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Inledning 

När jag var tolv år upptäckte jag fantasy som genre, och en av mina mest älskade författare 

kom att bli Neil Gaiman. Jag hade läst boken Good Omens (1990) som handlar om 

Apokalypsen - som aldrig inträffade och ställdes in. Fantasy gjorde det omöjliga möjligt, och 

det ofattbara verkligt. Dess funktion var inte endast verklighetsflykt utan genren har även 

kommit att reflektera vårt samhälle.   

Gaiman skriver främst det som är känt som urban fantasy; fantasy i en modern värld där 

det övernaturliga och bisarra existerar sida vid sida med vår vanliga värld.
1
  I dessa världar 

kan karaktärerna vara gudar och gudinnor, monster och hjältar; något som Gaiman har aldrig 

skytt att använda i sina romaner.   

Om nu karaktärerna kan vara övernaturliga varelser och väsen, hur kommer detta att 

reflekteras i hur de gestaltas jämfört med normen om hur man bör vara i vår värld? I vårt 

samhälle finns det många normer som ger riktlinjer om hur män och kvinnor bör vara eller 

hur våra sexuella identiteter förväntas se ut. Maria Nikolajeva menar att det ”enbart (är) 

fantasy och science fiction som med vissa reservationer kan skildra kvinnliga figurer helt fria 

från stereotypi” (2004).
2
 Jag ämnar undersöka hur genus- och sexualnormer gestaltas i 

Gaimans verk American Gods (2001) där majoriteten av karaktärerna inte är människor alls 

utan gudar och gudinnor, för vilka mänskliga värderingar varken är självklara eller 

nödvändiga. Gaiman har frekvent använt  gudomar  som karaktärer i sina verk för att utforska 

det övernaturliga och det mänskliga i det övernaturliga, t.ex. i Sandman (1989–1996) och 

Anansi Boys (2005).  

Mitt val av American Gods bottnar i denna möjlighet att utforska dessa värderingar, 

eftersom gudar kan vara mycket normbrytande eller representera en idealbild av kvinnor och 

män. Romanen är också aktuell just nu eftersom den håller på att göras till en tv serie av 

HBO. Boken är dock inte den första av Gaimans verk som har filmatiserats; 2007 

filmatiserades hans roman Stardust (1999), och 2009 Coraline (2002). American Gods är en 

berättelse om gudar, myter och Amerika. Läsaren följer främst den mystiske Shadow när han 

dras in av Mr. Wednesday, egentligen guden Oden, i ett krig och en resa runt Amerika.  

 

 

                                                 
1
 Urban Fantasy www.jeannieholmes.com (2012-12-20). 

2
 Nikolajeva 2004, s. 130. 

http://www.jeannieholmes.com/
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur romanen American Gods reflekterar och bryter 

mot heteronormen och genusnormer genom sitt sätt att skildra karaktärerna och deras 

sexualitet. Jag har valt att avgränsa mig till att framförallt undersöka karaktärena Shadow, 

Ifriten och Oden eftersom Shadow och Oden är romanens huvudpersoner medan Ifriten är 

särskilt intressant då han är ett mycket queert inslag i romanen. En ytterligare orsak till min 

begränsning är att dessa tre är alla gudar eller övernaturliga väsen. Jag kommer även att 

uppmärksamma andra karaktärer i verket när det är relevant till för  mina frågeställningar. 

Gudar är undantagna från vissa av de heteronormativa förväntningarna på kvinnor och 

män då de är symboler snarare än människor, men de kan även fungera som urtyper för den 

perfekta mannen eller kvinnan. Deras beteenden kan vara mycket gränsöverskridande i 

förhållande till könsnormerna i både romanens och i dagens samhälle. Mina frågeställningar 

är:  

 Hur förhåller sig karaktärerna i romanen till våra föreställningar om genus? 

 Hur passar de in i det så kallade genuskontraktet och hur förhåller de sig till det 

motsatta könet?  

 I vilken mån utmanar de heteronormativiteten? 

  

Metod 

För att besvara mina frågeställningar kommer jag främst att göra en närläsning av romanen 

American Gods men jag kommer även att relatera den till ett queerteoretiskt perspektiv och 

föreställningar om genus och hetronormativitet i den samhällsenliga kontexten.  Jag kommer 

att göra detta med utgångspunkten att romanen, och konstruktionen av genus och 

heteronormativitet, relaterar till vårt samhälle och våra värderingar genom sin gestaltning av 

gudar och gudinnor.  

 

Teori 

Queerteori är en poststruktualistiskt kritisk teori om kön och könsidentitet, och har sin början 

som ett forskningsfält under det tidiga 1990-talet. Den föddes ur gayaktivismen och 

feminismen och motsätter sig den påstådda heteronormativiten, påbjuden heterosexualitet och 

dikotomin om ’manligt’/’kvinnligt’ som norm. Den betonar även den sociala konstruktionen 
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av genus och könsidentitet. Judith Butlers teorier kring genus och könsidentitet var en viktig 

utgångspunkt för queerteorin, och är i mycket basen för queerteorin som ett forskningsfält.  

Judith Butler myntade begreppet den heterosexuella matrisen, vilket innebär för att ha 

en kulturellt begripliga kropp i vårt samhälle måste man utgå från stabila genus. Denna matris 

förutsätter att det endast finns två kön, manligt och kvinnligt, och att dessa skapas genom den 

heterosexuella matrisen som definierar vad som är godtagbart. Mäns och kvinnors egenskaper 

står i ett motsatsförhållande till varandra och deras genus regleras och konstrueras av sociala 

maktstrukturer, relationer och värderingar.
3
 

Butler menar även att genus är helt och hållet performativt, det finns inget ursprungligt 

genus, ingen essens. Hon stödjer sig på Michael Foucaults teorier kring det performativa 

könet, och att det är genom upprepning av handlingar, imitationer, som vi skapar ett kvinnligt 

eller manligt genus. En imitation (av en imitation) kan aldrig vara helt korrekt. Vi misslyckas 

alltid i någon utsträckning, något som gör att man kan ”misslyckas” med att skapa ett korrekt 

kön, medvetet eller omedvetet. Detta misslyckande kan skapa förskjutningar och förändringar 

i de normerande genuskonstruktionerna. Matrisen, och idén om performativt kön, innehåller i 

sig själv alltså möjligheten till subversion, men Butler menar även att inte alla former av 

genusuttryck är möjliga eftersom vi inte kan ställa oss utanför vår kultur och våra 

erfarenheter. Detta innebär att vi är beroende och bundna av denna referensram när vi tolkar 

och skapar genus.
4
  

Ett rent genusperspektiv ser främst till hur genus skapas och hur olika genus relaterar till 

varandra  men behöver inte nödvändigtvis jämföra en uppdelning i kvinnliga och manliga 

egenskaper och värderingen av dessa. Ett queerperspektiv ser genus som en del i ett större 

sammanhang och menar att de skapas i en heteronormativ kontext där en kvinna med 

kvinnliga egenskaper förväntas begära en man med manliga egenskaper. Både dessa 

egenskaper och begärspelet skapar ramen för genusrollerna.
5
 För att göra en queerteoretisk 

läsning av American Gods är Butlers teori både nödvändig och givande. Den performativa 

aspekten tillåter en närläsning av fiktiva karaktärers beteenden och handlingar för att illustrera 

hur deras genuskonstruktion ser ut och i vilken mån de är normöverskridande.  

Vidare analys av genuskonstruktioner krävs även en jämförande aspekt som Yvonne 

Hirdmans principer om isärhållning och hierarki lämpar sig för att illustrera.  Hirdman menar 

                                                 
3
 Butler 2007, s. 45—91. För att hantera översättningsproblematik och för att förenkla citering, har jag valt att 

utnyttja en svensk översättning av Judith Butlers Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity 

(1990), Suzanne Almqvists Genustrubbel (2007). 
4
 Ibid. s. 45—91. 

