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Inledning 

Ordet vikingar har många associationer. Några tänker på resande handelsmän men de flesta 

associerar vikingar med blonda långhårig krigare som plundrar. Vikingarna inspirerade orden 

”Summa pia gratia nostra conservando corpora et cutodita, de gente fera Normannica nos libera, 

quae nostra vastat, Deus, regna". Vilket betyder ”Vår högsta och heliga Nåd, skydda oss och våra, 

befria oss, Gud, från denna vilda ras av nordmän som förstör vår nation” (The viking answer lady). 

Dessa orden ska ha varit en del av en hymn i St: Vaast eller St: Mederd under 800 talet som målar 

upp en intressant bild av hur samtiden såg på de nordbor som eftervärlden skulle minnas som 

vikingar.  

Vi har alla vår egen bild av detta folk som levde på gränsen till den litterära kulturens införande 

och lever i vårt minne som en vag stereotyp med mytisk karaktär. Vikingarna är Nordens ”de andra” 

som kom före oss men vars närvaro genomsyrar vår kultur. När vi 1000 år efter att vikingarnas 

kultur ”dött ut” fortfarande anser oss ha en bild av vilka vikingarna var, hur stark måste då inte 

denna bild varit för medeltidens befolkning? Trots kristendomens inflytande skulle flera av de 

gamla sagorna bevarats som traditioner och runt 1200-talet skulle kristna lärda män skriva ner ett 

urval av dessa historier. De gjorde då gjorde ett urval av vilka historier de skulle nedteckna. Det är 

svårt att dra slutledningar kring vilka historier som nedtecknats då vi saknar de icke nedtecknade 

historierna att jämföra dem med. Hur dessa sagor nedtecknats och hur vikingarna framställs i dem 

säger däremot mycket om den kristna tidens syn på vikingarna. 

Av de skrifter som finns om vikingarna utmärker sig några sagor. De isländska sagorna är skrifter 

som bevarar folksagorna som har berättats muntligt på Island sen vikingarnas tid. Eddorna är också 

viktiga skrifter. De är skrifter på samma sätt som de isländska sagorna, dessa har dock främst 

nedtecknat berättelser med en mer mytisk karaktär. Eddorna är mest kända för deras historier om 

asarna/asynjorna som av vikingarna ansågs vara gudar. Går det att se ens förfäders religiösa figurer 

som litterära skapelser på samma sätt som deras ”vanliga” litterära personer? Materialet avgör 

mycket här, det vill säga Eddorna och de isländska släktsagorna. Dessa böcker är från 1200-talet 

och skrivna utifrån ett kristet perspektiv. Ofta går det att argumentera för att materialet är färgat av 

sentida inställningar, vilket gör materialet väldigt intressant om man väljer att se den kulturkrock 

den är. För denna undersökning är det en fördel då fokus är att se på de gamla nordborna genom 

medeltidens befolkning ögon. Något som är viktigt att minnas är att böckerna skrevs ned av kristna 

män. Detta är särskilt viktigt när man talar om Eddorna. Eddornas författare såg inte det de 

nedtecknade som religiösa verk utan fiktiva verk eller som faktaböcker om deras förfäders tro. 

Istället såg de i euhemerisk anda ”gudarna” de presenterade som forntida hjältar vars handlingar 
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med tiden hade förstorats till mytiska mått av ett mer primitivt folk. Samtidigt som deras handlingar 

blev mytiska blev även hjältarna det. 

På många sätt finns vikingarnas fornnordiska kultur kvar i dagens samhälle. Det mest uppenbara 

exemplet är våra svenska veckodagar. Detta är naturligt då den nordiska kulturen fortfarande levde 

kvar i folkets sinne även efter folkets kristnade. Vi har idag flera tydliga föreställningar om både 

medeltidens människor och om vikingatidens människor. På samma sätt hade medeltidens 

människor sina föreställningar om vikingatidens människor. Med tanke på hur inte bara kultur utan 

även föreställningar utvecklats blir det intressant att veta vad våra föregångare tyckte om sina 

föregångare när vi diskuterar frågor om genuskonstruktion. Idag diskuteras genus och dess 

konstruktion ofta. Dock är det inte bara vi i modern tid som har en konstruerad bild av könen, även 

medeltidens människor hade sina bilder av vad könen var förknippade med. Detta är vad som gör 

medeltidens syn på vikingarnas män och kvinnor intressant, då detta är vår föregångares 

konstruktion av dess föregångares genusideal som på många sätt varit grunden till deras egen 

genusbild, vilket har följt med oss till idag. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att göra en genusorienterad undersökning av de fornnordiska litterära karaktärerna med 

hjälp av de isländska sagorna och Eddorna, för att undersöka hur medeltida människorna såg på 

skillnaden mellan fornnordiska män och kvinnor. Därmed blir huvudfrågan vilka egenskaper som 

utmärker män och kvinnor i de isländska sagorna samt Eddorna. För att besvara detta kommer 

undersökningen använda tre frågeställningar. 

• Vilka karaktärsdrag framhålls primärt som maskulina eller feminina, samt finns det några 

karaktärsdrag som framstår som positiva eller negativa för båda könen? 

• Hur gestaltar sig maktförhållandet mellan manliga och kvinnliga karaktärer utifrån de 

karaktärsdrag som tilldelats dem? 

• Påverkar omständigheterna eller situationerna om karaktärsdrag framhålls som positiva eller 

negativa? 

Källmaterial 

Undersökningen kommer vara begränsad till svenska översättningar av de ursprungliga 

skrifterna eftersom jag inte behärskar isländska. Då många av sagorna har okända författare 

kommer översättaren ofta presenteras istället för författaren. Detta då översättarens tolkning av 

original sagan kommer vara i fokus för undersökningen. Samtliga sagor vore för många att läsa. 
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Enbart Islänningasagorna är 40 sagor och 49 tåtar (kortsagor) till antalet, vilket är fem böcker med 

tusentals sidor. Denna undersökning har använt ett begränsat urval av sagorna att arbeta med. 

Urvalet baserades på summeringar samt översiktslitteratur som t.ex. Old Norse-Icelandic literature; 

a critical guide av Carol J Clover och Jon Liondow.  

Undersökningen kommer fokusera på tre isländska släktsagor och karaktärerna i dessa. 

Beträffande urvalet av källmaterial har moderna, det vill säga aktuella, översättningar prioriterats. 

Både språket och forskningen utvecklas så översättningar blir snabbt omoderna (Samfundet Island-

Sverige (Islänningasagorna)). Två av de isländska sagorna finns i bandet Islänningsagorna: 

samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar vilket är den senaste utgåvan (2015). Den sista sagan är 

hämtad från Samfundet Island-Sveriges hemsida där den är översatts av en av översättarna till 

Islänningasagorna. Denna saga publicerades 7/4 2015 på deras hemsida. Den yngre Eddan 

översattes 1997 och är den senaste utgåvan. Den äldre Eddan översattes 1913. Den har blivit 

återutgiven i sex utgåvor, den senaste är från 2004.  

Sagorna som granskats är; 

●  Erik Rödes saga tillsammans med Grönlänningarnas saga anses vara den främsta 

källan för information om vikingarnas färder till Grönland och Vinland (Nordamerikanska 

kontinenten). Översättaren Joakim Liljegren är en av översättarna till Islänningasagorna 

(gu.se). Två versioner av denna saga finns bevarade. Hauksbók som skrevs av Haukur 

Erlandsson i början av 1300-talet samt Skálholtsbók som skrevs av Ólafur Loftsson i början av 

1400-talet och anses vara den som är mest lik det förlorade originalet. Liljegrens översättning är 

baserad på Skálholtsbók (Samfundet Sverige-Island). Sagan framstår som relevant för 

undersökningen då relationen mellan nordbor i samband med resor är central. Sagan innehåller 

både män och kvinnor som reser, samt situationer där karaktärers vänskap sträcker sig över 

sociala gränser. Sagan handlar om Erik Röde, som flyr västerut med hjälp av en vän efter att han 

anklagas för ett mord på Island. De hittar där ett land som de döper till Grönland och bosätter 

sig på. Av den norska kungen får Erik Röde i uppdrag att kristna Grönland. Eriks skepp driver 

med en storm till Vinland (Nordamerikanska kontinenten). Erik återvänder sedan till Grönland 

och förklarar kristendomen som öns officiella religion, även om alla inte accepterar den. Sagan 

berättar om ytterligare en expedition till Vinland av Torfinn Karlsämne där de träffar flera 

”skrälingar” (indianer) innan den hårda vintern tvingar dem hem. 

  



Karl Bramnert S. 4 

 

   

● Gisle Súrssons saga är en av de mest kända Islänningasagorna. Redaktörerna för 

Islänningasagorna var lektorn Kristinn Jóhannsson, universitetslektorn Gunnar D. Hansson och 

professor Karl G Johansson. Sagan har ett starkt fokus på de krav som släktskap ställer på 

individer och på relationen mellan man och hustru. Det är osäkert när sagan skrevs och av vem. 

Sagan finns bevarad i två versioner, den kortare versionen är bevarade i en medeltida handskrift 

medan den längre versionen endast finns i en senare pappershandskrift. Översättningen av sagan 

som denna uppsats bygger på är den kortare versionen. Sagan valdes då dess fokus på släktband 

och sedvanor visar ett vardagslivsideal. Sagan handlar om Gisli och tre av hans vänner. Vän ett 

dödar senare vän två hemma hos Gisli då han hört sin hustru skvallra om en gammal 

kärleksaffär hon haft med vän två. Gisli hämnas sin vän genom att mörda vän tre som han tror 

är skyldig för mordet på vän två och blir fredlös för detta. Medan Gisli är på flykten följer en 

serie av hämnd från vännernas familjer. Gisli plågas av värre mardrömmarna desto längre tiden 

går. Till slut kan han inte fly längre och dödas efter en svår kamp. 

● Laxdalingarnas saga är den längsta av de isländska släktsagorna. Sagan utspelar sig 

främst i Dalir på västra Island och skildrar liven för en släkt från landnamet (koloniseringen) i 

Laxárdal. Olika medlemmar av familjen växlar mellan att vara protagonister och bikaraktärer. 

Laxdalingarnas sagan är nedtecknad på flera pergamenthandskrifter från medeltiden, den enda 

kompletta texten med alla dessa sagor finns i Mödruvallbók, den stora samlingen av isländska 

sagor. Det är även denna version som varit grunden för översättningen till Islännngasagornas 

version. Sagan valdes då den är den längsta sagan och har det största persongalleriet att 

identifiera karaktärsdrag från då den utspelar sig över flera generationer. Sagans följer släkten 

Laxdaling i flera generationer. Några av huvudkaraktärer är Unn den djuptänkta, som flyttade 

sitt hushåll till Island efter hennes far och sons död och bröderna Kjartan och Bolli, som är 

involverade i ett triangeldrama om Gudruns gunst. 

● Den Poetiska Eddan, eller Sämunds Eddan, skrevs ner på 1200-talet, troligen i slutet 

av detta århundrade. Vem som är författaren är osäkert men översättaren till denna version är 

språkforskaren Erik Brate (Sok). Det råder en meningsskiljaktighet om vem som skrivit den 

poetiska Eddan. Snorri Sturlasson får ofta äran för verket men vissa forskare anser att den 

isländska prästen och saga skrivaren Sæmundur den vise Sigfússon (Johansson & Malm s, 7) 

skrev ner sagorna, vilket andra forskare anser är felaktigt. Handskriften Codex Regius där 

dikterna finns nertecknade upptäcktes av biskopen Brynjólf Sveinsson år 1643. Majoriteten av 

dikterna anses ha tillkommit under 800-1000 talet i västra Norge och på Island. Ingen av 

dikterna har någon känd författare utan har återberättats muntligt i över 200 år. Det gör det 

troligt att dikterna har förändrats med tiden även utan inflytandet från medeltidens kristna män 
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som nedtecknade sagan under 1200-talets Norden. Boken består av två delar, den första är den 

mytiska delen som berättar om asarna/asynjorna, den andra delen består av hjältesånger. 

Undersökningen kommer fokusera på den första mytiska delen. Översättningen är baserad på en 

handskrift från ca 1270 som finns bevarad på Det Konglige Bibliotek i Köpenhamn (Brate, s. 3). 

● Den prosaiska Eddan, även kallad Snorres Edda, tros vara Snorres försök att skapa 

en lärobok om de fornnordiska gudarna och om fornkväden, det vill säga fornprosa (Collinder s. 

