karaktärerna 

mot den. Genom känslouttryck, och framförallt genom faderskapet (som jag kommer diskutera 

nedan). Samtidigt är det viktigt att notera att männen likväl deltar i maskulinitetskonstruktionen 

på flertalet traditionella sätt, och därför kan det vara rimligt att benämna flera av dem (B, 

Fanshawe, Quinn, Auster) som deltagande maskuliniteter. De får utdelning av patriarkatet 

genom bejakandet av prostitution, professionella framgångar och att de sällan blir ifrågasatta i 

sin maskulinitet, vilket självklart bidrar till att de fortsätter uppehålla vissa typiskt manligt 

kodade beteenden och uttryckssätt. Sportintresset hos Quinn är ett exempel på detta, i hans 

interaktion med andra män. I porträtteringen av männen pendlar romanen mellan arketyper 
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(som Stillman) och mer normbrytande karaktärsteckningar (som den deltagande fadern B, eller 

den marginaliserade Peter), men tydligt blir det att de flesta av männen för det mesta befinner 

sig inom maskulina ramar men ibland väljer att sträcka sig utanför dem. 

 Böckerna speglar män vars roller är under förhandling, och ger uttryck för flera 

egenskaper som präglar män som inte längre är säkra på sin plats i världen. Quinn/Auster och 

B/Fanshawe visar även hur män kan ställas mot varandra och utvärdera sin egen roll utifrån 

föreställningen eller uppfattningen av en annan. Särskilt framträdande är det i The Locked 

Room, då männens kamp både kan ses som personlig och analyseras på ett högre plan – som 

ett exempel på hur det blir påtagligt för män att det råder stor konkurrens i genushierarkin.   

På många sätt kan City of Glass och The Locked Room ses som väldigt ”manliga” 

böcker, för att det i forskningen om dem framförallt legat fokus på den postmoderna detektiv-

aspekten och den intellektuella intrigen som engagerar en pussellösande läsare. Även om dessa 

är viktiga aspekter av romanerna vill jag med min analys hävda att här finns inslag som 

anknyter till en feministisk tradition som utvärderar mannens roll i samhället på en mer 

djupgående nivå. Böckerna illustrerar ett sökande efter svar på existentiella frågor som vad det 

innebär att vara en individ, vad det innebär att vara far, hur man bör hantera relationer och 

framförallt hur man lever vidare efter en tragedi. Livsvillkoren för männen är under förhandling 

på grund av det politiska klimatet och berättelserna om männen i romanerna visar framförallt 

att livet inte är en picknick för någon av dem. Alla har sina problem, alla tampas med sina egna 

bekymmer. Framförallt, vill jag mena, belyses detta genom hur Paul Auster skriver om 

faderskapet. Förlusten är ett huvudtema i båda böckerna: fadern och sonen – de förlorade. 

Etableringen av ett liv utan den saknade personen.  

Det är iögonfallande att de barn som existerar i romanerna enbart är söner, och att de 

föräldrar som är i fokus är pappor. Det ger intrycket av att romanens fokus ligger på relationen 

däremellan, och vad det innebär att vara far och son, hellre än föräldraskapet i allmänhet. Vad 

som också är betydande är att i båda berättelserna förloras en eller flera söner, samt en eller 

flera fäder. I City of Glass förlorar Quinn sin son i förtid, och genom sitt eget handlande går 

Stillman miste om Peter. I The Locked Room förlorar den tonårige Fanshawe sin pappa i cancer. 

Sedan, innan pojken ens är född, överger Fanshawe sin egen son, och manipulerar sin forna 

vän B att ersätta honom. Genom Quinns ångest och isolering illustreras den destruktiva sidan 

av att förlora ett barn, samtidigt som det i svallvågorna av Stillmans experiment bevisas att en 

fader inte per automatik behöver vara en god och välmenande figur. Stillmans handling lämnar 

sonen handikappad för resten av livet, men det är också tydligt att författaren Auster vill fixa 

relationen dem emellan. Det tyder på hur även om faderskapet kan vara destruktivt (både för 
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föräldern och barnet) det finns en inneboende vilja att se det som något gott, som en ynnest. I 

The Locked Room framställs det som att en son måste ha en far, och även om Fanshawe inte 

ser sig själv som kapabel till uppgiften väljer han ut en person som kan ta hans plats. Det stärker 

tesen om att den frånvarande fadern är en förlegad patriarkal stereotyp och att en närvarande 

och vårdande far inte bara är en möjlighet, utan en nödvändighet för barnet. Som Wahlström 

redan konstaterat så är faderskap ett nyckeltema hos Auster och ofta beskrivs även förlusten av 

ett barn i hans romaner. Detta, i sin tur, innebär en kris för karaktärerna. Det tvingar fram en 

kris i deras identitet som fäder, och deras existentiella villkor förändras i och med barnets 

frånfälle. Dessa existentiella frågor lyser som starkast i männens funderingar kring faderskapet 

– exempelvis när Quinn och Stillman diskuterar det. 