5
 Ibid, s.74 f. 
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att det finns ett genussystem i samhället som delar människor och handlingar i manligt eller 

kvinnligt. Detta system bygger på två principer – isärhållning och hierarki med mannen som 

norm. Iden om isärhållning bygger på att skillnaderna och motsatserna mellan könen 

framhävs, och att det existerar en dikotomi mellan män och kvinnor. Hierarki med mannen 

som norm innebär att mannen är normen och värderas högre än kvinnan – allt utgår från 

mannen och kvinnan representerar det avvikande. Praktiskt sett talar man om att detta tar sig 

uttryck i ett genuskontrakt. Kontraktet reglerar hur män och kvinnor bör bete och förhålla sig 

till varandra i alla delar av samhället och i privatlivet vid en viss historisk tidpunkt. Termen, 

som är lånad från kontraktskonstitutionalisterna på 1600-talet, används för att indikera den 

normerade legitimiteten inom systemet, där det enda sättet att omförhandla antas vara att 

lämna den diskreta enheten som omfattas av kontraktet; den senare aspekten erkänns inte av 

Butler, men är relevant för begreppstransparensen i sammanhanget.
6
  

 

Tidigare Forskning 

Neil Gaiman (1960-) är en kultförklarad författare i Storbritannien och USA och har där länge 

varit känd som både serie- och romanförfattare. Han är dock relativt okänd i Sverige. Gaiman 

började inom journalistiken och hans första litterära publikation var en fantasy-novell, 

”Featherquest”, i tidningen Imagine Magazine 1984.
7
 Samma år publicerade han sin första 

bok, en biografi över bandet Duran Duran. Gaiman kom att främst att skriva fiktion; romaner, 

noveller, och manus, för både vuxna och barn. Emellertid har den forskning som har bedrivits 

i Sverige har främst fokuserat på honom som barnboksförfattare, verk som Coraline (2002) 

och Stardust (1999) uppmärksammats mer än hans vuxenlitteratur.  

I den engelskspråkiga världen har det publicerats mer om Neil Gaiman och hans verk, 

American Gods inkluderad. Romanen har undersökts från post-koloniala perspektiv i 

uppsatsen ’The Forgotten Gods Under One Nation: A Post-Colonial Analysis of Neil 

Gaiman's American Gods’ (2008) av Christopher Carrig som behandlar det förtryckta 

’Andra’. Carrig menar att gudarna i romanen är metaforer för främmande kulturer som har 

importerats till Amerika och undertryckts av den anglosaxiska vita kulturen. Carrig anser att 

Gaiman har skapat en perfekt metafor för postkolonial kamp samt ställt sig tydligt och 

sympatiskt på de förtrycktas sida.
 8

  Denna aspekt av gudarna och gudinnorna har relevans för 

                                                 
6
 Hirdman 2001, s. 61ff.  

7
 http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_gaiman (2012-12-21). 

8
 Carrig 2008. Online artikel, har ej sidnummer. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_gaiman
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min uppsats men är inte huvudfokus. Om utrymmet skulle tillåta det skulle en intersektionell 

läsning, alltså hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle, i 

detta sammanhang ras, kön och sexualitet, vara mycket intressant men jag kommer endast att 

lätt beröra denna aspekt i min undersökning.  

Ytterligare tolkningar av romanen fokuserar på andra aspekterna av verket, Tracy 

Bealers Neil Gaiman and Philosophy: Gods gone wild! (2012) är en filosofisk översikt av 

Gaimans verk och undersöker metafysiska, epistemologiska, politiskfilosofiska, och etiska 

teman. En av huvudaspekterna som Bealer undersöker i American Gods är sammanband 

mellan kausalitet, slump och determinism, och hur dessa både följs och förvrängs i romanen. 

En sidoaspekt som är mer relevant för min uppsats, är den filosofiska debatten kring gudarnas 

natur.
 9

 Bealer tar upp Platons observation att gudar bör vara moraliskt ”högre” än människan 

och hans observation att de Homeriska sagorna om gudarna är alltför tvivelaktigt mänskliga. 

Gaiman följer den homeriska traditionen av gudomar som människor. Gaimans gudar och 

gudinnor är ibland våldsamma, vansinniga, och emotionella. De är inte Platons upphöjda 

perfekta varelser som är bortom känslor och irrationalitet, utan mycket mänskliga och 

skamfilade gudar i ett land som har glömt bort vilka de var.
 10

 

Den mest omskrivna aspekten av romanen är dess förhållande till myt och mytologi; både 

när det gäller gudomarna, iden om hjälten, och sagan. Artiklar som Lynn Gelfands “The End 

of the World as We Know It: Neil Gaiman and the Future of Mythology”(2012), Katherine 

Molinas ”American Gods: Constructing the New Hero’s Journey and its Reciprocal Impact on 

the Modern Myth” (2003), Rut Blomkvists ”The road of our senses: search for personal 

meaning and the limitations of myth in Neil Gaiman's American Gods” (2012), och Andrew 

Wearrings “Changing, Out-of-Work, Dead, and Reborn Gods in the Fiction of Neil Gaiman” 

(2009) fokuserar på de mytologiska aspekterna av romanen och hur gudarna och gudinnorna 

förhåller sig till sina ursprungliga myter och hur de förändras och utnyttjas av Gaiman. Min 

uppsats kommer även att beröra denna aspekt men endast som en del av min undersökning av 

framställningen och konstruktionen av genus hos karaktärerna i romanen.  

                                                 
9
 Bealer 2012, s. 21—36. 

10
 Ibid, s. 21— 30. 
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Analys 

Jag kommer först att göra en kort sammanfattning av romanens handling och min analys 

kommer att bestå av fyra delar. De tre första delarna är en närläsning av romanen där jag 

genom exempel ska visa hur Gaiman väljer att gestalta gudarna och deras relation till 

genusnormer, genuskontraktet och heteronormen. Jag har valt att ta upp gudarna en och en för 

att sedan göra en sammanfattande diskussion. Den sista delen är ett diskuterande avsnitt om 

mina slutsatser och förhållandet mellan genus, heteronorm och fantasygenren.  

 

Referat av American Gods  

American Gods handlar om ett kommande krig mellan Amerikas nya och gamla gudar i en 

värld där alla gudar verkligen existerar och deras makt är beroende av hur många som tillber 

dem. Huvudpersonen Shadow Moon rekryteras av Mr. Wednesday, guden Oden, för att arbeta 

för honom som hjälpreda, rekryterare och livvakt inför den kommande striden. Shadow som 

inte har något att förlora efter sin frus död, och efter att ha blivit arbetslös, tar jobbet men 

känner inte till sanningen bakom Mr. Wednesday. I själva verket har Oden, tillsammans med 

sin kumpan Loke, orkestrerat hela kriget för att ta livet av både de nya och gamla gudarna. 

När Shadow inser sanningen gör han allt för att förhindra kriget, även när Oden visar sig vara 

hans far och hans liv står på spel. Shadow och hans vandöda hustru Laura, som hade klivit ur 

sin grav, lyckas tillsammans rädda de gamla och nya gudarna genom att avbryta kriget.     

 

Baldur ”Shadow” Moon 

Shadow Moon är romanens huvudperson och större delen av handlingen är berättad ur hans 

perspektiv. Han introduceras som en mänsklig karaktär men tar sakta an övernaturliga 

egenskaper i romanen då hans egentliga identitet är som en inkarnation av den nordiske guden 

Baldur. I myten är Baldur, gud av ljus, glädje och försoning, son till Oden och Frigga. Baldur 

ansågs vara den bäste och mest älskade av gudarna trots att han hade lite makt. Han mördades 

av den avundsjuke Loke då denne lurande den blinde Höder att skjuta honom med en pil av 

mistel. Gudarna misslyckas att återta honom från underjorden då Loke vägrar att sörja honom. 

Myten menar dock att han kommer att återvända efter Ragnarök.
11

 

 

                                                 
11

 Encyclopedia Mythica “Baldur”. http://www.pantheon.org/articles/b/balder.html (2012-11-02). 

http://www.pantheon.org/articles/b/balder.html
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Shadow och genus 

Som jag tidigare nämnt i min teoridel, menar Judith Butlers att identiteterna man och kvinna 

konstrueras genom den heterosexuella matrisen; för att vara en ”riktig” man eller kvinna 

måste man ha en kropp, ett uppträdande och en sexualitet som är korrekt för ens kön.
 12

 För 

att förstå hur karaktärerna förhåller sig till våra föreställningar om genus kommer jag att gå 

igenom dessa attribut och analysera hur de upprätthölls eller bryts av gestaltningen av 

karaktärerna. 

Shadow introduceras i fängelset där han sitter sina sista dagar av sitt treåriga straff för 

rån och grov misshandel. Senare indikeras det att han begick brott på inrådan av sin hustru 

Laura, som kommenterar att hon inte borde ha dragit in honom i det. Hans utseende beskrivs 

som att han är stor, vältränad och en ”don't-fuck-with-me”-typ. Han ser yngre ut än sina 32 år, 

"cream-and-coffee" hy och blandat etniskt utseende. Han klär sig ”normalt” i dova färger och 

lägger ingen större vikt vid sitt utseende.
13

 Det betonas alltså tidigt att hans utseende är 

maskulint i traditionell bemärkelse – även om hans blandade etniska utseende etableras som 

en konstant avvikelse från den vita amerikanska normen i romanen och samhället.  

Carrig menar att Shadows blandade ursprung är en del av framställningen av honom 

som en post-kolonial amerikan, en del av ”the melting-pot”, och en markering mot bilden av 

ett vitt Amerika som normgivare. Rasfrågan är normalt sett inte en nödvändig del av en 

queerteoretisk läsning, men relevant i det specifika fallet, eftersom rasperspektivet blir en 

nödvändig del av Hirdmans genuskontraktsmodell givet en modernt amerikansk 

könskontext.
14

 Shadows utseende avviker egentligen inte från förväntningar om manlighet 

utan är tillräckligt markerat för att han ska anses vara ett hot fysiskt sätt. Han har en ”korrekt” 

kropp och passar in i den heterosexuella matrisens krav på manlighet.  