18-19). Version översattes av Karl G Johansson och Mats Malm (professor i litteraturvetenskap 

vid Göteborgs Universitet). Snorre Sturlasson föddes troligen 1179 och var son till en hövding. 

Han uppfostrades i en bildad miljö och blev bli en framstående politiker, och tillfälligt en av 

Islands mäktigaste män. (Johansson & Malm s, 9). Det är troligt att Snorre satt sin egen prägel 

på de fornkväden han vuxit upp med. Det gör det svårt att se vad som är fornnordiskt och vad 

som är kristet (Johansson & Malm s, 7). Det är särskilt tydligt i prologen som ger ”en kristet 

avpassad bakgrund till de myter som återberättas och förklarar dem som utslag av en slags 

»naturreligion«, den tolkning av världen som kunde anses naturlig för ett folk som inte nåtts av 

den kristna förkunnelsen” (Johansson & Malm s, 10) En förklaring till hur asarna/asynjorna var 

hjältar som forntidens människor växt till gudar. Den prosaiska Eddan består förutom av Snorres 

inledning av tre delar. Den första delen kallas Hur Gylfe blev lurad och handlar om kung Gylfe 

som reser till asarna/asynjorna och frågar dem bland annat om hur världen är uppbyggd. Efter 

det följer Skaldeskapens språk där skaldekonstens ”gud” Brage berättar om händelser som 

asarna varit involverade i samt hur poesi är uppbyggd. Den sista delen, Verslistan, är en lovdikt 

från Snorre åt den norska kungen (Johansson & Malm s, 10-11). 

 

Källkritiska övervägande 

De isländska sagorna berättar om folket på Island under 800-900 talet. Sagorna handlar primärt 

om den andra och tredje generationens invandrare som bosatte sig på Island. Majoriteten av sagorna 

skrevs ned i slutet av fristatens period på Island (930-1262) av okända författare (Iceland). Sagorna 

har bevarats i muntlig form, många av dem skrevs ned i prosa enligt fornnordiskt mönster. Eddorna 

skrevs ned under samma tidsperiod och enligt samma mönster, dock innehåller Eddorna de 

mytologiska historierna snarare än de folkliga som finns i de isländska sagorna. Något som är 

viktigt att vara medveten om är berättelsernas narrativa struktur. Narrativt har de isländska sagorna 

en mer handlingsfokuserad struktur. Poetiska beskrivningar är sällsynta och oftast begränsade till 

kväden. Motivet bakom folks handlande och de ideologiska övertygelser som driver dem beskrivs 

sällan. Detta lämnas istället till läsaren att tolka utifrån karaktärens handlande (Iceland).  
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Att sagornas narrativ är konstruerat på detta sätt är viktigt att vara medveten om då detta 

berättande styr vilka metoder som används för att presentera karaktärernas drag. Utan de 

beskrivningarna är det svårt att bedöma om handlingar eller karaktärsdrag är menade att framstå 

som positiva eller negativa i litteraturen. Ansågs det exempelvis vara vackert att klä sig praktfullt 

eller anspelade det på att vara slösaktig? Var att klä sig praktfullt ett utmärkande manligt drag. Av 

denna anledning kommer uppsatsen betona kommunikationen mellan karaktärerna där det går att 

utläsa om det som sägs är menat att vara en komplimang eller en förolämpning. Uppsatsen kommer 

inte använda beskrivningar såvida de inte sätts i ett sammanhang eller återkommer ofta nog för att 

påvisa ett mönster. 

Eftersom de isländska sagorna är några av de få bevarade skrifter om den fornnordiska världen 

har flera forskare försökt att säkerställa sagornas sanningshalt samt om de kan ses som historiska 

händelser eller inte. Flera av sagorna har visat sig vara grundade i historiska händelser men anses 

inte pålitliga nog för att ses som historiska fakta. För en kulturhistorisk uppsats är texternas 

sanningshalt mindre viktiga än deras existens. Sättet att skriva sagorna gör dem till värdefulla källor 

för kunskap om äldre tiders prosa. Deras innehåll gör dem till viktiga källor om äldre kulturer och 

har värdefulla skildringar av forntida traditioner (Icelandic saga database). Hur sagorna väljer att 

porträttera händelser och människor berättar mycket om samtidens mentalitet och åsikter, 

exempelvis sedvanor, ritualer eller som denna uppsats kommer fokusera på, manlighet och 

kvinnlighet. Anna Wallette påpekar i Vad vet vi om vikingatidens kvinnor och män att Sagornas 

värde visas tydligt när arkeologer använder dem som bas för att tolka fornfynd eller 

religionshistoriker för att tolka det mytologiska perspektivet och språkforskare för att analysera 

språkbruket under vikingatiden (s 5). 

Något som är viktigt att vara medveten om är att både de isländska sagorna och Eddorna skrevs 

ned under en kristen medeltid. Forskare hävdar att de är baserade på muntliga berättelser. Det är 

viktigt att vara medveten om att en muntligt bevarad berättelse är känslig för förändring över tid och 

att sagorna har skrivits från ett kristet perspektiv. Därmed kan det vara svårt att skilja ut vad som är 

genuint fornnordiskt och vad som är en kristen tolkning av sagorna. Det betyder inte att sagorna 

saknar värde. Denna undersökning beskriver hur den kristna eftervärlden upplevde sina förfäder, 

vilket gör sagorna till ett utmärkt material för att se hur medeltidens människor värderade sina 

förfäder.  
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Forskningsläge 

Det finns flera forskningsfält som denna uppsats berör. De två forskningsfälten uppsatsen berör 

mest är genushistoria och sagaforskning. Genushistoria eller genusforskning vilket söker de 

könsbundna normerna som de karaktärsdrag undersökningen eftersträvar att finna. Sagaforskning 

då materialet som används är de isländska sagorna och Eddorna, vilket gör att undersökningen 

anknyter till sagaforskning. 

Genus 

Ordet genus stammar från latin och betyder slag, sort, släkte eller kön och är ett 

forskningsområde som växt fram ur feministiska studier. Det är ett uttryck som kvinnoforskarna 

adapterade från engelskans gender på 80 talet för att få ett uttryck för den fostran och det tvång som 

skapar könsrollerna. Genusforskning handlar därmed om att förstå de könsroller som människor 

antar eller identifierar sig med för att förstå hur dessa könsroller är uppbyggda så att de kan 

förändras. Man och kvinna är de klassiska könen men konceptet kan utvidgas med exempelvis 

queer eller transforskning.  

I denna uppsats koncentrerar jag mig på manligt och kvinnligt. Vilka kan ses som de stereotyper 

som samhället vill att vi ska rätta oss efter och de roller som könen förväntas fylla. (Hirdman s 2-4). 

Genusforskning arbetar ofta centrerat utifrån två termer: relationer och makt. Relationerna mellan 

könen är ofta centrala inslag då en könsroll byggs upp av sin relation till det andra könet. Makt 

synliggör skillnaden i villkoren som följer av att vara man eller kvinna (NSFG). Genusforskare 

undersöker därmed den naturliga ordningen och de segregerande effekterna som dessa tankebanor 

får för män och kvinnor (Hirdman s. 93). Det är vanligt inom genusforskning att antingen inrikta sig 

på kvinnors eller mäns villkor. Genusforskning med fokus på kvinnor är den dominerande 

forskningsgrenen, vilket en snabb genussökning på Libris i genusdatabasen kallad Kvinnosam 

påvisar. 

Två kända genusforskare som presenteras i teoridelen är Joan Scott och Thomas Laqueur. Scott 

har med sin poststrukturalistiskt inspirerade teori beskrivit hur feministisk forskning bör bedrivas. 

Laqueur har presenterat en historisk teori som skiljer mellan dagens två-könstänkande och ett 

historiskt en-könstänkande. En tredje inflytelserik genusforskare i Sverige är Yvonne Hirdman, som 

bland annat i Genus – om det stabilas föränderliga former diskuterar könens sociala konstruktioner. 

Hirdman presenterar här tre olika relationer mellan män och kvinnor. Den första formeln ser män 

som standarden och ignorerar kvinnans existens som en form av icke-man, eller en icke närvarande 

person i historien (Hirdman s. 27). Den andra formeln påminner om Laqueurs teori och ser 

relationen mellan man och kvinna som ett förhållande mellan ”mannen och den lilla mannen” 
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(Hirdman s. 28) med mannen som en komplett varelse och kvinnan som en inkomplett. Den tredje 

formeln presenterar en relation där mannen och kvinnan ses som motsatser, där ett köns egenskaper 

innebär att det andra könet har motsatta egenskaper. Exempelvis att mannen är logisk men kvinnan 

är emotionell (Hirdman s. 35). Hon presenterar även maskulinitetens två lagar. Den först är att 

mannen inte är en kvinna och kvinnan inte är man (Hirdman s. 48) det vill säga att könen är skilda. 

Den andra lagen säger att mannen är att normen (Hirdman s. 62-63). Undersökning fokuserar på de 

aspekter av genusforskningen som berör hur karaktärsdrag presenteras.  

Saga 

Sagaforskning är en del av vikingaforskningen vilken fokuserar på sagorna som berättar om 

vikingatiden. Sagorna utgörs främst av de isländska sagorna. Vikingaforskning bedrivs, precis som 

genusforskning, inom flera olika vetenskapliga discipliner. Denna uppsats handlar om sagorna och 

kommer endast använda andra aspekter av vikingaforskningen när det behövs då. De isländska 

sagorna och Eddorna utgör källmaterialet för undersökningen. Vidare fokuserar uppsatsen på 

genuskonstruktionerna och därmed kommer uppsatsen inte fokusera på andra användningsområden 

hos sagorna som exempelvis deras trovärdighet som historiska källor. 

Det finns flera forskare som använt sig av sagorna för att undersöka vikinga- och medeltida 

genuskonstruktion. En av dem är historikern Agneta Ney som bland annat skrivit Drottningar och 

Sköldmör. Boken handlar om gränsöverskridande kvinnor under 400-1400 talet vars levnadsöden 

har bevarats till eftervärlden. Ney skriver bland annat om ”Mö-kungarna” och sköldmörna med stöd 

från de fornnordiska sagorna. Boken fokuserar på kvinnlighet, manlighet nämns endast när 

litteraturens kvinnor beter sig okvinnligt och därmed hotar litteraturens mäns manlighet (Ney, 73).  

Arkeologen Elisabeth Arwill-Nordbladh har gjort en liknande undersökning i 

Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid. Förr och nu som även den främst fokuserar på hur det 

kvinnliga idealet skapats hos vikingarna. Andra undersökningar som fokuserar på män är 

exempelvis The Unmanly Man: Concept of Sexual defamation in Early Northern Society av Preben 

Meulengracht Sorensen som undersöker manlighet och omanlighet hos vikingarna. Han undersöker 

de omanliga okvädinsorden som finns i de isländska sagorna. Ytterligare ett ämne som många 

forskare intresserar sig för är vikingarnas hederskultur och nordbornas sociala villkor De isländska 

sagorna i kombination med genushistoria är med andra ord en etablerad forskningsgren och det 

finns många forskare som är verksamma inom detta område. Det finns även kritiker som hävdar att 

det inte finns tillförlitlig fakta om vikingatiden, särskilt de isländska sagorna anses vara 

otillförlitliga av kritikerna eftersom sagorna är nedtecknade århundraden senare av kristna.  

I artikeln Vittnesmål om vikingarna skriver historikern Anna Wallette att forskare har använt 

sagorna för att ”… kartlägga de nordiska ländernas allra tidigaste historia och flera vetenskapliga 
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discipliner drar än idag nytta av dem. Arkeologen använder uppgifter i sagorna för att tolka 

uppgrävda föremål, religionshistorikern fokuserar på det mustiga mytologiska materialet, 

språkforskaren, kulturhistorikern och socialantropologen utnyttjar sagorna för att analysera språk 

och världsbild” (Wallette s. 10) som tydligt visar hur inflytelserik sagaforskningen kan vara. 

Metod 

För att granska källmaterialet kommer jag använda mig av en hermeneutisk textanalys av 

materialet för att tolka egenskaperna hos de olika karaktärerna. Materialet kommer att behandlas 

som ett skönlitterärt material. Trots att ett skönlitterärt material inte tillskrivs något faktavärde om 

sin samtid kan det ändå användas för att få insikter i den sociala och intellektuella miljön som 

författaren levde i (Tosh s. 110). 

Hermeneutik 

Hermeneutik används för att tolka ett material men också för att förstå och förmedla materialet. 