Innebär denna inställning till faderskapet att en ny faders- och mansroll skrivs fram? 

Medan det finns män som sviker sina barn så finns även karaktärer, som B, som kliver in och 

tar över, som plåstrar om och gör sitt bästa för att ersätta den förlorade fadern. Mannen som 

skrivs fram i dessa romaner värderar faderskapet på ett sätt som kanske inte alls varit lika tydligt 

tidigare och som går emot en traditionell syn på faderskapet som en relation som präglas av 

frånvaro samt strikta, uppfostrande handlingar frånkopplade emotionen och närandet. Att vilja 

vara pappa är grundläggande för deras identitetskonstruktion.   

Kort vill jag anknyta till tanken som nämns i kapitel 1.5.3 om att det inom den judiska 

efterkrigs-litteraturen finns ett narrativ som säger att för att lyckas i samhället måste du svika 

familjen, något som går någorlunda i linje med en patriarkal syn på mäns framgångar utanför 

hemmet. Böckerna går emot detta när de visar att män som Auster och B kan vara 

framgångsrika yrkesmässigt även om de hänger sig till familjen. I City of Glass och The Locked 

Room är det eftersträvansvärt att ha ett starkt och närande hemliv, och Quinn menar själv att 

det liv han hade med familjen både var emotionellt tillfredsställande och professionellt, 

eftersom han kunde skriva den typ av litteratur han var stolt över. Samtidigt går porträtteringen 

av familjen och fadern i linje med tesen om att mycket av den judiska litteraturen uppehåller 

sig vid familjen, då faderskapets intima koppling till männens välmående är skriande i 

romanen, och genom att hänge sig till det hävdar jag att männen i romanen aktivt ställer sig 

utanför en traditionell roll. 

Ovan hoppas jag ha besvarat frågeställningen om hur maskulinitet och faderskap 

porträtteras i romanerna City of Glass och The Locked Room. Lived embodiment har varit 

betydande för analysen, eftersom den bidragit till ett bredare perspektiv på hur karaktärernas 

maktpositioner varit skiftande under berättelsen, och hur närvaro/frånvaro påverkat 

relationerna dem emellan. Slutligen vill jag understryka hur de olika spår som lyfts fram i denna 
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uppsats belyser samspelet mellan maskulinitet, faderskap, etnicitet och klass, och tjänar som 

en grund för ytterligare forskning om ämnet eller om Paul Austers författarskap. Det är tydligt 

att fader-son-relationer och faderskapet som en bred existentiell upplevelse är betydande för de 

män som Auster skriver fram och det finns säkerligen mycket mer att utforska. 

  



 

96 

Källor och litteratur 

Auster, Paul, The New York Trilogy, New York: Penguin Books USA 1990. 

Björklund, Jenny, Hellstrand, Ingvil, Folkmarson Käll, Lisa, ”Marking the Unmarked: 

Theorizing Intersectionality and Lived Embodiment Through Mammoth and Antichrist”, 

Illdisciplined Gender, red. Jacob Bull, Margareta Fahlgren, New York: Springer International 

Publishing 2015, s. 99-113. 

”College”, Nationalencyklopedin, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/college (2020-12-17). 

Connell, R.W., Maskuliniteter, övers. Åsa Lindén, 2: a upplagan, Göteborg: Daidalos 2015. 

Connell, R.W., Messerschmidt, James W., ”HEGEMONIC MASCULINITY: Rethinking the 

Concept”, GENDER & SOCIETY, Vol .19, No. 6, 2005, s. 829-859. 

Duke, Karl Martin, Narrative Disappearances: A Study of Disappearances in Paul Auster's 

Works with a Focus on Invisible, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för litteratur, Engelska 

institutionen, Stockholms universitet 2011. 

Ericsson, Ursula, More than Meets the I: Language, Postmodernism and Poststructuralism in 

Paul Auster’s City of Glass, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för engelska, Akademin 

Humaniora och medier, Högskolan Dalarna 2015. 

Geiger, H. Jack, ”Plenty of Blame to Go Around”, The New York Times 8/11 1987, 

https://www.nytimes.com/1987/11/08/books/plenty-of-blame-to-go-around.html (2020-03-

16).  

Gerstmann, Evan, ”Hate Crimes Against Jewish Students Are At An All-time High”, Forbes 

Magazine 9/9 2020,  https://www.forbes.com/sites/evangerstmann/2020/09/09/hate-crimes-

against-jewish-students-are-at-an-all-time-high/?sh=7e809f7c632f (2021-02-12). 

Gibson, J. William, ”Review: Feminist Ideas of Masculinity”, American Quarterly, Vol. 43, 

No. 1, 1991, s. 128-134. 