Shadows utseende står dock i kontrast till hans uppförande. Han beskrivs som lugn, 

snäll och relativt passiv. Han accepterar det som sägs honom och han frågar inte. Hans 

grundläggande personlighet ges attribut som inte alls är typiska maskulina i betydelsen aktiv, 

aggressiv och kontrollerande.
15

 Shadow handlingar bestäms till hög grad av andra eller utgör 

en reaktion på andras handlingar. När Shadow får veta att hans hustru är död och han inte 

längre har ett jobb, vänder han sig till Mr. Wednesday för att få mening och riktning i sitt liv 

trots att han vet att Wednesday är opålitlig och att han ogillar honom. Efter att Wednesday 

                                                 
12

 Butler 2007. s. 9 ff, 140 ff. 
13

 Gaiman 2001. s. 3—13.  
14

 Carrig 2008. 
15

 Nikolajeva 2004, s.130 ff. 
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iscensätter sin egen död, faller Shadow in i en passiv riktningslöshet då han saknar förmågan 

att själv fatta beslut.  

Shadows beteende anses vara socialt isolerande och verklighetsfrånvänt; hans hustru 

Laura jämför honom med att vara icke-levande – och menar att detta är orsaken till att hon är 

otrogen. Detta visar på den fysiska och mentala resan som Shadow gör i kapacitet av 

protagonist i fantasy-genren. I romanen är det, enligt Blomkvists tolkning, meningen att 

Shadow skall gå från ett riktningslöst beroendeförhållande till en aktiv och självständig 

hjälteroll.
16

 Ur ett queerperspektiv kan detta ses som att han antar en mer heteronormativ roll, 

samtidigt som att han bryter mot den. Våld, och dess koppling till makt, är typiska manliga 

attribut, och Shadow, i och med sin karaktärsutveckling, gestaltas som mindre våldsam trots 

sin ökande aktiva ställning. Relationer är uppbyggda på makt, och maskulinitet har den 

ledande positionen i samhällslivet, och mycket av denna makten står på våld som 

underbygger hegemoniska maskulinitetens auktoritet. Enligt Connell i sitt verk Maskuliniteter 

(1995) är inte denna särskilt hotad av feministiska kvinnor och oliktänkande män, men 

Shadow gestaltning visar på ett brott mot denna maskulinitet. 
17

  

Shadows uppförande är inte traditionell manligt. Han har vissa typiskt kvinnliga 

genusattribut, främst då det passiva och icke-våldsamma.
18

 Han har en avvikande maskulinitet 

som alltså inte framhäver våld, aggression och makt. Denna avvikelse kan kanske attribueras 

till att hans gudanatur tillåter att han överskrider behovet av våld och konflikt till förmån för 

att agera medlande och försonande. Baldur som gudagestalt karaktäriserades av att vara en 

älskad, vänlig fredsgud. Skall man då läsa guden som gränsöverskridande och Shadows 

gestaltning som en följd av hans gudomliga natur? Författarens val av gudaroll för Shadow 

resulterar i praktiken i en manlig protagonist som inte sammanfaller med de egenskaper som 

är gängse för fantasygenren som för det mesta har mycket genusnormativa mansroller som 

protagonist. Detta gäller främst den heroiska fantasyn som har hjältens resa i fokus för 

handlingen och där den manliga protagonisten ”växer upp” och uppnår normativ maskulinitet. 

19
 

Den sista och sammanknytande aspekten av den heterosexuella matrisen är sexualitet 

och begär. En avvikande sexualitet behöver inte betyda homo- eller bisexuell utan kan röra 

                                                 
16

 Blomkvist 2012. Online artikel. Har ej sidnummering. 
17

 Halberstam 1998, s. 2 ff; Connell 1995, s. 115 ff, 263 ff.  
18

 Nikolajeva 2004, s. 130 ff. Se Nikolajeva för mer om manliga och kvinnliga attribut. 
19

 Blomkvist 2012; Beatty 2006, s. 1—21, 195 ff.  
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sig mot gränserna för den heterosexuella matrisen.
20

 Shadows sexualitet och begär tar sig 

uttryck i ett passivt uppförande. Shadow inleder aldrig sina romantiska relationer utan låter 

kvinnan ta initiativet och bestämma om de har en relation eller inte. Han flörtar sällan utan 

observerar endast tyst dem som han är intresserad av. Han reagerar även med att känna sig 

förlägen eller med att rodna när en kvinna offentligt visar intresse för honom. Hans beteende 

kan läsas som mer feminint än maskulint och står i ett normativt motsatsförhållande till 

utseendet och hans sexualitet. I det maskulina amerikanska samhället i romanen är hans 

beteende avvikande till den mån att det kommenteras och ses som något avvikande av de mer 

heteronormativa mänskliga och gudomliga karaktärerna.
21

  Shadow kallas för blyg och 

konstig och hans vänner uppmanar honom att vara mer aggressiv i sitt uppvaktande av 

kvinnor. Han har alltså ett manligt begär sammankopplat med ett kvinnligt uppförande. Att 

skilja mellan uppförande och sexualitet är svårt, men tillsammans skapar de ett queert element 

i Shadows sexualitet.
22

 

Subjektet för Shadows sexualitet, kvinnorna som han attraheras av, är ofta 

”misslyckade” eller avvikande i sin genusbildning i förhållande till kvinnliga genusnormer. 

Hustru Laura beskrivs och gestaltas i två delar av romanen; före och efter hennes död. Innan 

hennes död var hon: vacker kvinnlig kvinna (korrekt kropp); barnslig, aktiv, emotionell (fel 

uppförande); och heterosexuell och promiskuös (fel begär). Efter hennes död beskrivs hon 

som: stark, ruttnande, sjuklig (fel kropp); känslokalla, skyddande och aggressiv (fel 

uppförande); och heterosexuell och promiskuös (fel begär). Beskrivningen av Lauras 

egenskaper uppvisar här samma tvetydiga egenskaper som i beskrivningen av Shadow. 

Hennes utseende, uppförande, och begär står innan döden i motsatsförhållande varandra. 

Dessa motsägelser blir större då hennes handlande blir mer våldsamt och känslokallt efter 

hennes död. Hennes performativa genusbildning, som redan var avvikande, misslyckas helt då 

hon återvänder från graven som ett levande lik och hon inte kan se ut, agera, eller känna, på 

ett sätt som upprätthåller hennes kvinnlighet. När den vandöda Laura försöker att återinleda 

ett sexuellt förhållande reagerar Shadow avvisade, mycket medveten om lukten av 

                                                 
20

 Ambjörnsson 2006, s. 112 f. 
21

 http://geert-hofstede.com/united-states.html, notera statestik MAS, vilket är ett värde högre än medeltalet i 

världen. Hofstedes kulturmätningsvariabler är vedertagna, om än  kritiserade för att vara otillreckliga, som 

uttömmande beskrivning. Ett högt värde i maskulinitet implicerar ” achievement, heroism, assertiveness and 

material reward for success. Society at large is more competitive.”, samt låg tolerans för från detta avvikande 

beteenden.  
22

 Butler 2007, s. 9 ff, 112 ff. 

http://geert-hofstede.com/united-states.html
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dammbollar och död över henne. I och med detta förlorar Laura sin attraktivitet och position 

som en sexuell partner.
23

  

Shadows andra nämnvärda romantiska relation är till gudinnan Bast. Bast är den 

egyptiska kattgudinnan med kontroll över fertilitet, solen och senare även månen. Hon var en 

av ”Ras ögon” och en hämndgudinna, men även en beskyddare av medicin och hälsa.
24

  Bast 

beskrivs även i två avsnitt; i den första som en katt, den form som hon verkar föredra, och i 

den andra som en kvinna, vilken skepnad hon endast använder i drömmar och backstage. 

Kvinnan Bast beskrivs som mycket vacker, sexuellt tilldragande och med kattliknande drag 

(korrekt kropp); aktiv, dominant, rovlysten och beskyddande (fel uppförande); heterosexuell 

och sexuellt aggressiv och dominant (fel sexualitet). Bast överdrivna sexualitet kan läsas som 

aspekt av hennes roll som fertilitetsgudinna, vilket sätts i spel både genom den sexuella 

framställningen av hennes människogestalt (hon beskrivs som extraordinärt attraktiv, på ett 

evolutionsbiologiskt sätt), men även i de tankar som föds hos Shadow under parets samlag 

(Shadows tankar graviterar hela tiden mot fantasier om henne som moder till hans avkomma).  