Gunilla Ekblad beskriver hermeneutik som att ”Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och 

förmedla och kan användas för att förmedla upplevelser av olika fenomen. Hermeneutik är lämplig 

att använda då syftet med studien är att få tillgång till informanternas egna upplevelser av fenomen 

samt när informanterna ska ges stort utrymme att själva välja vad de vill tala eller skriva om. ” (Fejs 

& Thornberg s. 71). Eftersom tolkning, förståelse och förmedling är vaga koncept som måste 

användas på olika sätt beroende på vilket material det appliceras på har det vuxit fram flera 

riktningar inom hermeneutiken. De tre riktningarna är; existentiellt inriktad hermeneutik, 

misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära (Fejs & Thornberg s. 71-74). Dessa riktningar 

används dock på ungefär samma sätt och deras användningsområden tangerar ofta. När man gör en 

hermeneutisk undersökning är det centralt att inget material skapas i ett tomrum utan att materialet 

står under konstanta influenser av sin samtid, samtidigt som det påverkar sin samtid (Fejs & 

Thornberg s. 75). Dessa influenser är vad en hermeneutisk undersökning försöker upptäcka, men 

även vad de redan måste vara införstådda med för att kunna tolka resterande influenser. 

Den existentiellt inriktade hermeneutiken används när syftet med undersökningen är att förstå 

materialets upphovsman, oftast textens författare. Då fokus är på författarens sinnevärld kallas 

denna riktning även ofta för den psykologiskt inriktade tolkningsläran. Forskare som applicerar 

denna riktning på en text använder empati och inlevelse för att skapa en förståelse för 

upphovsmannens situation. Metoden kräver en förståelse för författaren. Det är dock svårt att 

behålla en objektiva bild och forskarna kan omedvetet börja se de inblandade som exempelvis offer 

eller hjältar. (Fejs & Thornberg s. 72-73) 
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Misstankens hermeneutik används när forskarna vill förstå fenomenet som materialet handlar om 

snarare än dess författare. Förklaringar av bakomliggande faktorer som kan påverka materialet blir 

därmed viktigt. Fokus är att göra en strukturanalys av textens olika delar för att utläsa trender från 

textens delar. Exempelvis val av ord, termer som återkommer frekvent med mera. Kvantitativa 

inslag blir därmed vanligt förekommande. Ett exempel är när man undersöker med vilken frekvens 

vissa uttryck återkommer (Fejs & Thornberg s. 73-74). Risken med denna riktning är att forskaren 

riskerar att överanalysera en struktur och dra för generella slutsatser från ett begränsat material eller 

skapa egna trender där det inte finns några. 

Den allmänna tolkningsläran är den vidaste av de tre riktningarna. Fokus ligger på tolkningen 

och förmedlingen snarare än på materialet. Många forskare bedriver tolkningsstudier genom att 

välja en del av en text och jämföra deltexten eller tolkningen med textens helhet för att undersöka 

om tolkningen är rimlig. På så sätt kan de tolka enskilda teman i texten. Till skillnad från 

misstankens hermeneutik har den allmänna tolkningsläran mindre fokus på förklarande inslag över 

bakomliggande faktorer då tolkningen av materialet är i fokus.(Fejs & Thornberg s. 74) 

Undersökningen strävar efter att granska vilka manliga och kvinnliga egenskaper som 

presenteras i de isländska sagorna. För att göra detta kommer undersökningen främst att fokusera på 

den allmänna tolkningslärans principer med ett fokus på värdeord som används för att beskriva män 

och kvinnor. Undersökningen ska granska om dessa värdeord har en positiv eller negativ innebörd 

när de beskriver en man eller en kvinna. Resultatet av denna del av undersökningen ska tolkas för 

att bedöma om det finns en allmän princip för vilka egenskaper som beskrivs som positiva eller 

negativa för män eller kvinnor samt belysa hur könsrollerna är uppbyggda. 

Teori 

Uppsatsen kommer baseras på Joan W Scotts teori om feministiska studier. Scott har utvecklat 

sin teori eftersom feminismen behövde en funktionell teori att arbeta enligt. En teori som kan 

analysera patriarkatets manifestationer över tid samtidigt som det låter forskarna tänka pluralistiskt 

snarare än enhetligt och universellt. Denna teori ska kunna distansera sig från traditionell 

västerländsk filosofisk tradition som systematiskt konstruerat den hierarkiska värld där manligt är 

det universella och kvinnligt är det specifika. De krävs en teori som tillåter forskare att uttrycka 

alternativa sätt och att närma sig genus utan att falla tillbaka till de gamla hierarkiska strukturerna 

eller vända dem. Samtidigt som teorin kan vara användbar för politisk forskning (Scott s. 282). 
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Joan Scotts feministiska teori 

Scott anser att den optimala teorin för detta tillhör poststrukturalismen som feminismen ofta 

redan använder fyra centrala uttryck från. De är språk, diskurs, skillnad och dekonstruktion (Scott s. 

283). Det bör poängteras att dessa termer myntades på engelska och är översättningar. Alla forskare 

inte är ense om att två-köns modellen som teorin är baserad kring är den enda existerande. Laqueurs 

teori hävdar att människor före upplysningen ansåg att män och kvinnor hade en vertikal hierarkisk 

skala snarare än en polär skala baserad kring motsatser. Kön var fortfarande viktigt men 

könsrollerna för män och kvinnor var inte mer åtskilda än genom att mannen sågs som mer 

utvecklad och därmed hade en naturlig rätt och skyldighet att som husets herre styra och vägleda 

hemmet (Laqueur s. 8-9). Laqueur hävdar att män och kvinnor sågs som så fundamentalt lika att de 

kvinnliga könsorganen ansågs vara omvända manliga könsorgan, könsorgan som inte utvecklats 

nog att blomma ut från kroppen (Laqueur s. 28). Enligt Laqueur skapades den polariserade bilden 

av könen under 1700-talet, innan dess existerade inte personliga genus identiteter, du var det könet 

som samhället tilldelade dig (Laqueur s. 138). Innan det blev politiskt viktigt att tilldela folk genus 

förutom kön ”no one was much interested in looking for evidence of two distinct sexes, at the 

anatomical and concrete physiological differences between men and women” (Laqueur s. 10). 

Laqueurs teori är baserad på undersökningar av material före och efter poststrukturalismen 

(Laqueur s. 20) med exempel från de antika grekiska filosofernas tankar och renässansens 

anatomiska illustrationer. 

Språk är inte endast ordval eller grammatik utan ett system, verbalt eller icke verbalt, vilket 

skapar talarens förståelse för sin omvärld. Eftersom ett språks struktur formar en stor del av vår 

uppfattning om omvärlden, exempelvis hur saker förhåller sig till varandra, är dessa system ett 

centralt fokus för poststrukturalistiska analyser och även för Scotts feministiska teori. Språkanalyser 

bör dock inte vara centrala utan snarare agera som en startpunkt för analyser. Därmed är språket 

menat att skapa en grundläggande förståelse för hur sociala relationer är skapade, hur organisationer 

är strukturerade och hur erfarenheter är uttryckta. Det vill säga hur en identitet skapas, vare sig den 

är personlig eller kollektiv. En analys av språket innebär att söka efter meningen bakom ett 

uttalande, hur detta uttalande har fått sin mening och vad som förändrar symboliken bakom 

uttalandet som ger uttalandet dess mening (Scott s. 283-284). 

En diskurs är en historisk eller socialt institutionaliserad struktur bestående av exempelvis 

uttalande, krav, kategorier och övertygelser för att etablera en maktstruktur. Diskursteorin här är 

inspirerad av Foucaults teorier, där dessa maktstrukturer inte endast finns i skrivna ord och 

exempelvis hur organisationer samt institutioner är uppbyggda samt hur sociala relationer är 
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utformade. Exempelvis mellan man och hustru. Ingen diskurs är isolerad utan samverkar för att 

stärka sin egen position. (Scott s. 283-285) 

En viktig del i den poststrukturalistiska tanken är att betydelse är uppbyggt kring motsatser, det 

vill säga skillnader mellan koncept. Därmed blir varje positivt värde som tillskrivs ett koncept på 

bekostnad av dess motsats vilket tillskrivs ett negativt värde. Det är sällan uttalade värden utan är 

uppbyggt av ett system av metaforer och korsreferenser av andra termer som tillskrivits värde på 

samma sätt. Det går att använda manligt och kvinnligt. Ett manligt drag idag ses som att vara logisk 

och ett kvinnligt drag är att vara emotionell. Av dessa två drag framstår logisk som det positiva. 

Detta system kan förutom att ses som baserat kring motsatser ses som ett hieratiskt system, då en 

term (den positiva) blir den dominanta, medan den negativa blir den svagare. Då skillnader skapar 

ett system går det inte att endast se på två motsatser utan hela systemet av associationer som skapat 

betydelsen måste analyseras. (Scott s. 285-286) 

Dekonstruktion är en generell term som refererar till ett arbete menat att analysera hur skillnader 

porträtteras i texter, det vill säga hur betydelsen skapas utifrån de associationer som presenteras. 

Arbetet sker generellt i två sammanhängande steg där termer ersätts eller omvandlas till sin motsats 

för att påvisa hur termernas associationer bygger upp meningen (Scott s. 286-287). Undersökningen 

kommer inte ägna sig åt dekonstruktion, men den kommer att granska vilka egenskaper som 

tillskrivs män och kvinnor genom att se på associationerna hos termer som beskriver dem. 

Bakgrund 

Några termer återkommer ofta och är viktiga att definiera. Uppsatsen kommer undersöka 

karaktärsdragen hos både människor och gudomligheter. Samtliga karaktärer kommer att behandlas 

som litterära skapelser då texterna skall ses ur ett medeltida perspektiv. Definitionerna är, om inget 

annat specificeras, hämtade från Svenska Akademins Ordbok (SOAB). En sådan term som kommer 

att analyseras är karaktärsideal. Det gör det viktigt att förstå vad uttrycken ideal och karaktär 

betyder. Ideal har många definitioner. Definitionen som kommer appliceras är den estetiska 

definitionen som bland annat berör litterära skapelser. ”… som söker att (icke fotografiskt återgiva 

verkligheten, utan) framställa ngt utöver det individuella gående, allmännare o. fullkomligare l. att 

fånga det väsentliga l. typiska (idén) i det som avbildas” Kort sagt kommer ideal att användas för att 

beskriva ett allmänt karaktärsdrag som en karaktär representerar. Karaktär definieras som ”… ngt 

som särskilt kännetecknar ngn l. ngt, kännetecken, särmärke, karakteristisk l. dominerande 

egenskap. ”vilket gör att karaktärsdrag blir just en av dessa utmärkande egenskaper som karaktären 

har. Ytterligare ett koncept som är centralt för undersökningen är norm, vilket är ”regel l. princip l. 
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förebild l. mönster varefter man i sitt handlande rättar sig l. bör rätta sig; rättesnöre; måttstock för 

bedömande l. Värderande ”. Termen norm kommer vara viktig då det är des sociala regler som 

karaktärerna försöker anpassas sig till. 

Även om termerna vikingar och nordbor används i texten, är det viktigt att vara medveten att 

dessa termer endast är generaliseringar. Uttrycket vikingar och nordbor kan referera till flera 

skandinaviska folk från ett geografiskt område som idag ses som Norden, snarare än ett folkslag. Då 

denna undersökning fokuserar på de isländska släktsagorna och Eddorna, med andra ord isländska 

skrifter, kommer undersökningens fokus vara på den isländska kulturen. Vikingatiden anses inledas 

med plundringen av Lindisfarne år 793 (vilket är den första kända vikingarna plundringen, en yttre 

händelse och inte en inre händelse) och avslutas med Harald Hårdrådes förlust mot anglosaxarna i 

slaget vid Stamford Bridge år 1066. Detta är inte den enda tidsangivelsen.  