 

97 

Gonsalves, Kelly, “Study Shows Men Still Feel Judged When They Talk About Their 

Feelings”, MindBodyGreen 16/10 2019, https://www.mindbodygreen.com/articles/men-think-

expressing-emotions-threatens-masculinity-study-shows (2021-05-26). 

Hayward, Stephen F., ”Reagan In Retrospect”, The Weekly Standard 23/5 2005, 

https://web.archive.org/web/20090313182355/http://www.aei.org/publications/pubID.22519/

pub_detail.asp (2020-03-16).  

Houseknecht, Sharon K., Pankhurst, Jerry G., ”The Family, Politics and Religion in the 

1980s: In Fear of the New Individualism”, Journal of Family Issues, Vol 4 No. 1, 1983, s. 5-

34. 

Kugler, Matthias, Paul Auster's the New York Trilogy as Postmodern Detective Fiction, 

Berlin: Diplom.de 1999. 

Lehto, Robin, Postmodern in the English Classroom: A Didactic Consideration of Paul 

Auster’s City of Glass, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för engelska, Akademin 

Humaniora och medier, Högskolan Dalarna 2017. 

Levine, Paul, ”Recent Jewish-American Fiction: From Exodus to Genesis”, Contemporary 

American Literature, red. Malcolm Bradbury, Sigmund Ro, London: Edward Arnold Ltd 

1987, s. 71-88. 

Mayes, Jeremy, ”Back to the Future: American family Values were perceived to be in moral 

decline. How was this decline represented in American popular culture and what was the 

suggested remedy?”, History Initiates, Vol. IV, No.1, 2016, s. 37-45. 

Moller, Michael, ”Exploiting Patterns: A Critique of Hegemonic Masculinity”, Journal of 

Gender Studies, Vol. 16, No. 3, 2007, s. 263-276. 

”Paul Auster”, Britannica, https://www.britannica.com/biography/Paul-Auster (2020-10-09).  

Pochmara, Anna, ”Are You a “Real Man”? – The Construction of Hegemonic Masculinity in 

American Culture”, Polish Association for American Studies, 2008, s. 127-140. 

Schechter, Dave, ”Are Jews White? It’s Complicated”, Atlanta Jewish Times 19/12 2016, 

https://atlantajewishtimes.timesofisrael.com/jews-white-complicated/ (2021-02-12). 



 

98 

 

Sellers, Rosi, ”Forever Beautiful: Harlem in the 1970s”, Medium 2/3 2016, 

https://medium.com/the-cool/forever-beautiful-harlem-in-the-1970s-d45523262a09 (2021-

04-19). 

Shea, Courtney, ”When did naming your kid after yourself a parenting faux pas?”, Today’s 

Parent 12/7 2017,  https://www.todaysparent.com/pregnancy/baby-names/when-did-naming-

your-kid-after-yourself-become-a-parenting-faux-pas/ (2020-01-08). 

Shirkhani, Mohammad Amin, ”Self-Mythology Through Trauma Studies in Paul Auster’s 

The Invention of Solitude”, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 

Vol. 9, No. 1, 2020, s. 67-72. 

Sorin, Gerald, ”Paul Auster, a man who has carried a wound”, Haaretz 19/9 

2012,  https://www.haaretz.com/life/books/books-paul-auster-a-man-carrying-a-wound-

1.5164288 (2021-02-12). 

Suro, Roberto, ”THE NATION: The New American Family: Reality Is Wearing The Pants”, 

The New York Times 29/12 1991, https://www.nytimes.com/1991/12/29/weekinreview/the-

nation-the-new-american-family-reality-is-wearing-the-pants.html?auth=link-dismiss-

google1tap (2019-02-27). 

The University of Sydney, ”People: Raewyn Connell”, 

https://www.sydney.edu.au/arts/about/our-people/academic-staff/raewyn-

connell.html#collapseprofilethemes (2020-10-08).  

Dr Turshá, ”The Emotion Wheel” (3/2 2019), https://www.drtursha.com/emotion-wheel/ 

(2021-02-18). 

Wahlström, Helena, ”A Community of Fathers? Representations of Fatherhood in Paul 

Auster’s Smoke”, Cultures in Contact: A Festschrift for Ingrid Westin, red. Christina 

Tellgren, Uppsala: Universitetstryckeriet 2004, s. 29-37. 

Wahlström, Helena, New Fathers? Contemporary American Stories of Masculinity, 

Domesticity and Kinship, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2010. 



 

99 

”WASPs”, Wiley Online Library, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118663202.wberen692 (2020-01-06). 

Yarrow, Allison, ”How The 90’s Tricked Women Into Thinking They’d Gained Gender 

Equality”, Time Magazine 13/6 2018, https://time.com/5310256/90s-gender-equality-

progress/ (2020-10-08).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