Bast performativa genusbildning sker alltså inte i dikotomi mot det manliga utan 

innefattar den; hon är en rovlysten hämndgudinna och en vårdande helare. Hon kan, beroende 

på situationen, agera extremt både extremt maskulint eller extremt kvinnligt. Detta 

problematiseras ytterligare då hon en stor del av tiden är en ”vanlig” katt, som varken beter 

sig som en kvinna eller en man. Hon framför ett instabilt genus. Enligt Butler och den 

heterosexuella matrisen upplevs hon då som att hon inte passar in i matrisen, hon blir inte en 

begriplig varken som kvinna eller man. Bast kan alltså tolkas som en gränsöverskridande 

gestalt som avviker från normen och ibland ställer sig helt utanför den heterosexuella matrisen 

genom att avsäga sig mänsklig form.
25

  

Shadows begär till kvinnor kan alltså beskrivas som queert då Shadow dras till sexuellt 

aggressiva dominanta kvinnor och själv intar rollen som den undergivna och traditionellt sett 

mer könsstereotypiska kvinnan. Hans kropp, utseende, och begär befinner sig i ett 

motsatsförhållande till genusnormerna.  

 

                                                 
23

 Ambjörnsson 2006, s 112—130. 
24

 Encyclopedia Mythica sökord  ”Bast”.  http://www.pantheon.org/articles/b/bastet.html (2012-11-15). 
25

 Butler 2007, s 101-163, 74 ff, 206 f; Ambjörnsson 2006, s 109—130. 

http://www.pantheon.org/articles/b/bastet.html
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Shadow och genuskontraktet 

Nu har vi har talat om Shadows genus och den heterosexuella matrisen. Låt oss övergå till 

frågan om hans relation till kvinnor och genuskontraktet. Hirdmans genuskontrakt bygger på 

två principer: isärhållning och hierarki med mannen som norm. Kvinnan är det underställda 

och avvikande. Genuskontraktet definierar könens roller, skyldigheter och rättigheter. 

Exempel på ett traditionellt kontrakt är mannen som försörjare och omhändertagare av 

kvinnan som i sin tur ska ta hand om barnet och hemmet. Liknade uppdelningar av hur 

kvinnor och män bör förhålla sig till varandra gäller även på arbetsplatser och institutioner. 

Kontraktet stipulerar med andra ord könens skilda positioner och förutsättningar och 

innehållet kan förändras från tid till tid.
26

  

Shadows relation till kvinnor i sin tur karaktäriseras av hans mer passiva och 

underställda position gentemot dem. Överlag befinner han sig i en lägre maktposition än både 

kvinnor och män. Shadow är inte heller aggressiv i varken sitt uppvaktande av en kvinna eller 

agerade i förhållandet vilket är ett brott mot det normativa beteendet för en man i det 

amerikanska samhället. Den amerikanska bilden av en mans position i ett förhållande är som 

den aktiva parten – sexuell passivitet anses vara ett kvinnligt drag.
27

 Shadow har alltså brutit 

mot de normativa reglerna som finns i vårt samhälle med mannen som aggressiv och 

överordnad. I och med detta förlorar Shadow en del av sin hierarkiska maktposition och tar an 

en mer kvinnlig och underställd ställning i sina sexuella och romantiska relationer.  

Shadow omförhandlande av genuskontraktet har även intersektionella drag av ras och 

klass. Hans och Lauras blandäktenskap är ett brott mot den sociala samhällsnormen som är 

starkt nog att överskrida genusnormen. I hans äktenskap och förhållande till Laura, är det hon, 

som en vit medelklasskvinna, som anses vara den mer normativa och hierarkiskt högre 

stående i deras relation.
28

 Det är hennes vänner och livet i hennes hemstad som är fokus för 

hennes och Shadows samlevnad. Deras gemensamma omgivning uppskattar inte Shadow och 

ser honom som avvikande. Han tolererades endast på grund av sin relation till Laura. Efter 

Lauras död anklagar hennes mor, Mrs McCabe, honom öppet för att ha tagit livet av hennes 

dotter.  

                                                 
26

 Hirdman 2001, 61 ff. 
27

 Hylland-Erikssen, 1999, 137—140;  Kiefer 2007, s 269; Connell 179 ff. 
28

 Carrig 2008. 
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Hans relation till Laura ändras efter hennes död, men hon står fortfarande i en 

överordnad maktposition gentemot honom även om denna ändrar karaktär. Hon blir en 

mordisk beskyddare. Det är hon som befriar Shadow när han blir kidnappad av de nya 

gudarnas hantlangare, som tar livet av hans fångvakter med sina bara händer, och senare 

mördar Loke. Hon antar en känslokall och våldsam krigarroll. Hon och Shadow omförhandlar 

alltså genuskontraktet efter Lauras död. Det är inte längre Shadow som är Lauras beskyddare 

och den (fysiskt) starke i deras relation. Shadow är den underställda, sårbara och i behov av 

beskydd.  

Detta förhållande till kvinnor upprepar sig i romanen med Shadow som den 

underställda. Hans relation till gudinnorna Bast och Easter karaktäriseras även av att de, på 

olika sätt, beskyddar och hjälper honom. Bast läker hans sår och förhindrar hans 

självmordsförsök samt är hans vägvisare och beskyddare i underjorden. Easter, vårens och 

fertilitetens gudinna, återupplivar honom efter det att han har hängts som gravoffer åt Oden. 

Även om deras roller är omvårdande har de ett hierarkiskt övertag mot Shadow eftersom de är 

gudinnor.  

Gudarna och gudinnorna i romanen har ett omarbetat genuskontrakt som inte lägger lika 

stor vikt på genus – kanske för att gudarna ibland inte ens har mänsklig form, t.ex. Bast i sin 

kattform, och den västafrikanske trixtern Anansi som en enorm spindel. Vad som utgör 

grunden för deras maktförhållande och interna hierarki är dock hur kraftfulla de är, med andra 

ord genom hur många troende de har i landet. Shadow, under den tiden han inte är medveten 

om sin gudomliga natur och kraft, befinner sig i sin relation till alla gudar hierarkiskt lägre. 

Efter att han har stigit in i rollen som Baldur ökar hans status i och med att han övertalar 

gudarna att sluta kriga, vilket de endast går med på eftersom han är Odens son och en gud i 

egen kraft. 

 

Shadow och heteronormen 

Enligt Ambjörnsson (2006) hänvisar begreppet heteronormativitet till ”de institutioner, lagar, 

strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualitet som något enhetligt, 

naturligt och allomfattande”.
29

 Det är en fråga om normsystem snarare än heterosexualitet. 

Ambjörnsson nämner även heteronormativitetens periferi, som handlar om heterosexuella, 

                                                 
29

 Ambjörnsson 2006,  s. 52. 
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som heterosexualitet till trots, faller utanför den heteronormativa mallen eftersom de inte är 

normativa. För att definiera heteronormativ sexualitet kommer jag att delvis använda Gayle 

Rubins artikel ”Thinking Sex” (1984) skissar en sexuell värdehierarki som anger vissa 

normativa eller önskvärda krav på sexualitet, samt Don Kulicks text ”400 000 Tusen Perversa 

Svenskar” (2005) om bra och dåligt sex.
30

   

Shadows relationer gestaltas som heterosexuella men hamnar ibland i periferin av det 

heteronormativa eftersom inte det tvåsamma och monogama bejakas så starkt. Shadows 

äktenskap med Laura avviker från heteronormens krav på monogami i och med att Laura har 

andra affärer, till exempel med deras gemensamme vän Robbie. Laura själv verkar inte anse 

att hennes promiskuösa och tillfälliga relationer utanför hennes och Shadows tvåsamma 

förhållande är problematiska eller avvikande. När Shadow får veta om Lauras affär reagerar 

han inte med ilska eller beskyllningar. Istället besväras Shadow av Robbies hustrus Audrey's 

reaktion när hon spottar den döda Laura i ansiktet vid begravningsmottagningen. Shadow 

grälar senare med Audrey:  

 

Do you want me to tell you you were right when you spit Laura's face? Do you want me 

to say it didn't hurt? Or that what you told me made me hate her more than I miss her? 