Då de isländska sagorna spelar en central roll i undersökningen följer en snabb översikt av 

Islands historia. De första kolonisatörerna på Island var irländska munkar på 700 talet. De 

emigrerade när nordborna började kolonisera Island runt 870-930. På 1100- talet skrevs 

Landnámabók, som skulle bli den viktigaste källan till kunskap om kolonisationen. Boken beskriver 

vilka som invandrade och var de bosatte sig. Kolonisationen anses vara avslutad samma år som 

alltinget grundades. Alltinget var landets högsta juridiska förvaltningsorgan och delade upp Island i 

39 enheter, under ledningen av hövdingar, s.k. godar, som agerade som de högsta hövdingarna och 

hedniska präster. Denna tidsperiod benämns som sagoperioden. Islands övergång till kristendomen 

var fredligt och beslutades av detta allting år 1000. Kristna män hade på uppdrag av Norges kung 

arbetat för Islands omvändelse till kristendomen innan dess men även efter Islands omvändelse 

tilläts dyrka de gamla gudarna i lönndom. År 1056 fick Island sitt första biskopssäte i Skáholt och 

år 1106 sitt andra i Hólar. Dessa blev viktiga centrum för kultur och bildning. Den tidsperiod som 

följer brukar kallas den isländska fristatens tid och fanns innan Island blev ett norskt lydrike till 

följd av inre stridigheter år 1262-1264. Island förblev norskt fram till år 1380 då Danmark 

införlivade Island. Island tillhörde Danmark fram till 1900-talet.  
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Analys 

Denna analys kommer referera till verken som granskas. Därmed kommer referenser till 

källmaterialet endast nämna översättarnas namn den första gången detta är aktuellt. Om en referens 

endast har ett sidnummer och ingen författare är referensen till källmaterialet som omtalas. 

Erik Rödes saga 

 Eftersom uppsatsen utgår från samfundet Sverige-Islands 

internet baserade version, utan sidnummer, kommer jag referera 

till kapitel istället. Vivil introduceras som ”... från en god släkt och 

hade blivit tillfångatagen väster om havet och sågs som träl, innan 

Aud [Unn i Laxdalingarnas saga] frigav honom.” (Lönnroth k. 1). 

Han beröms senare med att han säkert ska bli framstående var han 

än bosätter sig (k.1). Vivil är far till två viktiga personer, Torger 

och Torbjörn Vivilsson, vilket kan förklara varför hans släkt 

framstår som viktig. Denna tanke får stöd av Social Networks and 

Community in the Viking Age där det står”... we see the need for 

strong bonds not only with family and kin, but also with 

neighbours and friends.” (Wallette s. 139) om Island under denna 

eran. 

Att Vivil varit en träl, och därmed av dålig släkt, beskrivs som 

ett negativt drag för honom. Det är viktigt att se skillnaden i att 

han sågs som en träl och om han hade varit en. Att säga att han 

sågs som en träl innan han frigavs antyder att även om han levde 

som träl under en period var han aldrig en. Det är möjligt att hans 

goda ätt innebar att han inte betedde sig som en träl. En teori får 

stöd i Rigstulan där Heimdall avlar fram de olika klasserna; träl, 

fri man och jarl från olika släkten (Brate s. 117-123). En man av 

god ätt kan därmed ses som en träl, men han är inte av trälarnas 

ätt. En annan tolkning kan vara att han inte är en träl längre då han 

frigavs. Dock nekar Vivils son Torbjörn senare en friare sin dotters 

hand för att friaren är en hans far har varit en träl (k. 3). Det är 

intressant då han själv är sonen till en frigiven träl, såvida inte 

denna händelse ses som en referens till att friaren är av trälarnas släkte. 

Torbjörn Vivilsson beskrivs som ”... en mycket framstående man. Han var en god bonde och 

levde frikostigt” (k. 3) och ”... en stor hedersman med en god gård, men jag har hört att hans pengar 

Erik rödes saga   

Egenskaper Positiv Negativ 

God släkt Y, X  

Kompetent Y, X  

Givmild Y  

Hederlig Y  

Svekfull  Y 

Vacker Y, X  

Ful  Y 

Klok Y, X  

Stolthet Y Y 

Omtyckt Y  

Illa omtyckt  Y 

Mod Y  

Feghet  Y 

Pålitlighet Y  

Dålig släkt  Y 

Fattigt  Y 

Ärelystnad  Y 

Tystlåten  Y 

Hetsare  Y 

Dålig krigare  Y 

Lycka X  

Pryd  X 

Man = Y 

Kvinna = X 
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är på upphällning” (k. 3) vilket skapar en intressant skillnad då hans ekonomiska sinne är både 

kopplat till att han var en framstående man samtidigt som det målar upp en svaghet då han lever 

över sina tillgångar. Trots detta framhålls det med hjälp av hans gård att Torbjörn är en kompetent 

och framgångsrik man. En man framhåller stolthet och ärelystnad som nackdelar hos Torbjörn. 

Stolthet framhävs senare som en god egenskap när Torbjörn i ett tal säger att nu när han har ont om 

pengar så flyttar han hellre än mister sin heder och vanära sin släkt (k.3 ). Karaktärsdraget stolthet 

får därmed olika associationer i sagan, beroende på vilket perspektiv det ses från. Torbjörn 

framhävs även som omtyckt i detta stycke. 

 En bonde framhävs som den bästa av bönder då han visar stor gästfrihet (k. 4 ). Senare i sagan 

beskrivs en hirdman som högt värdesatt då han var en mycket kunnig man (k. 5 ). Samma man 

visade även ”stort hjältemod och godhet” (k. 5) då han hittade folk i ett skeppsvrak och förde med 

sig dem hem och gav dem boende över vintern. Godhet i detta fall kan ses som samma sak som 

gästvänligheten som tidigare nämnts. Handlingens godhet och heder stärks av uttalandet att det är 

en hövdings ansvar att ”hjälpa alla dessa män som står här helt utblottade och ge dem boende” (k. 

5) sagt av en man som beskrivs som ”god, klok och omtyckt” (k.5 ). 

En intressant man är Torhall, även kallad Jägaren vilket antyder att han bör ses som någon form 

av krigare. Torhall beskrivs som ”storväxt, svart och såg ut som ett troll. Han var till åren kommen, 

ohyfsad till sätt, tystlåten, fåordig till vardags, svekfull, framfusig och hetsade för jämna folk till det 

värre” (k. 8 ). Han har många negativa egenskaper som gör att sagan säger att han är illa omtyckt. 

Trots detta hade Erik Röde länge haft förtroende för honom (k. 8), varför framgår inte i sagan. 

Ytterligare en negativ egenskap är när Eriks dotter Frejdis anklagade en grupp män för att vara fega 

och dåliga krigare genom att säga ”Ynkryggar, så storartade män som jag trodde skulle slakta dem 

som boskap” (k. 11) när de flydde. 

Sammanfattningsvis bör en man vara; kompetent, av en god släkt, givmild, vacker, klok, stolt, 

omtyckt, modig och pålitlig. Mannen bör inte vara en träl son (av dålig släkt), fattig, stolt, ärelysten, 

ful, tystlåten, svekfull, en uppviglare, illa omtyckt, feg eller en dålig krigare. Det bör poängteras att 

majoriteten av de negativa egenskaperna tillhör Torhall. Stolthet är särskilt intressant här då 

uttrycket stolthet används både positivt och negativt, vilket tyder på en pragmatik kring konceptet. 

Hur speglas dessa karaktärsdrag hos kvinnorna? Gudrid, Torbjörns dotter, tillskrivs 

karaktärsdragen av att vara en ”... mycket vacker kvinna och uppförde sig storartat på alla sätt och 

vis” (k. 3). Att uppföra sig storartat på alla sätt och vis kommer tolkas som att var kompetent. En 

annan kvinna som utmärker sig är spåkvinnan Torbjörg. Att spåkvinnan var en hedervärd person är 

tydligt då seden påbjöd att kvinnor som hon ska bli väl mottagna (k. 4) och att alla på gården hon 

besökte hälsade henne hövligt medan hon ”svarade utefter sitt intryck av var och en” (k.4 ). 
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Maktbalansen framstår som tydlig, till hennes favör. Vilka karaktärsdrag får hon då? Hon är fåordig 

och en god sierska (k.4 ), fokus på hennes yrkesroll antyder att respekten för henne snarare var för 

hennes yrke som spåkvinna än henne som person. Samtidigt som Torbjörg, eller snarare 

spåkvinnan, blir väl mottagen finns det negativa anspelningar på yrket. När hon ber Gudrid om 

hjälp med en trollkonst nekade Gudrid henne eftersom hon var en kristen kvinna (k.4) vilket antyder 

att trollkonster inte är något som en god kristen ska hänge sig åt. 

En annan god kvinna i sagan är Torgunna som beskrivs ”Hon kom från en god släkt... hon nog 

kunde mer än de flesta” (k.5 ), samma karaktärsdrag som utmärkte Gudrid, som återigen omnämns 

som vacker och klok senare i sagan (k. 7) och i slutet beskrivs hon återigen som mycket duglig 

(k.14 ). En kvinna som bryter detta mönster är Frejdis som tidigare nämnts. Efter att ha anklagat 

männen för att vara ynkryggar fann hon sig ensam med fiender. Hon lyckades skrämma bort dem 

med en död mans svärd. Frejdis hyllades sen för sin lycka (k. 11) vilket är anmärkningsvärt. Det 

ansågs vara olyckligt att använda en död mans svärd, svärdet hade trots allt inte hjälpt den mannen i 

livet och delade hans olycka (Short) så hennes egen lycka måste ansetts vara ytterst stor.  

Att vara lyckosam i den medeltida Norden hade en annan innebörd än uttrycket har idag. Det var 

snarare kopplat till ödestron och förmågan att uträtta stordåd. En person föddes med en viss lycka, 

eller brist på lycka. Att vara lyckosam var något som utmärkte hövdingar och kungar (Lönnroth, 

fotnot 25). Lycka ansågs även kunna delas, varav många försökte knyta starkare band till 

lyckosamma personer och därmed dela deras lycka samtidigt som de distansera sig från 

olycksamma människor. Det är dock intressant att Frejdis inte hyllas för sitt mod, vapenfärdighet 

uppvisade hon inte, utan snarare för sin lycka/sitt öde, vilket antingen kan ses som att mod och 

vapenfärdighet ska förbli manliga drag, eller som att lycka prisas högre. Oavsett vad så prisas lycka 

som ett positivt drag, ett ytterst positivt sådant om man förstår sammanhanget. 

Intressant nog tillskrivs endast ett negativt karaktärsdrag direkt till en kvinna i saga. Denna 

tillhör Tjohild, Erik Rödes fru. Efter att ha övergått till kristendomen ville hon inte ha mer samliv 

med Erik då han inte ville omvändas till kristendomen. Erik beskrivs i sagan som mycket emot 

bristen på samliv (k.5 ). Anledningen till detta kan vara många och beskrivs inte i sagan. Det kan 

vara något så enkelt som att han uppskattade deras samliv men situationen kan även visa på sociala 

splittringar. Parets förhållande förändrades mycket med Tjohilds omvändelse, vilket märks tydligt i 

hur hon vägrade Erik något samliv så länge de hade olika tro. På många sätt blir detta förhållandet 

symboliskt för Island under denna tid, ett land/hem med två trossystem som försökte samsas men 

ändå kom i konflikt. Att Tjohildes vägran till samliv beskrivs av Erik som negativt kan även bero på 

familjära anledningar. Familjen och ätten var viktiga för vikingarna, de utgjorde det sociala 

nätverket, (Ney s. 97) på samma sätt var den dock viktig för den kristna kulturen. Den kristna 
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kulturen hade en religiös avhållsamhets ideal som märktes tydligt hos munkar och nunnor. Oavsett 

anledningen bakom Tjohildes handlingar så beskrivs prydhet som ett negativt kvinnligt drag. 

Sammanfattningsvis bör en kvinna vara; vacker, kompetent, av god släkt, klok och ha god lycka. 

Hon bör inte vara pryd. Att vara klok kommer återkomma ofta, Ney anmärker att kvinnor ofta 

förknippas med vishet i de isländska sagorna, vilket är intressant då hon även målar upp en 

patriarkalisk bild av samhället som hon poängterar, knappast tillät kvinnorna att göra sig själv till 

kunskapsförmedlare. De kloka kvinnorna är inte endast kloka inom de kvinnliga sfärerna utan ger 

ofta råd om manliga ting som krig, resor och politik (Ney s. 80) vilket framstår som underligt om 

detta endast är mäns sfärer att röra sig i. Det är även intressant att fyra av fem positiva kvinnliga 

egenskaper även är positiva manliga egenskaper och ingen var polär, det vill säga att vad som är ont 

för en man är gott för en kvinna. 