It's not going to happen, Audrey. (s. 51) 

 

Detta visar på att de heteronormativa kraven på monogami finns men att ingendera av 

parterna värderar detta krav högre än deras relation till varandra. Dock är det inte ett 

oproblematiskt förhållande och Shadow anser inte att deras förhållande är polygamt. Efter 

Lauras död anser han att deras relation och äktenskap är slut, och tänker om sig själv som 

änkling och om henne som sin framlidna hustru. Hans vidare romantiska relationer sker med 

detta som bakgrund; Shadow anser sig inte att vara otrogen Laura, eller att han är i ett öppet 

förhållande med henne, eftersom hon är död. Han ger sig efter detta in i en tillfällig sexuell 

relation med Bast. Deras relation bryter mot de önskvärda kraven i och med att den inte sker i 

ett förhållande, den är njutningsbaserad, och har drag av sadomasochism. Detta är ett brott 

mot ”god” sex, enligt både Rubins sexuella värdeschema och Kulicks studie om god och dålig 

                                                 
30

 Ambjörnsson 2006, s. 88 ff; Rubin 1984. Rubins syn på genus och kön avviker från Judiths Butler, som menar 

att det endast finns performativt genus. Rubin menar att det finns en skiljd biologisk dimension (kön) som 

kompletterar persformativt genus. I sammanhanget kommer detta inte bli ett problem, eftersom jag inte kommer 

att använda den dimensionen av Rubins tänkande; Kulick 2005, s.  73-108. 
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sexualitet. Kulick definierar den ”goda sexualiteten” som socialt godkända relationer mellan 

två vuxna som är mer eller mindre sociala jämlikar och inom ramen för ett etablerat 

förhållande, och att det får ej handla om pengar eller dominans, inte ens som rollspel – 

sadomasochism inkluderat. Bast och Shadow bryter mot dessa normer; de har inte ens 

samtalat innan de har sex och Shadow är inte heller medveten om vem Bast är.
31

  

Shadow stannar inte i ett förhållande med någon som han träffar efter Lauras slutgiltiga 

död, och romanen slutar utan något begär från Shadows sida att inleda ett nytt romantisk 

förhållande. I en queer läsning kan detta ses som ett brott mot den heteronormativa tendensen 

att värna om den heterosexuella tvåsamheten av långvariga monogama parförhållanden och 

det barnalstrande äktenskapet. Det är inte heller frågan om ett urbant singeltillstånd, vilket 

anses normativt, utan snarare en form av ensamstående som är baserat på Shadows oförmåga 

att knyta an till människor. Shadow bryter alltså mot vissa av kraven på heteronormativitet 

och befinner sig i heteronormativitetens utmarker.
32

  

 

Ifriten ”Ibrahim bin Irem” 

Ifriter är en typ av bevingade elddjinner, arabiska ökenandar som nämns i Koranen, som 

frestar eller bestraffar människor. De är halv-demoner men inte odödliga. De kan både vara 

goda eller onda, troende eller inte, men gestaltas ofta som hänsynslösa och illvilliga.
33

 Myten 

om ifriten inkluderar även berättelser om förförelse och hamnskiftning (förvandling mellan 

två eller flera fysiska gestalter eller tillstånd), i vissa, mer ovanliga, fall över heteronormativa 

gränser.
34

 

 

Ifriten och genus  

Ifriten i romanen, som går under det falska namnet Ibrahim bin Irem, beskrivs inte ingående. 

Han är orakad, med en tjock sandfärgad tröja och svarta solglasögon. Hans ögon beskrivs som 

brinnande lågor, och han doftar av öknen. Salim, är den karaktären som fungerar som 

fokalisator och han implicerar att han anser att ifriten är vacker: 

                                                 
31

 Rubin 1984; Kulick 2005, s. 73—99.  
32

 Rubin 1984; Ambjörnsson 2006, s. 91 ff. 
33

 Encyclopedia Mythica ”Djinn” http://www.pantheon.org/articles/j/jinn.html ; Wikipedia ”Ifrit” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ifrit. (2012-11-15). 
34

 Exempel på detta hos den persiske poeten Nizami’s Khamsa poem (1141–1209). 

http://www.pantheon.org/articles/j/jinn.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ifrit
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The taxi driver comes out of the shower, wet, with a towel wrapped around his midsection. He is 

not wearing his sunglasses, and in the dim room his eyes burn with scarlet flames. 

Salim blinks back tears. "I wish you could see what I see," he says. (s. 190) 

 

Ifritens utseende gestaltas inte som avvikande, förutom hans ögon, från de normativa manliga 

kraven, men han beskrivs i mycket vaga termer. Dock kan han tolkas uppvisa en korrekt 

kropp som man; han avviker inte från de normativa förväntningarna på mäns utseende. Både 

Butler, genom inklusionen av kroppen som en del av den heterosexuella matrisen, och 

Connell hävdar att mäns kroppar är ofrånkomliga i konstruktionen av maskuliniteten.
 35

 Det 

korta avsnittet beskriver hans uppträdande mer ingående och ger en bättre bild av hur ifriten 

passar in i den heterosexuella matrisen och hans genuskonstruktion. 

Ifritens uppträdande påvisar både manliga och kvinnliga attribut, dessa drag 

färgas starkt av hans religion och kulturella bakgrund. Ifriten beskrivs som muslim och som 

arab, och hans uppträdande speglar stereotyper för detta.
36

 Jag kommer dock inte att gå in i en 

djupare intersektionell läsning. Ifriten uppträder starkt emotionellt (sorgsen, arg, rädd, 

passionerad), och även om han beskrivs mycket kortfattat visar det på att hans grundläggande 

personlighet styrs av hans drifter och känslor. Detta uppträdande ses som traditionellt mer 

kvinnligt, trots att öppen aggression är ett manligt drag.
 37

 Hans uppträdande visar även på 

hans desperata tillstånd; han är missnöjd med sitt liv, jobb och rädd för den kommande striden 

mellan gudarna. Han säger sig vara villig att göra vad som helst för att lämna landet. Ifritens 

öppenhet om sitt liv och sina känslor, samt hans rädsla, bryter mot det manliga idealet om 

emotionell kontroll och tapperhet. Dock reagerar inte hans omgivning på hans beteende som 

negativt, men han upprätthåller inte det normativa maskulinitetsidealet när det avser hans 

känsloliv. Denna känslosamhet kommer i konflikt med Ifritens aktiva och mer dominanta 

agerande. Dock kan kombinationen av känslosam och dominant ses som en kulturellt 

normativ bild av en mellanösterländsk man, och att ifriten i sin egna kulturella kontext 

upprätthåller ett korrekt manligt uppträdande med undantaget av hans sexualitet.
38

   

Avvikelsen i ifritens genusbildning kommer i kopplingen av hans kropp och 

uppträdande och hans begär och sexualitet. Ifriten gestaltas som homosexuell och det korta 

                                                 
35

 Connell 1995, s. 83—108. 
36

 Abu-Loughod 2000, s. 118 ff. 
37

 Nikolajeva 2004, s. 130 ff. 
38

 Se Said 1979 s. 123 ff för den västerlänska sterotypen för mellanösterns beteenden. 
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avsnittet som han är med i består till en stor del av hans tillfälliga relation med Salim, en 

resande försäljare från Oman. De möts och samtalar när ifriten kör taxi åt Salim, som efter 

resan lämnar honom sitt hotellnummer. Ifriten uppsöker honom och de tillbringar en natt 

tillsammans. Deras samlag beskrivs i ömma termer och som ett ömsesidigt behov av tröst och 

närhet. Ifriten försvinner på morgonen med Salims identitet och tillhörigheter han lämnar 

Salim sitt falska ID, nycklar och taxi licens. Salim, lättad av att slippa återvända, antar ifritens 

identitet. Ifritens homosexualitet problematiseras inte och kommenteras inte vidare på av 

deras omgivning. Salims homosexualitet gestaltas på ett liknade sätt i New York men beskrivs 

som problematisk i hemlandet i en kort notis from Salim: 

 

[H]e had always been a slight embarrassment to his father and mother, and his romantic 

encounters had always, of necessity, been both brief and relatively anonymous. (s. 185 ). 

 

Ifritens position i den heterosexuella matrisen är queer i och med hans sexualitet och att han 

agerar på detta begär. Hans genuskonstruktion blir avvikande då han inte förstärker sin 

manliga identitet med heterosexualitet.
39

 

 

Ifriten och genuskontraktet  

En analys av Ifritens förhållanden till det motsatta könet är relativt problematisk eftersom i 

den korta episoden är all hans interaktion med en man, Salim, och den enda kvinnan som han 

möter är en receptionist och de interagerar inte. Att dra slutsatser från detta kan bli lite tunt 

och därför väljer jag att fokusera på Ifritens relation och position i genuskontrakten.  

Ifriten i berättelsen är en taxiförare och invandrare i New York, han befinner sig trots 

sitt genus i en låg hierarkisk position gentemot både män och kvinnor. Han beklagar sig över 

könsobestämda kunder och sin maktlösa position. Det är denna maktlöshet som leder till hans 

relation med Salim, då de båda männen känner sig alienerade och maktlösa. De möten med 

andra människor som Ifriten och Salim beskriver har karaktäriserats av beteenden som 

varierat mellan allt ifrån Kafka-aktig likgiltighet till ren småskuren illvilja; men vilka 

uniformt varit nedvärderande. Ifriten och Salim har inga definierade positioner i det 
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amerikanska samhället och uppmärksammas endast när det behövs och då genom sina yrken; 

försäljare och taxiförare. Ifriten beskriver sin underställda situation så här:  

 

They believe that we grant wishes. Why do they believe that? I sleep in one stinking room in 

Brooklyn. I drive this taxi for any stinking freak who has the money to ride in it, and for some who 

don’t. I drive them where they need to go, and sometimes they tip me. Sometimes they pay me.” 