Gisle Súrassons saga 

Sagan inleds med att en kämpe ger en man valet att gå holmgång (duell) mot honom eller ge upp 

sin hustru. Mannen ”... ville hellre kämpa än låta skam komma över både sig och sin hustru” 

(Jóhannesson, Hansson, Johansson, band 2, s. 1 ). Vad denna skam består av visar översättningen 

inte tydligt men Preben Sorensen utvecklar händelsen i The unmanly man. I en annan översättning 

av sagan beskrivs kämpen som ett hot mot samhället som bryter mot samhällets normer och att ge 

upp sin hustru ses där som att ge vika för ett våldets/sexualitetens tyranni (s. 46). Liknande teman 

förekommer dock i andra sagor som Sigurds saga där Gunnar hellre dör än lider skammen att hans 

hustru ska lämna honom (Ney s. 92 ). Att inte vilja slåss, det vill säga feghet, visas upp som ett 

negativt manligt drag fler gånger. När en man utmanas i holmgång om en kvinna svarar denna man 

att han inte ville ta risken att kämpa. Hans vän Gisli anklagade honom då för att vara en usling och 

sa att han skulle åka och kämpa ”fast det blir dig till stor skam” (s.3 ), därmed blir skam och feghet 

kopplade till varandra i det första exemplet. En tredje kommentar om mod finns när Gisli talar till 

sin träl som beskrivs som ”Och det var lika ställt med mannens vett som med hans mod. För det 

fanns inget av någotdera” (s.23 ) 

Gisli anklagade sina släktingar för att ha mist modet när de behövde det som mest när de 

misslyckades att erbjuda förlikning för honom vid tinget (s. 25). Gisli hånar även Eyjólf för feghet 

när denna skickar sina soldater mot honom istället för att slåss själv med att säga ”att du, din hynda, 

inte vågar skifta hugg med mig” (s.45 ). Feghet är att sakna mod att stå upp för sig själv och för sin 

släkt och vänner. Det är en återkommande förolämpning i texten.  

Användandet av uttrycket hynda är intressant. Gisli kan ha försökt att referera till Eyjólf som ett  
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 djur, en förolämpning enligt Hirdmans tanke om den 

naturliga ordningen med gudarna uppåt och djuren nedåt 

(Hirdman s. 27 ), men varför använde han då inte uttrycket 

fähund? Det uppenbara svaret är att Gisli försöker förolämpa 

hans manlighet genom att referera till honom som en 

honhund. Sorensen ger ett exempel på hur illa en annan hjälte 

tar att kallas för ett sto då ”They recon that I went together 

with men in the same way as mares with an stallion” (s. 71). 

Det finns en lång förklaring till varför detta är dåligt, men 

denna uppsats kommer endast konstatera att bli jämförd med 

den passiva homosexuella parten är väldigt förolämpande för 

en man (Sorensen s. 20). Uttrycket hynda finns på ett annat 

ställe i texten, Eyjólf använder det för att förolämpa Aud, 

Gislis hustru, efter att hon hade slagit honom.  

Aud skulle senare slå på Eyjólf efter att denna försökt 

muta henne att förråda Gisli, varefter hon sa att han fick ”… 

så länge du lever, att en kvinna har slagit dig” (s. 40). 

Meningen ändrar fokus från att han blivit slagen, till att en 

man har blivit slagen av en kvinna. Det ansågs vara en värre 

förolämpning. Händelsen kan antyda mycket, som att våld 

inte tillhörde kvinnans privilegier men anspelar även på det 

att det fanns en hierarki mellan män och kvinnor. Det blir 

tydligt då Eyjólfs män inte vill slå ihjäl henne då de inte ville 

begå detta nidingsdåd (skamfull handling). Hade Aud varit en 

man hade det varit ytterst osannolikt att de skulle tvekat att 

döda henne. Sorensen förklarar skammen som Eyjólf utsätts 

för genom att säga att en man som blev slagen måste hämna 

sig, men det är skamligt att anfalla en kvinna. Så en man som 

blivit sårad av en kvinna måste leva med skammen att han 

blev sårad, eller utstå den värre skammen att ha slagit en 

kvinna (s. 76). 

Vilka positiva manliga egenskaper framhäver sagan då? 

När Gisli blir förklarad fredlös av sin syster, säger han att han inte tycker han förtjänar denna 

behandling av henne då han ”... flera gånger ha visat att jag inte tycker att hennes vanheder är bättre 
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än min egen. Jag har flera gånger utsatt mig för livsfara för hennes skull” (s. 22). Medan en ovilja 

att slåss för sin familj är negativt framhävs att vara villig riskera sitt liv för dem som positivt. Att 

relationen mellan syskon ska vara stark anmärker även Ney. i Sigurds saga påtalas relationen mellan 

syskon som den starkaste relationen (s. 93). Tanken att din familjs vanära är din vanära stämmer 

även väl in på mannens val i holmgången. 

Vidare sägs det om Gisli att han var en klok man som drömde sanndrömmar (s. 26). Det är 

intressant att sanndrömmar, det vill säga att ha kunskap om framtiden, är positivt för både Gisli och 

spåkvinnan i Erik Rödes saga. Gisli omtalar även sig själv som ”skaldskapens herre” och ”Milde 

herre från Norge” i vers (s. 26). Gisli skulle senare även bli en ryktbar man till följd av hur länge 

han överlevde som fredlös och tillskrivs karaktärsdragen duglig och oförvägen man, dock beklagas 

hans brist på lycka (s.34 ). Som tidigare nämnt med Frejdis var lycka snarare ödestro än tur som vi 

ser det idag. Att vara kompetent och modig är redan etablerade positiva manliga drag. Vilket visas 

en sista gång av Eyjólf när denna konfronterar Gisli och hånar honom för att han flytt så länge trots 

att han kallas mycket modig (s.44 ). I Gislis sista strid tillskrivs han flera gånger karaktärsdrag som 

ska visa honom som en god kämpe. Han vann stor ryktbarhet genom att värja sig med sten och 

vapen (s. 45), hans sista hugg var lika starkt som hans första (s.46) och omtalar sig själv i vers som 

vid gott mod trots sårad (s. 46 ). Detta framställs som ett gott sätt att dö på som gav Gisli heder. 

Vilka negativa manliga egenskaper påtalas då av texten? Ett negativt drag som framhävs är när 

en man ”var en mycket lättsinnig människa och arbetade inte för gårdens bästa”, i kontrast med 

Gisli som arbetade natt och dag. Det kan anspela på karaktärsdraget kompetent, men även att ta sitt 

ansvar för sin närhet. En son i sagan uppkallades efter sin far, men till följd av att hans beteende var 

”vrångsint och ostyrig” (s.20) ändrades hans namn. De negativa implikationerna i att hans namn 

inte skulle associeras med sin fars i ett samhälle som var uppbyggt kring familjeband antyder att 

dessa egenskaper måste vara ytterst negativa. 

Sammanfattningsvis är det positivt för en man att vara; villig att riskera livet, skydda sin familj, 

klok, skald, mild, ryktbar, duglig, modig, en god kämpe samt att sanndrömma. Han bör inte vara: 

feg, en usling, vek, ha dålig lycka, vara lättsinnig, vrångsint, ostyrig eller en “hynda”. 

Vilka drag tillskrivs då kvinnor i kontrast till män i sagan? Vacker och klok finns endast på ett 

ställe (s.2 ). Istället visas andra egenskaper som när Aud och Asgerd har talat om hemligheter och 

diskuterar vad de ska göra. Asgerd planerar att ”lägga armarna om halsen på Thorkel [hennes man] i 

säng, och då kommer han förlåta mig och säga att det var lögn” (s. 9) medan Aud planerar att 

berätta ”... allt det som jag inte an finna råd för”(s. 9). Två olika sätt att hantera situationen. 

Resultaten av handlingarna blir tydligare senare när Thorkel visar sig hört samtalet och Asgerd ger 

honom valet att låtsas som om inget har hänt eller skiljas medan Aud berättade vad som hänt. 
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Asgerd visar här en av effekterna av den bilaterala släktskap strukturen, hon har fortfarande sin 

släkt bakom sig personligen och har en tillräckligt stark position för att hennes hot att skilja sig om 

Thorkel inte förlåter skymfen mot honom för att han ska tvingas ta den på alvar (Arwill- Nordbladh 

s. 155). Samtidigt visar det ett återkommande problem i de isländska sagorna, när hedern kommer i 

konflikt. Thorkel ser Asgerds attraktion till sin vän som ett hot mot sin manlighet, men han vet inte 

om vännen är medveten om denna så det finns ingen heder i att hämnas mot honom. När han sedan 

tvingas att acceptera sin frus lust efter att ha konfronterat henne hotas hans heder ännu mer, men 

fortfarande utan ett tillåtet mål för hämnd (Sorensen s. 63). Det intressanta är att båda dessa 

handlingar leder till en försoning mellan hustru och make, även om mannens heder inte 

tillfredsställs i ett fall, och inte till något budskap om hur ärlighet lönar sig. 

Aud återkommer ofta i sagan och får fler positiva karaktärsdrag. De flesta av dessa har med 

trohet och mod att göra. Eyjólf erbjuder henne pengar två gånger och hotar henne med våld om hon 

inte berättar var Gisli gömmer sig när denna är fredlös (s. 27 + 40). Den andra gången låtsas hon 

anta budet för att kunna slå Eyjólf med pengarna han erbjöd. När hon låtsas anta anbudet framställs 

det som negativt, hennes och Gislis fosterdotter är snabb med att berätta för Gisli att hennes 

fostermor ”förlorat vettet och vill svika dig” (s.39 ). Att svika sin make för pengar framstår som att 

ha förlorat sitt vett och något negativt medan trofasthet är något positivt. Att Aud köpslå med Eyjólf 

kan ses som att hon går in i den manliga rollen, de köpslår om Gislis liv, men samtidigt belyser Aud 

sin egen femininitet när hon slår Eyjólf, vilket motsäger att hon handlade som en man snarare än en 

kvinna (Arwill-Nordbladh s. 165 ).  

Att Aud har en förmåga att ge goda råd påvisas när två pojkar, efter att ha dödat Gislis bror, 

skickas iväg av Aud utan att de får träffa Gisli. Gisli blir först blir arg över att hans brors mördare 

sökte skydd hos honom men erkänner sedan att Aud handlade rätt som skickade iväg dem, då de var 

hennes släktingar och han inte vill döda släktingar (s.37 ). Den moraliska vikten av denna handling 

är lättare att förstå om man minns de bilaterala familjebanden som vikingarna hade, det vill säga att 

släktskap räknas på både faderns och moderns led (Arwill-Nordbladh s. 132). Arwill-Nordbladh 

skriver om att denna dubbla lojaliteten ”... har förmodligen inneburit en ambivalens och tvetydighet 

” (s. 132)för människor. Aud väljer här att se till sin egen släkts intresse före sin makes. Trots att 

hon inte vet hur han kommer reagera på detta försöker hon skapa en så riskfri situation som möjligt 

vilket kan tolkas som att även i en trängd situation där hon är fångad mellan olika lojaliteter han hon 

ett val i hon ska handla (Arwill- Nordbladh s. 164 ). En kvinna, som Aud, hade därmed en plikt till 

både sin egen släkt och sin man som i fall som detta kom i konflikt med varandra och som tvingar 

henne att antingen välja sida eller försöka medla mellan partnerna. Auds lösning räknas som en god 

handling i uppsatsen då hon prisas för den. 
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I Gislis sista strid slåss Aud och deras fosterdotter vid Gislis sida. Denna handling räknas som 

positiv då Gisli säger ”Jag har länge vetat att jag är bra gift, men jag visste inte hur bra. Du gav mig 

ändå mindre hjälp än du velat eller tänka, fast ditt mod var stort, för annars hade båda farit samma 

väg” (s.45) om detta. Hjälpen bör vara en anspelar till hur hon inte svikit honom och har hjälpt 

honom under sagan vilket kan ses som trohet. Att hon ville göra mer än hon kunde antyder 

hjälpvillighet och förmåga att ge goda råd. Mod är också intressant då detta framhållits som en 

manlig egenskap. Här är det dock två kvinnor, Aud som sägs vara modig och fosterdottern som 

utför samma handling, som tillskrivs egenskapen.  