His lower lip began to tremble. The ifrit seemed on edge. 

”One of them shat on the backseat once. I had to clean it before I could take the cab back. How 

could he do that? I had to clean wet shit from the seat. Is that right? 

Salim puts out a hand, pats the ifrit’s shoulder. (s. 188f) 

 

Carrig anser att detta är en bild av den post-koloniala identitetsförlusten. Identitetsförlusten 

stärks av att Ifriten och Salim byter identiteter, och att ID-handlingarna som Ifriten hade 

varken liknade denne eller Salim, utan endast av någon mellanösterländsk man vid namn 

Ibrahim bin Irem. Deras identiteter reducerats i New York till mellanösterländsk och man, 

deras faktiska utseende, eller namn, utöver detta har ingen betydelse, vilket binder samman 

deras samhällsposition med deras genuskonstruktion.
40

  

Genuskontraktet slås ur spel eftersom deras låga sociala statusposition och etnicitet slår 

ut de statusföreträden som deras genus annars skulle ha förlänat dem.  

 

Ifriten och heteronormen 

Ifritens brott mot heteronormen är kanske den mest markerade avvikelsen i romanen då detta 

resulterar i en explicit sexakt mellan honom och Salim. Scenen gestaltas genom en vag fysisk 

beskrivning och en stark känslomässig skildring av öppet homosexuellt begär. Utifrån Rubins 

sexuella värdeschema, som definierar ”bra” sex som inom ett tvåsamt heterosexuellt 

förhållande utan redskap, inomhus och utan fetischer eller övertoner, bryter de endast mot 

normerna i och med att deras relation är tillfällig och homosexuell. I jämförelse med Kulicks 

”goda sexualitet”, befinner sig deras sex helt inom ramarna för acceptabelt beteende om man 

skall se deras förhållande som relativt etablerat vilket är möjligt inom Kulicks tolkningsram, 
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då han definierar att förhållandet behöver inte vara djupt och att sex kan förekomma vid första 

träffen. Dock är detta en reflektion över det svenska samhället som har en mer positiv relation 

till homosexualitet. Connell menar att den patriarkaliska kulturen anser att homosexuella män 

saknar maskulinitet. Och eftersom samhället är hegemoniskt maskulint är homosexuella män 

utestängda från den, vilket kan resultera i våld och trakasserier. 
41

  

Deras sexualitet verkar inte heller anses varar anmärkningsvärd i den kontext som 

karaktärerna befinner sig i förutom en kommentar från Salim att hans familj inte var 

medveten om hans homosexualitet. Detta kan tolkas som en markering från författarens sida 

att deras homosexuella relation är ”normal” och icke-avvikande i textens kontext och den 

verklighet som författaren väljer att skildra. Dock kan texten problematiseras genom att tolka 

den som att queer sexualitet är acceptabel endast om genusnormer upprätthålls, och att den 

vaga relativt normativa beskrivningen är en form av osynliggörande av icke-normativa queera 

identiteter. Detta kan emellertid vara en övertolkning då scenen är gestaltad med mycket 

emotionalitet och sympati för karaktärerna.
42

 

Det dubbeltydiga slutet på avsnittet bör dock tolkas. Ifriten byter identitet med Salim, 

vilket kan läsas ur ett par synsätt. Ifriten, trots sina upprepningar av att han inte uppfyller 

önskningar, ger Salim exakt vad han önskat sig: ett nytt liv där han inte behöva återvända till 

sin familj i Oman. Samtidigt tar Ifriten vad han själv önskat sig: en biljett ur Amerika, bort 

från striden, tillbaka till hemlandet. Det blir ett fall av ömsesidigt utnyttjade men deras 

sexuella och emotionella relation nedvärderas inte i avsnittet och båda parterna beskrivs som 

tillfredsställda av slutresultatet. Deras relation beskrivs alltså inte som något mer eller mindre 

lyckad än andra relationer i romanen. Tillfälligheten är densamma som kännetecknar de flesta 

relationerna i romanen, och den är en av de mer kärleksfulla av de beskrivna förhållandena. 

Avsnittet i romanen är även ett av de kortaste och inte direkt knutet till den 

övergripande handlingen. På det sättet sticker den homosexuella episoden ut. Det finns två 

andra scener som är lika avskilda från huvudhandlingen: ett om en irländsk kvinna som tar 

med sig sin tro på pysslingar (leperchauns) och en annan om ett västafrikanskt syskonpar som 

görs till slavar och tar med sig sin tro på Elegba, Ogu, Shango, Zaka och andra Yorubagudar 

till Amerika. Dessa avskilda men inkluderade avsnitt får särskilda positioner i romanen. 
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Varför valde författaren att ta med dem och vilken funktion har det då att inkludera en icke-

heteronormativ och tydligt queert avsnitt i berättelsen?  

Carrig och Blomkvist menar att denna aspekt av berättelsen är att visa på den 

multikulturalism och diversitet som Amerika, och även romanen, består av, samt en 

problematisering av rasism och utanförskap.
43

 En queer läsning av romanen kan dock tolka 

dessa episoder snarare som ett försök att problematisera sexualiteten hos gudarna och de 

övernaturliga varelserna. Ifriten är inte nödvändigt en homosexuell karaktär men definitivt en 

queer gestaltning av något som inte är helt mänskligt och har inte ett behov att begränsa sig 

till mänskliga normer. 

 

Oden ”Mister Wednesday” 

Oden är den nordiska asatrons huvudgud och en svekfull krigsgud. Han framställs som enögd, 

och ofta i sällskap av två korpar, Huginn och Muninn (tanke och minne), och två vargar, 

Freiki och Geri.
44

 

 

Oden och genus 

För att få en analytisk överblick av Odens genuskonstruktion och relation till den 

heterosexuella matrisen, kommer jag att gå igenom vilka kopplingar hans kropp, uppträdande 

och sexualitet har och om de avviker från normen. Oden introduceras, i skepnad av Mr. 

Wednesday, på det första flyget hem som Shadow tar från fängelset i början av romanen. Han 

är iklädd en blek kostym, ler brett och utan värme, och påpekar att Shadow är sen genom att 

visa på sin svarta Rolex. Han är lång men kraftigt bygd, rödhårig och skäggig men grånad, 

och han saknar ett öga vilket han har bytt ut mot ett glassöga. Det visas tidigt att Mr. 

Wednesday är en otrevlig figur trots sitt konstanta leende: 

 

The grin got bigger. Shadow found himself remembering a PBS show about 

chimpanzees. The show claimed that when apes and chimps smile it's only to bare 
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their teeth in a grimace of hate or aggression or terror. When a chimp grins, it's a 

threat. (s. 24)  

 

Oden framhäver sin fysiska styrka och storlek för att imponera och hota andra, och vid de 

tillfällen han inte gör de häpnar Shadow över skillnaden då det är först då som han märker att 

Oden är en gammal man. Redan det första intrycket etablerar honom som en maskulin gestalt 

och han beskrivs överlag med stereotypt manliga attribut.
45

 Hans kropp är korrekt maskulin, 

kanske dragen till en överdrift i jämförelse till hans ålder då han är fullt kapabel att hota 

Shadow, som är en stor och stark, mycket yngre man, med endast sin fysiska närvaro.  

Det är när Odens kropp kopplas till hans uppträdande, och sexualitet som denna 

överdrift blir markant. Odens uppträdande gestaltas som överlag dominant, aggressivt, 

manipulativt och känslokallt. Utöver detta befinner han sig i en maktposition i förhållande till 

de flesta i romanen och han är villiga att utnyttja detta till fullo. Odens strategi att få Shadow 

att arbeta för honom baseras på att frånta Shadow alla andra möjligheter. Det var till exempel 

han och Loke som låg bakom Lauras och Robbies död. Oden hotar, ljuger och vilseleder för 

att kontrollera andra och för att få sin vilja fram. Det är hans och Lokes stora plan att lura och 

döda alla gudarna som offer för att öka deras egen makt. Vidare utnyttjar Oden magi för att 

besvärja människor, speciellt unga kvinnor, till att göra som han vill – dock verkar detta inte 

fungera på andra gudar. Odens gestaltning bekräftar den maskulina hegemonin, alla hans 

relationer bygger på makt och hans förmåga och utöva sin makt, men denna maskulinitet 

framställs som destruktiv. 
46

 

Hans aggressivitet gestaltas även som hinder för honom i interaktioner med andra. Oden 

menar själv att en av orsakerna till att han anlitade Shadow var så att han skulle tala i hans 

ställe, eftersom de andra gudarna misstrodde och ogillade honom. Han visar även förakt för 

”kvinnligt” beteende som att tala om sina känslor eller problem. Han påpekar detta till 

Shadow efter att han kommit tillbaka från Lauras begravning: ”Too much talking these days. 