Det bör dock påpekas att Aud kan ses som en karaktär vars enda syfte är att hjälpa sin man och 

blir därmed en passiv karaktär. Att slåss har tidigare framhållits som något manligt i dessa sagor 

men krigande kvinnor, eller sköldmör (trots att Aud som en gift kvinna inte ses som en mö) är ett 

återkommande koncept i fornnordisk litteratur. Enligt Ney ska dessa kvinnor dock inte ses som ett 

kvinnligt ideal under en förkristen tid utan som ett manligt ideal som var så starkt att kvinnor som 

kunde leva enligt det manliga idealet ansågs vara något positivt (s. 131). Teorin är intressant men 

berör inte möjligheten att både de manliga och kvinnliga idealen kan anse att samma egenskap kan 

vara god eller ond. Att vara klok och ge goda råd anses allmänt vara ett kvinnligt ideal trots allt men 

även mäns visdom och goda råd framhålls som positiva karaktärsdrag. 

Vilka negativa kvinnliga egenskaper finns då i sagan? Det uppenbara svaret är otrohet eller 

illojalitet då dessa karaktärsdrag startade hämndkedja i boken. Detta blir tydligare då de två 

kvinnorna, Asgerd och Aud, associerar skam med sitt umgänge med andra män än deras makar. 

Denna konversation avslutas med att Aud säger att hon ”... inte haft någon man vid sidan av Gisli” 

(s.9) och därför skulle det inte finnas någon skam i att hon umgicks mycket med hans bror innan de 

gifte sig, vilket antyds vara skillnaden mellan Aud och Asgerd.  

En annan person som uppvisar negativa egenskaper är Gislis syster, som efter att hon förstått att 

Gisli mördat hennes man berättade detta för Börk och övertalade honom att väcka sak mot Gisli 

(s.22 ). Hennes försök att övertala Börk att väcka sak mot Gisli gör att hon räknas som en av 

”hetserskorna” som hetsar män till våld om de inte var snabba nog att utkräva hämnd (Ney s.92). 

Eftersom karaktärerna har en tendens att reagera negativt på hetsandet kommer att vara en 

hetserska, ses som en negativ kvinnlig drag. Bilden av en hetserska kommer dock kompliceras 

senare. Systern sägs även av Gisli vara fåfäng (s.22). Gisli refererar till att hon ser till sin egen 

heder på bekostnad av hans, då hon driver fram anklagelserna mot honom. En kvinna som tillskrivs 

negativa egenskaper är Alfdis som var vacker men ”den värsta grälkäring till sinnet och en riktig 

kvinnodjävul”( s.33 ). Exakt vad som gör henne till en ”kvinnodjävul” är inte tydligt i sagan då hon 

hjälper Gisli fly. Det var dock hennes mans ide, hennes del var att gömma Gisli i sängen och skrika 
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så arga förolämpningar och smädelser att förföljarna inte ville söka igenom huset länge (s. 34). Det 

tycks med andra ord som att vara arg och förolämpande är den negativa egenskapen som utpekas. 

Sammanfattningsvis noteras att en kvinna bör vara; vacker, klok, listig, ärlig, trogen, modig, 

givmild, en kämpe och lojal. Hon bör inte; svika, vara otrogen, eggande, fåfäng, oegoistisk, vare en 

grälkäring eller vara ohövlig/arg. Tre av dessa positiva egenskaper delar kvinnor och män, de 

delarna även en negativ egenskap medan ingen egenskap är polär. 

Laxdalingarnas saga 

 Laxdalingarnas saga är betydligt längre än de andra 

sagorna och innefattar många karaktärer, därför kommer 

undersökningen fokusera på de mest betydelsefulla 

karaktärerna. En av de ofta omtalade karaktärerna i sagan är 

Ólaf Pá (påfågel). Redan i unga år beskrivs han som mer 

företagsam än andra pojkar, vilket trots att han var son till en 

frilla (officiell älskarinna) gjorde att hans far prisade honom 

högt (Jóhannesson, Hansson, Johansson, band 5 s. 13). När 

han var 12 beskrivs han som ”en stark och storvuxen man... 

så vacker att ingen kunde mäta sig med honom” (s.19) och 

förundrade dessutom folket på tinget med hur välskapt han 

var. Samtidigt var han lätt att känna igen då han enligt sagan 

var väl väpnad och väl klädd. ( s. 19 ). Även som vuxen 

beskrivs han med samma ord (s. 24 ). Ólaf blir senare väl 

mottagen av den norska kungen på grund av hans goda släkt 

(s. 26) och av sin morfar, irernas kung, erbjöds han att ärva 

hans kungarike när de träffades. Detta då Ólaf var en 

framstående man utan like bland dem (s. 30 ). När han 

återvände hem blev han mer berömd än innan då hans 

släktskap med irernas kung nu var känt och han hade vunnit 

respekt av de mäktiga män han uppsökt (s. 31). Beskrivningar 

som dessa återkommer om Ólaf men då de är i samma tema 

tillförs endast Ólafs uttalande om att ”de som har bäst 

omdöme ska bestämma, ty enfaldiga människors råd blir bara 

värre av att de är fler om det” (s. 27) vilket illustrerar ett 

elitistiskt tänkande. 
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 Sammanfattningsvis kan de karaktärsdrag han tillskrivs ses som olika former av stark, vacker 

och mer kompetent än andra. Stark och kompetent/framgångsrik har återkommit för män flera 

gånger, dock har att vara vacker primärt varit ett kvinnligt karaktärsdrag hittills. 

Den största delen av sagan berör Kjartan och Bollis rivalitet om Gudrun. Kjartan presenteras 

direkt som den främsta av Ólafs söner (s. 58), varför han var detta nämns inte. Han var en ytterst 

god simmare, fast högfärdig (s. 61). Han lät sig inte tvingas att göra något av andra och påtalade att 

det var bättre att dö efter att ha uträttat något som folk kommer tala om länge snarare än att vara 

omanlig (s. 62 ). Hans hederlighet framstår som en positiv egenskap som räddar hans liv när kung 

Olav frågar vem som talat om att bränna honom inne och Kjartan erkänner detta (s. 62). Bolli anses 

vara rask och duglig samt förmögen (s. 66 ). Han gifter sig senare med Gudrun, vilket hennes släkt 

ansåg vara fördelaktigt (s. 68).  

Äktenskapet var inte lyckligt och blir värre när Gudrun tyckte att Bolli inte var ärlig när han 

friade (s. 70) vilket bör ses som att vara ohederlig. När Kjartan återvänder från Norge försöker Bolli 

behandla honom väl och förlika sig med honom genom att ge honom goda gåvor. Kjartan var 

tystlåten och tackade nej till gåvorna så bröderna skiljdes i onåd (s. 71). Kjartan visar sig även vara 

en god krigare när han senare blir överfallen bland annat av Bolli. Kjartan säger att han anser det 

vara bättre att bli dödad av sin bror än att döda honom (s.81) Som Gislis död framställs Kjartan död 

som hedersam. Enligt Thedéen var det viktigt för vikingar hur en man dog (Regner s. 77). Detta 

förklaras med att syftet i livet ansågs att bli ryktbar och ihågkommen även efter döden. Vilket inte 

bara dåden som utförts i livet utan också hur de mött döden och varför påverkar (Regner s.61 ). 

Kjartans egenskaper blir därmed att han är den främsta, det vill säga kompetent/framgångsrik, 

hederlig, stark och villig att dö för sin familj medan hans negativa drag blir att han är högfärdig och 

sen att förlåta. 

Kjartans namn återkommer ofta i sagan som ett hån mot andra, t.ex. när Gudrun hånar Bolli för 

att inte vara modig nog att utmana Kjartan utan låter honom göra vad han vill (s.78). Att Bolli dödar 

Kjartan anser hon vara ett gott dagsverke då hon ansåg att Kjartans ankomst till Island hade minskat 

Bollis egna aktning (s.81). Detta kan stämma eftersom när Kjartan hämnas får Bolli fler positiva 

egenskaper än tidigare. Han sägs då vara stark och stridsduglig (s.88) medan han tidigare har ståt i 

Kjartans skugga. Bolli blir därmed en karaktär som tillskrivs flera positiva egenskaper, som god i 

strid, duktig och framgångsrik men som överskuggas av en mer framgångsrik bror som driver fram 

hans negativa egenskaper. I sagan omnämns han som både kärleksfull mot Kjartan, men också som 

driven till ilska mot honom (s.79 ). 

Sammanfattningsvis är det positiva egenskaper för en man att vara: företagsam, ha god fysik, 

vara rik, vacker, komma från en god släkt, ha goda vapen, vara klok, kompetent, ärlig, givmild och 
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en god krigare. De bör inte vara; enfaldiga, högfärdiga, omanliga, oärliga, tystlåtna, långsinta, fega 

eller klädda som kvinnor. 

En anmärkningsvärd karaktär var Unn den djuptänkta som i sagan beskriver ”hon är långt förmer 

än andra kvinnor” (s. 3 ). Unn beskrivs senare fysiskt med att hon var ”både storväxt och kraftig, 

och hon gick med spänstiga steg” (s. 6) vilket gjorde att folk sa att hon fortfarande var en praktfull 

kvinna. Det var under hennes sista dag, nästa morgon fann de henne död och förundrades över hur 

väl hon lyckats bevara sin värdighet fram tills dödsbädden (s.6 ). Unn var särskilt intressant då de 

positiva karaktärsdragen hon tillskrivs har varit dominerande manliga. Hon var framgångsrik, 

storväxt, kraftig och hon visar värdighet inför döden. Hon var även en kvinna som sagan säger 

flydde landet med sina följeslagare, vilket antyder att hon ledde dem.  

Sagan nämner även att i Unns följe fanns ”många betydande och storättade män” (s. 3), det var 

inte endast trälar som följde henne. Det är även anmärkningsvärt att Unn var praktfull snarare än 

vacker, ordet har samma betydelse men kan visa att författaren försökte skilja henne från andra 

kvinnor. På många sätt påminner hon om en mindre krigisk version av de sköldmör som avsäger sig 

sina kvinnliga karaktärsdrag för att agera som en man (Ney s. 76). Unn agerar inte som en 

traditionell sköldmö eller en av de mö-konungar som enligt Ney tillåts ta en plats i den manliga 

sfären tills de blir fruar (Ney s.74 + 80). Då hon är änka och har passerat detta steg av livet kan hon 

inte vara mö.  

Arwill- Nordbladh anser även at änkor troligen var mer självständiga än andra kvinnor och hade 

fler rättigheter än gifta kvinnor (s. 135 ). Hon belyser även frågan om Unn ska ses som en kvinna 

som trädde in i den manliga genusrollen eller som en indikation på hur tänjbar den kvinnliga 

genusrollen var (s. 149 ). På många sätt framställs Unn med, vad som idag anses vara, klassiska 

maskulina drag och utför maskulina handlingar, men samtidigt förnekas aldrig hennes kvinnlighet 

till följd av detta, trots att hon inte dog en manlig död i krig utan hemma i sängen utan att dömas för 

detta. Efter att ha läst sagan anser jag att Arwill- Nordbladhs teori är trolig, Unn bör ses som en 

person som utvidgade den kvinnliga genuskonstruktionen snarare än en karaktär som bytte genus, 

särskilt då Arwill- Nordbladh poängterar att kvinnor som Unn må vara sällsynta i sagorna, men Unn 

är inget undantag. 

Gudrun är en annan viktig karaktär för sagan. Det första som nämns om henne är att hon var klok 

och talade väl för sig, hon ansågs vara den enda kvinna jämbördig Kjartan, som har etablerats som 

en av sin samtids mest framstående män (s.58) vilket bör tolkas som att hon var en av samtidens 

mest framstående kvinnor. Hon beskrivs också vara vacker då Kjartan förolämpar sin fru genom att 

säga att Gudrun inte behöver bära en vacker huvudduk för att se bättre ut än andra kvinnor (s. 76 ). 

Hon gifter sig med Bolli, ett giftermål hon först är emot men då hennes far vresigt påpekar att 



Karl Bramnert S. 25 

 

   

många kommer se hennes vägran att gifta sig som högfärd vågar hon inte säga nej (s. 68). 

Giftermålet blev inte lyckat, Gudrun agerar som en hetserska som driver på Bolli.  

När Kjartans frus prisade huvudduk försvinner försöker Gudrun inte lugna situationen utan säger 

att hon inte kan beklaga att frun inte ”svansar omkring” (s. 75) med huvudduken mer. Gudrun säger 

att det är slut på hennes och Bollis samliv om han drar sig undan överfallet på Kjartan. Samtidigt 

hetsar hon sina bröder att attackera Kjartan bland annat genom att anklaga dem för att bete sig mer 

som döttrar än söner, som inte hämnas på Kjartan efter att han har skämt ut dem (s.79 ). Gudruns 

beteende vara verka underligt eftersom hon tidigare älskade Kjartan men ser man hennes agerande 

från ett socialt perspektiv istället för ett personligt är det mer logiska. En kvinnas position i 

samhället var nära kopplat till hennes familjs position, det var anledningen till att många kvinnor 

hetsar sina män i sagorna. Ur ett socialt perspektiv är att övertyga sina manliga släktingar att stå upp 

för sin familjs heder och sociala position en kvinnas sätt att stärka sin egen position (Maher s.20). 