Talk talk talk. This country would get along much better if people learned how to suffer in 

silence.” (s. 55) Han gläds åt Shadows ovilja att tala med honom och uppmanar honom att 

dricka och senare att han bör hitta sig en kvinna att ligga med. Hans relation till kvinnor och 

beteende mot dem färgas även av detta samtidiga förakt och begär. Han är charmerade och 
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flörtig men också nedlåtande och sexistisk, vilket han använder för att framhäva sin 

hierarkiska position gentemot kvinnor samtidigt som han bekräftar sin heterosexualitet och 

således maskulinitet. Hans uppträdande är alltså mycket maskulint, i och med dess koppling 

till den maskulina hegemonin och dess samband till våld, och står därmed i överenskommelse 

med hans utseende, vilket framhäver den maskulina identitetsbildningen.
 
Odens agerande och 

uttalanden fastställer hans maskulinitet. Den performativa genuskonstruktionen stärks vidare 

av hans starka sexualitet som jag kommer nu att gå in närmare på.
 47

  

Oden är mycket sexuellt aggressiv och helt heteronormativ när det gäller sitt begär. Han 

dras till unga kvinnor som är oskulder som beter sig traditionellt kvinnligt och befinner sig i 

lägre maktpositioner än honom. Det finns ett flertal scener med honom och unga kvinnor som 

han framgångsrikt förför med hjälp av både magi och charm. Oden förklarar sig för Shadow 

när denne besväras av hans beteende genom att säga: 

 

And I need her, not as an end in herself, but to wake me up a little. Even King David 

knew that there is one easy prescription to get warm blood flowing through an old 

frame: take one virgin, call me in the morning (s. 242).  

 

Hans sexualitet framställs alltså både som mycket viril och impotent. Hans höga ålder och 

minskade kraft visar på hans begynnande impotens och att ha sex med unga kvinnor fungerar 

som ett sätt att bibehålla virilitet och kraft. Kopplingen mellan hans kropp, uppträdande och 

sexualitet skapar en slags hypermaskulinitet som Oden. Hypermaskulinitet definieras av de 

kliniska psykologerna Mosher och Sirkin i sin studie Measuring a macho personality 

constellation (1984) som en a) känslokall sexuell attityd mot kvinnor, b) övertygelse att våld 

är maskulint, och c) upplevelsen att fara är upphetsande. Odens beteende och sexualitet visar 

starkt på dessa drag. Den sistnämnda draget, upphetsningen av våld, kan starkt knytas både till 

hans maskulina genuskonstruktion och till hans roll som krigsgud.
48
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Oden och genuskontraktet 

Nu när har vi tittat på gestaltningen av Odens genuskonstruktion och sexualitet, låt oss gå 

vidare till hans relation till kvinnor och genuskontraktet. Han gestaltas som en karaktär som 

försöker upprätthålla normativa genusnormer, isärhållning och den manliga övertaget. Odens 

attityd till kvinnor är överlag negativ och exploaterande; hans beteende mot dem 

karaktäriseras av begär och förakt, vilket är en del av hans hypermaskulina genusskilldring. 

Från Odens synvinkel, definieras män till stor del av att inte vara kvinnor och att samtidigt 

begära kvinnor. Han agerar och tänker utifrån sin maktposition och reagerar negativt på brott 

mot de beteenden som han förväntar sig av sin omgivning.
49

  

Odens försök att upprätthålla genuskontraktet och hans aggressiva beteende mot 

kvinnor sätter honom dock i konflikt med ett flertal karaktärer i romanen. Ett exempel på en 

av dessa konflikter sker med gudinnan Kali/Mama-ji:  

 

”I called you here, yes. But this is sense, Mama-ji, not nonsense. Even a child could see that.” 

”So I am a child, am I?” She wagged a finger at him. “I fought in Kalighat before you were 

dreamed of, you foolish man. I am a child? Then I am a child, for there is nothing in your foolish 

talk to see.” [...] 

”I did not call you a child, Mama-ji,” said Wednesday peaceably. ”But it seems self-evident—” 

”The only thing that seems self-evident, “said the old woman, pointing (as behind her, through 

her, above her, a black finger, sharp-taloned, pointed in echo), “is your own desire for glory.” (s. 

138) 

 

Mama-ji tillrättavisar Oden och vägrar att acceptera hans position som normgivare och 

hierarkiskt överstående. Oden tvingas att ta ett steg tillbaka och vädjar till de andra gudarna 

men de stöder Kali i dispyten och är inte övertygade av honom.  

Detta kan tolkas från ett queerperspektiv på två sätt. En är att genuskontraktet som de 

andra gudarna accepterar skiljer sig från Odens i den mån att de inte accepterar manlig 

normgivning utan baserar den på andra aspekter som gudens makt. Det har skett en 

omförhandling av genuskontraktet, men det finns inte en rådande konsensus om som vilket är 

det normativa.
50

 Den andra tolkningsmöjligheten har att göra med konstruktionen av 
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maskulinitet. Judith Halberstam (1998) menar att i kvinnlig maskulinitet ser vi hur modern 

maskulinitet konstrueras. Den kvinnliga, och alternativa, maskuliniteten visar den överdrivna 

maskulinitetens misslyckanden, till exempel genom att visa att sexism och misogyni inte är 

nödvändiga komponenter av maskulinitet. Odens överdrivna maskulinitet framställs, med 

detta som tolkningsram, som misslyckad i och med att den motarbetar honom i hans agerande 

och genom att den ställs i kontrast till kvinnlig maskulinitet (Kali) och alternativ maskulinitet 

(Shadow) vilka är mer framgångsrika i romanen. Odens maskulinitet kan även ses som en 

kompensation för den statusförlust som han har genomgått och sina misslyckanden, vilket har 

förvandlats till ett intresse för yta och trovärdighet.
51

 

Vidare exempel på denna relation av en misslyckad överdriven maskulinitet finns i 

Odens relation till sonen Shadow. Deras relation blir ett kontrastförhållande där Shadow 

upplevs i stigande grad som mer framgångsrik, omtyckt och kraftfull. I slutskeendet i 

romanen befinner sig Oden i ett icke-levande icke-dött tillstånd, föga mer än en vålnad, och 

det är Shadow i samarbete med Laura som förhindrar hans återfödelse och förhindrar Odens 

planer om krig i sitt namn. Impotent och oförmögen att agera i den fysiska världen lämnas 

Oden åt sitt öde som den slutgiltiga förloraren. Den mer alternativa maskuliniteten gestaltas 

därmed som mer normativ och lyckad i romanen. Detta resulterar i att Odens position i 

genuskontraktet och relationen till kvinnor är problematisk och han befinner sig i ett 

konkurrensförhållande till de andra gudarna. Detta trots att gestaltningen av Odens synsätt är 

närmare den kulturellt dominerande positionen i Amerika än romanens alternativa 

genuskontrakt som inte sätter lika hög vikt på mannen som norm och isärhållning av könen.
52

 

 

Oden och heteronormen 

Jag har nu hanterat Odens relation till genuskontraktet och den heterosexuella matrisen, och 

kommer nu att analysera hur dessa relaterar till heteronormativitet. Oden framställs som en 

normativ maskulin man i romanen och hans sexualitet är aktiv och heterosexuell. De brott mot 

sexuella värderingar han gör sker helt i samband med att hans sexuella aktivitet sker med 

tillfälliga partners och mängden av kvinnor som han har relationer med. Värderingen av 

tvåsamhet och relationer är dock inte lika stark för män som den är för kvinnor, och det är inte 
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dessa svaga normbrott som problematiseras i Odens gestaltning utan snarare Odens 

misogyni.
53

  

Odens gestalt i romanen värderar och framhäver den heterosexuella manliga 

sexualiteten som naturlig och enhetlig. Han uppmanar andra män till heterosexuellt beteende 

och talar ofta om kvinnor i sexuell bemärkelse. Hans relation till kvinnor och sex har dock 

dragits till ett extrem där han knappt registrerar kvinnan som han har sex med som en person 

utan som ett objekt, till för att tillfredsställa och vederkvicka honom. Ytterligare problematik 

finns i hans användande av magi för att få unga kvinnor att förälska sig i honom. Dessa 

kvinnors samtycke till att ha sex med honom är dubiöst. Hans sexualitet framställs som 

negativ av andra men inte som en anmärkningsvärd avvikelse utan som en överdrift av ett 

normativt tillstånd. Ambjörnsson påstår att överdriven maskulinitet eller femininitet kan läsas 

som parodier och som subversiva aktioner av motstånd mot normativitet, men att detta kan 

vara ett tveeggat svärd och kan istället befästa normen. 
54

  

Huruvida Oden är en queer gestalt i romanen eller inte är en tolkningsfråga; skall hans 

maskulinitet tolkas som överdriven och beskriven för att visa på den problematik som finns 

inneboende i traditionell maskulinitet? Är det hypermaskulina queert i och med att det tar sig 

en så extremt negativ position gentemot det kvinnliga och framhäver det homosociala? 

Utifrån författarens negativa inställning och beskrivning av denna typ av maskulinitet och 

sexualitet framställs hypermaskuliniteten som en misslyckad position om än inte avvikande. 

Jag skulle säga att han inte är en queer gestalt utan en problematisering av traditionella genus- 

och sexualnormer, och att Odens funktion till stor del är att fungera som kontrast till Shadows 

mer avvikande position. 

Sammanfattning och Diskussion 

Jag har undersökt genus, heteronorm och genuskontraktet i Neil Gaimans American Gods 

genom att applicera Judith Butlers och Yvonne Hirdmans teorier på huvudpersonen Shadow 

och Oden samt på Ifriten. Min undersökning ger vid handen att ifriten har den mest normativa 

genuskonstruktionen, medan däremot Oden och Shadow närmast förefaller att vara 

konstruerade som ett motsatspar till varandra.  
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Shadow framställs med en mindre normativ maskulinitet och sexualitet som avviker 

iögonfallande starkt från bilden av den hypermaskuline mannen. Oden står för den 

traditionella och normativa mannen och Shadow för en modern gestaltning av alternativ 

maskulinitet. Våld och manlig dominans är inte bilden av en lyckad manlig genuskonstruktion 

och romanen erbjuder flera alternativa manliga identiteter. Både Oden och Shadow står till 

exempel i kontrast till Ifritens generiska maskulinitet, med ett maskulint yttre, ”kulturtypiska” 

känsloupplevelser och utan excesser i vare sig den maskulina eller feminina riktningen. Denna 

kontrast mellan Ifritens normativa position, Odens destruktiva maskulinitet och Shadows 

oliktänkande maskulinitet leker med genuskonstruktionen, bilden av maskulinitet och 

sexualitet. Detta skapar möjligheter till subversion av den normativa mansrollen och 

identiteten. 

Detta mönster framträder än starkare vid undersökningen av genuskontrakt, och 

förhållandet mellan könen. Oden framhäver isärhållning och hierarki mellan könen, och ser 

sig själv som normbestämmande. Hans relation till kvinnor konstrueras av begär och förakt. 

Shadow gestaltas med en mer könsobestämd relation till genuskontraktet, han accepterar sin 

underlägsna position mot gudarna, oavsett kön, och har relationer med mer dominanta 

kvinnor. Senare när han blir medveten om sin gudomliga natur blir han en del av gudarnas 

maktsystem. Ifriten är mer problematisk då han inte har någon interaktion med det motsatta 

könet och hans samhällsposition färgas mer av intersektionella aspekter som rör ras och klass 

än kön och genus. Överlag omarbetas genuskontraktet i romanen med nya villkor då makt inte 

är bundet till kön bland gudarna. Kvinnorna, vars sexualitet står i ett viss fokus, framställs 

som både aktiva och mäktiga. De befinner sig utanför traditionella positioner och är både 

krigare och vårdare. 

Karaktärernas avvikelse från heteronormen kan främst observeras hos den 

homosexuelle Ifriten, vars närvaro i berättelsen fungerar som en markering av alternativ 

sexualitet som ett normaltillstånd, en möjlig identitet, för romanens gudar och övernaturliga 

väsen. Oden och Shadow skildras med olika former av heterosexualitet. Odens sexualitet är 

traditionellt maskulin och aggressiv till den nivån att hans sexuella partners objektifieras. 

Shadows är mer undergiven och befinner sig i heteronormativitetens periferi, främst i och 

med hans val att leva ensam.  

American Gods gestaltar karaktärer som har friheten att agera utanför genus och 

sexualnormer då de är inte helt bundna av mänskliga normer. I den mån som författaren väljer 
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att utnyttja detta drar han det inte till sin spets utan skapar variation och skildringar som 

speglar och kritiserar samhället. Bilden av det moderna samhället framställs som i konflikt 

med traditionella genus- och sexualnormer. Det ger ett intryck av att samhället befinner sig i 

en övergång till nya värden med ökad jämställdhet och med normalisering av det queera i 

både romanen och vårt samhälle. Denna form av samhällskritik är inte helt ovanlig i fantasy, 

och typisk för det nära besläktade science fiction, då övernaturliga element tillåter frihet från 

stereotypi och spekulation kring hur samhället fungerar om omständigheterna förändras.
55

 

Utöver detta skapar de intersektionella elementen av etnicitet och klass tillsammans 

med genus och sexualitet en mångfacetterad bild av romanens gestalter och samhälle. 

Gudarnas brott mot normer och deras avvikelser utnyttjas av Gaiman för att visa på en 

skiftande bild av Amerika, en bild som inte behöver domineras av heterosexuell vit 

medelklass och en traditionell maskulinitet. För vidare studier skulle en extensiv 

intersektionell läsning av romanen vara mycket givande då det är svårt att skilja etnicitet från 

genus när det gäller samhällsförhållanden och skildringen av dessa. 

 

  

                                                 
55

 Nikolajeva 2004, s. 130. 



 

 

27 

 

Litteraturförteckning  

Abu-Lughod, Lila, Veiled sentiment, London, 2000 

Ambjörnsson, Fanny, Vad är Queer?, Stockholm, 2006. 

Bealer, Tracy, Neil Gaiman and Philosophy: Gods gone wild!, Chicago, 2012. 

Beatty, Bronwyn, “The Currency of Heroic Fantasy: from Lord of the Rings and Harry Potter 

from Ideology to Industry”, New Zeeland, 2006. 

Blomkvist, Rut, The road of our senses: search for personal meaning and the limitations of 

myth in Neil Gaiman's American Gods, http://www.thefreelibrary.com (2012-11-29) 

Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, övers. Suzanne Almqvist, 

Göteborg, 2007. 

Carrig, Christopher, “The Forgotten Gods Under One Nation: A Post-Colonial Analysis of 

Neil Gaiman's American Gods”, http://voices.yahoo.com/the-forgotten-gods-under-one-

nation-post-colonial-1840034.html, 2008. (2012-10-23) 

Connell, R.W., Maskuliniteter, Cambridge, 2005. 

Encylopedia Mythica. http://www.pantheon.org/ (2012-11-15) 

Gaiman, Neil, American Gods, New York, 2001. 

Gaiman, Neil, American Gods, övers. Ylva Spångberg, Stockholm, 2003. 

Gelfand, Lynn, “The End of the World as We Know It: Neil Gaiman and the Future of 

Mythology”, The Mythological Dimensions of Neil Gaiman, Tallahassee, 2012. 

Halberstam, Judith, An introduction to female masculinity: masculinity without men, Durham, 

1998. 

Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, Malmö, 2001. 

Hofstede, Geert, National Culture, http://geert-hofstede.com/index.php (2012-12-21). 

Holmes, Jennie, Writing urban fantasy, http://www.jeannieholmes.com/index.php/ 

2010/12/21/writing-urban-fantasy-part-1-oh-yeah-says-who/ (2012-12-21). 

Kiefer, Amy K & Sanchez, Diana T. “Scripting sexual passivity: A gender role perspective” 

Personal relationships vol 14, 2007:2, s. 269–290. 

Kulick, Don, Queer Sverige, Stockholm, 2005. 

Molina, Katherine, ”American Gods: Constructing the New Hero’s Journey and its Reciprocal 

Impact on the Modern Myth”, Myth and Modern Literature, New York, 2003. 

Mosher, Donald L. & Serkin, Mark, “Measuring a Macho Personality Constellation”, Journal 

of Research in Personality, 18:2, 1984, s. 150-163. 

Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, Lund, 2004. 

http://www.thefreelibrary.com/
http://www.pantheon.org/
http://geert-hofstede.com/index.php
http://www.jeannieholmes.com/index.php/%202010/12/21/writing-urban-fantasy-part-1-oh-yeah-says-who/
http://www.jeannieholmes.com/index.php/%202010/12/21/writing-urban-fantasy-part-1-oh-yeah-says-who/


 

 

28 

 

Rubin, Gayle, “Thinking Sex: notes for a radical theory of the politics of sexuality”, Pleasure 

and Danger: Exploring Female Sexuality, London, 1984. 

Wearring, Andrew, “Changing, Out-of-Work, Dead, and Reborn Gods in the Fiction of Neil 

Gaiman”, Literature and Aesthetics: The Journal of the Sydney Society of Literature and 

Aesthetics 19:2, 2009, s.236-246.  

www.Wikipedia.com (2012-11-15). 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/