Detta talar för att Gudrun är en hetserska. Det kan vara intressant att anmärka att de 

förolämpningar hon använder är starkt hedersrelaterade. Hon ansågs fortfarande vara klok. Bolli 

ansåg vara svår att dräpa då han, förutom sina egenskaper, hade ”goda råd från Gudrun och Ósvifur 

[Gudruns far]” (s.86 ). När Gudrun anklagas för att ta lätt på Bollis död säger en av männen att hon 

endast var trevlig mot dem för att ta reda på vilka män som var inblandade i Bollis död. Detta 

trodde mannen eftersom ”Gudrun överglänser andra kvinnor när det gäller mod och själsstyrka” 

(s.89 ). Gudruns karaktärsdrag är därmed att hon var klok och vacker men klok är här även kunnig 

och manipulativ. Hon har även vissa manliga drag som mod och en själsstyrka som får männen som 

berättar om Bollis död att verka oroliga för hämnd från henne. En av männen säger att han tror att 

hon kommer bli hans baneman (s.89). Hittills har hämnd beskrivit som något manligt, medan 

hetserskornas roll varit att driva män till att hämnas. Vilket gör det intressant att mannen ser Gudrun 

som sin framtida baneman. 

Det finns en kvinna som ägnar sig åt personlig hämnd i sagan. En annan kvinna med namnet Aud 

vars make förklarade sig skild från henne efter att ha hört rykten om att hon klädde sig som en man. 

Han hetsats till detta av en kvinna som för att skilja sig från sin man sydde om sin mans skjorta så 

den var urringad nog för att räknas som kvinnokläder. Aud måste inte bära manskläder hela tiden 

för att detta ska vara skamligt, att båda det andra könets kläder en gång inför vittnen räknas som 

skamligt nog (Maher s. 26 ). Som hämnd klädd hon sig i långbyxor och anföll honom med vapen 

när han sov(s. 48-51). Ney nämner denna händelse i Drottningar och sköldmör där hon har teorin 

att Aud väljer att bära en mans kläder som ett uppror mot de invanda könsrollerna (Ney s. 10). Det 

verkar inte troligt då det är ytterst osannolikt att Aud skulle kunna ”Alltid gå klädd i långbyxor med 

skrevstycke och vristband lindade runt benen ändan ner till skorna” (s. 49) utan att hennes man 
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skulle lägga märke till detta. Vilket gör det troligt att anklagelserna var falska och att hon sedan 

klädde sig i långbyxor som en del av hämnden snarare än ett uppror mot ett patriarkaliskt system. 

 Intressanta är att denna handling möts av tre reaktioner. Auds f.d. man ansåg att hon endast gjort 

vad hon måste, hans husbonde tyckte hon borde straffas för att ha sårat honom och Auds bröder 

berömde hennes handlingar och tyckte hon snarare utfört för lite än för mycket. ( s. 48-51). Det 

visar hur handlingen kan ses utifrån flera olika perspektiv. Handlingen kan räknas som skamlig eller 

hedervärd, till synes baserat på vem handlingen var till gagn för. Intressant är också att även om att 

Aud bar manskläder var en grund för skilsmässa så nämner ingen att hon utkrävde sin hämnd i 

manskläder. Hämnden snarare än kläderna var centralt. Kläderna kan ses som en symbolisk 

handling för hur hon genom att välja att ta sin hämnd själv inte bara ikläder sig manskläder utan 

även en mansroll. 

Sammanfattningsvis beskrivs det som positivt för en kvinna att vara; kompetent, storväxt, 

kraftig, vacker, värdig, klok, vältalig, framstående, modig, hämndlysten och ha stor själsstyrka. Det 

beskrivs som negativt att vara; högfärdig, en hetserska, manipulativ och att vara hämndlysten. 

Kvinnor och män delar här fem positiva egenskaper och en negativ, inget drag är polärt. Det är 

intressant att hämnas tillskrivs som både ett positivt och negativt betande baserat på vilket 

perspektiv detta ses från, en ytterst pragmatisk inställning. 

Den Poetiska Eddan 

I sången om Vavtrudner tävlar Oden, visdomens gud och asarnas kung/far, mot jätten Vavtrudner 

för att se vem av dem som var den visaste (Brate s. 44). Den höges sång är uppbyggd som en 

monolog i vers av Odin där han gav råd om hur man ska leva sitt liv, för att sedan berätta om vilka 

mäktiga runor endast han kunde (s.16-40 ). Han framställs här som en god rådgivare och mäktig, 

fast också skrytsam. Oden anses även vara färjkarlen som munhuggs med styrkans gud Tor i sagan 

om Harbard där ”Harbard” kallade sig själv den Rådkloke kämpen (s. 70) och skröt sin list och 

älskogen han bedrivit (s.72+74 ). Odens karaktärsdrag blev primärt hans klokhet, vilket även 

sträcker sig till sejdande (trollkonst) som de andra sagorna har varit antingen kvinnors eller onda 

mäns område, men med ett skrytsamt drag vilket framställts som manligt. Trollkonst är något som i 

fornnorden ofta förknippas med skam och ergi (Sorensen s. 53), d.v.s. sexuell perversion, oftast i 

samband med trollkonst och omanlighet (Sorensen s. 19). Oden sökte även råd av kvinnor som den 

döda spåkvinnan i Balders (godhetens gud) drömmar. Intressant i denna saga är det en man som är 

känd för sin visdom som söker råd av en kvinna. ( s. 110-111) 

Tor var den mest kända av asarna. I sången om Harbard kallade han sig själv Styrkans herre (70) 
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 och skröt om sin stridsduglighet och sin ryktbarhet (s.72-73). Av 

Harbard kritiserades han för att vara klädd som en buse och inte 

enligt sin status som gårdsägare. Harbard förolämpade även Tors 

manlighet genom att antyda att hans fru har en älskare hemma hos 

sig (s.69 ). Att Tor lade så stor vikt på sin styrka att han kallar sig 

styrkans herre och att färjkarlens sista förolämpning anspelar på 

Tors manlighet visade att dessa karaktärsdrag var extra viktiga. 

Detta stöds av Ney i Drottningar och sköldmör där hon skriver att 

styrka och potens, som verkar vara nära förknippat med begreppet 

”manlighet” var viktiga i de nordiska sagorna (Ney s.73).  

I en annan saga beskrivs Tor som dristig och dådkraftig (s.81) 

vilket faller under kategorierna mod och handlingskraft. Tors 

historier fokuserar främst på hans styrka, men i sagan om Allvis 

beskrivs han som listig då han lurar en dvärg att svara på frågor 

tills solen går upp och solen dräper den istället för att Tor göra 

detta själv (s. 109 ). Hans mest kända saga är Kvädet om Trym, 

även kallat Tors brudfärd. När asarna/asynjorna föreslår att Tor ska 

förklä sig till Freja utbrister han ”mig skola asarne/ omanlig kalla, 

om mig binda jag lät/ i brudelin” (s.101 ). Att det är omanligt att 

klä sig i kvinnokläder beskrevs också i Laxdalingarnas saga där 

det var grund till skilsmässa och av Sorensen (s. 23-24). I kvädet 

om Trym presenteras handlingen inte som lika allvarlig och Tor 

kallas inte för omanlig. Det bör noteras att Loke frivilligt klädde ut 

sig till brudtärna och inte visade någon oro för sin manlighet inför 

denna handling (s. 101). Sagan avslutas dock med att Tor får 

tillbaka sin hammare och dräper alla på bröllopet, det är möjligt att 

denna aggressiva/stridsdugliga handling kompenserar för att han 

klädde sig i kvinnokläder. Det är även viktigt att påpeka att klä sig 

på detta sätt kan ses som listighet. 

Sagan Loketrätan innehåller flest negativa egenskaper. När 

Loke, lömskhetens gud, hånar asarna riktar han sig främst mot några specifika karaktärsdrag hos 

asarna. Feghet, inkompetens, misslyckande och omanlighet är återkommande negativa egenskaper 

han poängterar. Han pekar dock även ut övermod och dåliga öden som negativa karaktärsdrag. 

Vilka egenskaper som försvaras och vilka som inte försvaras av asarna är intressant. Brage förnekar 

Poetiska Eddan 

 

  

Egenskap 

 

Positiv 

 

Negativ 

 Klok 

 

Y, X 

 

 

 

 

Tokig 

 

 

 

 

Y 

 Gästfrihet 

 

Y 

 

 

 

 

Goda råd 

 

Y, X 

 

 

 

 

God kämpe 

 

Y 

 

 

 
Mycket sexuell 

 

Y 

 

X 

 God fysik 

 

Y 

 

 

 

 

 

Ryktbarhet 

 

Y 

 

 

 

 

 

Framgångsrik 

 

Y 

 

 

 

 

 

Misslyckanden  

 

 

 

 

Y 

 Modig 

 

Y 

 

 

 

 

Feg 

 

 

 

 

Y 

 Kompetent 

 

Y 

 

 

 

 

 

Inkompetent 

 

 

 

 

Y 

 Manlig 

 

Y 

 

 

 

 

 

Omanlig 

 

 

 

 

Y 

 List 

 

Y, X 

 

 

 

 

Trollkunnig 

 

 

 

 

Y 

 Övermod 

 

 

 

 

Y 

 Dåliga Öden 

 

 

 

 

Y, X  

 Lögnare 

 

 

 

 

Y 

 Hetsare 

 

 

 

 

Y 

 Lugnande 

 

X 

 

 

 

 

 

Farlig 

 

X 

 

 

 

 

 

Naiv 

 

 

 

 

X 

 Ful 

 

 

 

 

X 

 Aptit 

 

 

 

 

X 

 Man = Y 

Kvinna = X 

  



Karl Bramnert S. 28 

 

   

sin feghet (s. 88 ), Oden försvarar sin kompetens i att välja segrare men inte sina omanliga 

handlingar (s. 89), Njord att han var en gisslan med att peka ut hur framstående hans son har blivit 

men inte hans omanliga ställning i sitt giftermål (s.91), Tyr att han inte misslyckades när han 

förlorade sin hand men inte sin omanlighet i att uppfostra en annan mans son (s.91 ), vilket 

påtalades som omanligt i Laxdalingarnas saga (Jóhannesson, Hansson, Johansson, band 5 s.39 ), 

och Tor pekar ut sin stridsfärdighet när han anklagades för misslyckande och att bli lurad.( s. 96-

97).  

Det är intressant att observera att ingen av asarna försvarar sin manlighet, utan alla som talar till 

sitt försvar, försvarar sin kompetens. En egenhet som blir mer intressant eftersom att asarna talade 

om vapen och sin visade mandom i början av sagan. Asarna poängterar även negativa egenskaper 

hos Loke som hämnd; han beskrivs som Tokig (s. 89+90 ), omanlig (s. 89+90 ), en lögnare (90), 

olycksfågel (s. 92), hetsig (s. 92) rusig (s. 92), från vettet (s. 92), driven av dryck (s.92 ), hur han 

ska bindas med sin sons tarmar, vilket här räknas som att ha dålig lycka/öde, (94), sarkastiskt kallad 

den enda utan fel (s. 94) och kräk (s.96). Dessa karaktärsdrag har sedan tolkats och om de har haft 

samma innebörd som tidigare funna negativa egenskaper har de räknats till dem. Att Loke har 

kvinnliga drag måste inte kopplas till manlighet. Han har byt kön sagor tidigare, så att han betraktas 

som en hetsare behöver inte säga något om manlighet. Loke kommer i denna undersökning ses som 

en man då han agerar som en man i hela sagan. Lokes karaktärsdrag kan summeras som: galen, 

omanlig, icke omtyckt, oärlig, hetsare och att ett dåligt öde väntar honom. Samtliga egenskaper är 

negativa egenskaper som beskrivit män tidigare. Att vara en hetsare är något som hittills har 

förknippats främst med kvinnor och att dåliga öden samt att vara icke omtyckt har varit negativt för 

båda könen. 

Den poetiska eddan fokuserar främst på asarna och inte asynjorna förutom i Loketrätan, därför är 

materialet för asynjorna mindre och därmed kommer analys fokusera mer på deras handlingar. I 

denna saga försöker Idun lugna Brage så att han inte blir manipulerad av Loke att anfalla honom, 

samt vägrar att själv argumentera med honom. Med dessa handlingar visar Idun att hon kan ge goda 

råd och undvika stridigheter. Loke hånar henne för att vara mangalnast av kvinnor (s.88 ). Gevjon 

får höra hur hon blev sviken av en man, återigen försöker han kritisera sexualitet men även att hon 

blivit lurad. Gevjon försvaras med hur hon kände till alla världens öden lika väl som Oden, det vill 

säga hur klok hon var. Att hon känner världens öden lika väl som Oden är intressant då det kan 

tolkas på två sätt. Antingen som att de är jämbördiga i visdom eller som att han är måttstocken som 

hon mäts enligt, oavsett vad så antyder det att de döms enligt samma kriterier. Loke varnas för att 

inte reta henne, med en antydan om att detta vore farligt (s.89). Frigg försöker mildra ordväxlingen 

precis som Idun, och möts av samma anklagelser om att vara mangalen samt genom att Loke påtalar 
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hennes son Balders öde (s.89-90 ). Frigg försvaras på samma sätt som Gevjon, med att hon känner 

alla öden och att reta henne är tokigt av Freja. Även Freja anklagas för att vara promiskuös, t.o.m. 

med sin tvillingbror. Njord försvarar henne med att det inte är lika skamligt för en kvinna att ta en 

man eller älskare som Lokes barnsliga beteende är för honom (s.90-91 ). Siv förolämpas sexuellt då 

Loke anklagar henne för otrohet och att han skulle förlett henne till det (s.94 ).  

Den enda asynjan Loke inte anklagar för promiskuitet är Beyla vars utseende han istället 

förolämpar (s.96 ). Det är tydligt att Lokes förolämpningar riktar sig främst mot asynjornas 

sexualitet, men även mot deras intelligens, olyckor och utseende. Intressant är att asynjornas 

intelligens försvaras främst och med den deras kompetens precis som asarna. Anmärkningsvärt är 

att Njords försvar av Frejas promiskuitet inte var baserat kring att motbevisa Lokes anklagelser utan 

avfärdade dem som oviktiga jämfört med Lokes omanliga och barnsliga beteende. 

I sången om Grimner visas en intressant bild av hederlighet och list när Frigg slår vad med Oden 

om en kungs gästvänlighet. Hon skickar ett bud till kungen om att en trollkunnig man vill förhäxa 

honom. Han griper då Oden istället för att visa honom någon gästfrihet.( s.50-59). I sagan framgår 

det hur viktigt det är att vara gästfri och hur Frigg vinner vadet genom list och lögn. Några andra 

kvinnliga karaktärsdrag visas även i kvädet om Trym. När Tor säger till Freja att hon ska gifta sig 

med Trym blir hon arg och utbrister att ”Den mangalnaste/ månde jag vara/ om jag med dig åker/ 

till jättarnas bygder”(s. 100). Frejas reaktion visar att vara mangalen är något negativt. Det bör 

påpekas att Tor föreslog giftermål här, vilket inte måste vara samma sak som Lokes förolämpningar 

om att ha sex med många i Loketrätan. I sagan ifrågasätter Trym ”Frejas” egenskaper. Freja är här 

Tor i brudlinne men eftersom Trym tror att det är Freja kommer de egenskaper han lyfter fram att 

kategoriseras som kvinnliga. Han förundrades över hur mycket ”Freja” åt och drack samt hur 

fruktansvärt hennes ögon stirrade. Det kommer att kategoriseras som att ha stor aptit och aggressivt 

utseende är negativa kvinnliga egenskaper. 

Den Prosaiska Eddan 

Den prosaiska Eddan inleds med att kung Gylfe, som beskrivs som en vis och trollkunnig man 

frågar ut Oden om asarna och asynjorna. Sig själv beskriver Oden som den äldsta som råder över de 

andra asarna som en far, d.v.s. har auktoritet över dem. Tor är starkast och har störst gård, vilket 

innebär att han anses vara framgångsrik, samt har uträttat fler stordåd än det går att räkna 

(Johansson & Malm s.51). Balder är omtyckt av alla, vacker, klokast och talar väl, dock saknar han 

auktoritet (s. 51-52). Njord är rik men har ett olyckligt äktenskap (s. 52-53). Frej är vacker, mäktig 

samt den yppersta av asar (s.53) Tyr är klok, djärvast, modigast men saknar en arm (s.54 ). Brage är 

klok, god talare och skald (s.54 ). Heimdall är stor, helig och har bäst sinnen (s.54-55 ). Höder är 

stark men blind och har ett ont öde (s.56 ). Vidar är stark men tystlåten (s.56). Vale är djärv och en  
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 bra kämpe (s.56 ). Ull är bra med båge, skidor och i strid samt 

vacker. Forsete är den bästa domaren (s.56 ). Loke är vacker, 

ombytlig till sinnet och listig (s. 56). Hans list innebär stora 

problem för asarna/asynjorna men hjälper dem ofta.  

Karaktärsdraget list/intelligens kan uppfattas som gott eller 

ont. Flera forskare har noterat detta. Maher anmärker exempelvis 

i Landscapes of gender att sagorna ofta visar att en kvinnas list 

eller styrka avundas när de används för att skydda familjens 

heder, men anses skamliga när de används för att sabotera för 

hederligt folk. På samma sätt kunde mäns styrka och intelligens 

vara positivt eller negativt, beroende på om de använde dessa 

förmågor hedersamt eller inte (Maher s.20). De positiva 

egenskaperna blir därmed: auktoritet, god fysik, framgång, 

omtyckt, vacker, klok, mod och stridsförmåga medan de negativa 

egenskaperna är brist på auktoritet, olyckliga öden, fysiska 

problem, opålitlig och listig. De positiva egenskaperna stämmer 

väl med de positiva manliga egenskaperna som hittills uppvisats. 

Det är det intressant att listig tidigare framställts som en positiv 

egenskap för både för män och kvinnor. Samtliga asar tillskrivs 

ett mått av opålitlighet när de märkte att en jätte byggt deras mur 

och bröt sitt löfte när de kallade Tor att dräpa honom (s. 68). 

I sagan framkommer fler egenskaper som beskriver asarna. 

Frej sägs där vara en god kämpe (s.63 ), Loke tillskrivs att vara 

rädd, det vill säga feghet (s. 67) när han hotas. Även Tor känner 

rädsla när han misslyckas med att dräpa Skrymer (s.71 ). Hos 

Skrymner beröms Tors tjänare Tjalve för att vara snabbfotad, 

Loke för att kunna äta snabbt och Tor för att dricka mycket (s73-

74). Detta behandlas som tävlingar och idrotter i sagan och 

kommer därmed behandlas som vara god i idrott är något 

positivt. Tor kritiseras även för att se mindre ut än hans rykte 

antyder. ( s.73). Oden visar sig vara en god arbetare värd nio män (s.97) vilket kategoriseras som 

kompetent. 
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Även asynjornas egenskaper beskrivs. Frigg är klok och känner alla människors öde. Då hon inte 

berättar dessa framstår det inte som hon ger goda råd dock (s.50). Hon har en stor gård (s.60), även 

Saga har en stor gård (s. 60). Eir är kompetent som den bästa läkaren (s. 60). Skade är bra på att åka 

skidor och med båge, det vill säga på idrott (s.53 ). Freja är mest villig att hjälpa människor och har 

en stor gård, hon delar även de fallna krigarna med Oden (s. 53-54). Hon är lojal då hon letat efter 

sin make länge (s.60 ). Hon är hjälpsam och framgångsrik. Att hon delar de fallna med Oden ger en 

intressant bild av förhållandet mellan dessa, särskilt då Freja sägs välja hälften av de fallna medan 

hälften är Odens. Sjafn inspirerar kärlek (s.60 ). Lofn är god och mild och sammanför människor 

(s.60 ). Vår hör löften mellan könen och hämnas när dessa bryts (s.60 ). Vör är klok och frågvis 

(s.60 ). Syn vaktar dörrarna och åkallas till försvar i ting. Hlin vakar över människor (s.60 ). Snorta 

är klok och för sig väl (s.60) Om Idun nämns endast att hon råder över de gyllene äpplena som 

håller gudarna unga (s.54). Det gör henne väldigt viktig vilket märks när hon och äpplena 

försvinner (s.94 ). Hel har en stor gård men den beskrivs i sagan som inte god, hon är fysiskt 

deformerad samt ser bister och fientlig ut.  

Asynjornas gårdar uppmärksammas för att poängtera att asynjorna är auktoritära, kloka, 

framgångsrika och kompetenta inom sina områden. Kloka kvinnor med goda råd återkommer 

senare i boken, exempelvis när Grid ger Tor råd och hjälp med hur han ska besegra Geirröd (s.121 ). 

Flera av dem är dessutom associerade med kärlek vilket tydligt skiljer dem från asarna. Intressant ör 

att har flera av dem också har karaktärsdrag som är associerade med stridsfärdighet. Freja väljer 

hälften av de döda kämparna till sina, vår hämnas brutna ord, Syn vakar över dörrarna och Hlin 

vakar över människor. 

Frej och Gerds giftermål är intressant eftersom det skildras olika i de olika Eddorna. Båda är 

eniga om att Frej i övermod satte sig på Odens tron och där såg Gerd, som beskrivs som den 

vackraste av kvinnor och att han skickade sin tjänare för att fria till henne (s. 62 ). I den Prosaiska 

Eddan får vi läsa om tjänarens möte med Gerd där hon framstår som både omutlig och envis. 

Tjänaren måste hota henne med trolldom innan hon accepterade frieriet. ( Brate s.66-68 ) Det är 

även intressant att i den prosaiska version bad Frej sin tjänare hämta henne oavsett om hennes far 

vill det eller inte, hennes egen inställning nämns aldrig (s.62) vilket antyder att hennes fars åsikt 

betydde mer än hennes egen. 

Intressant är att asarna/asynjorna inspirerade könsneutrala uttryck, som bragr, efter Brage, vilket 

var ”Den man eller kvinna som är skickligare med ord än andra” (s.54) eller snotr, efter Snortra, 

som är ”en kvinna eller man som är klok” (s.61 ). Att de inspirerar till positiva könsneutrala uttryck 
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betyder att det finns en gemensam värdegrund. Dessa uttryck antyder exempelvis att karaktärsdrag 

som att vara god med ord och klok är positivt för båda könen. Med hänsyn till vilka karaktärsdrag 

som beskrivs som positiva och negativa för män och kvinnor känns det rimligt att anta att så är 

fallet. 

Slutdiskussion 

Manligt och kvinnligt 

Alla sagorna har påvisat olika karaktärsdrag men det går ändå att utläsa tendenser från 

karaktärsdragen. Det framställs alltid som ett positivt manligt drag att vara kompetent eller 

framgångsrik. Det är inte lika viktigt vad mannen är framgångsrik med som att han är framgångsrik. 

Ofta är det fysiska egenskaper som att vara bra inom idrotter, stark och en god kämpe som visar att 

han är framgångsrik. Det ansågs även som ett positivt drag för män att vara överlägsen i mod och 

att vara klok. Med en bred definition kan detta ses som att ett positivt manligt drag är att vara 

överlägsen andra. Att ha en stor och god gård eller att vara rik används ofta för att uppvisa hur 

framgångsrik en man var, vilket kan kategoriseras som ekonomisk framgång. Andra egenskaper 

som att vara vacker, ha en god släkt, givmild, gästfri, ryktbar och omtyckt är återkommande 

karaktärsdrag som visar social framgång också var något som eftersträvades.  

De negativa dragen som tillskrivs män är ofta antonymer till de positiva, är det positivt att vara 

modig är det exempelvis negativt att vara feg. Även om dess antonym inte påtalas uttryckligen är att 

ha dåliga öden eller dålig lycka en egenskap som bör räknas till denna kategori då god lycka som 

tidigare konstaterats är en egenskap som förknippas med hövdingar och hjältar. Det är intressant att 

se att god eller dålig lycka tillskrivs karaktärer som om de vore ett karaktärsdrag, det prisas och 

hånas på samma sätt som karaktärsdrag som mod eller inkompetens i sagorna och målar upp en 

intressant bild av ödestron som de fornnordiska människorna hade. En bredare undersökning av fler 

sagor hade kunnat belysa en av de stora skillnaderna i hur de fornnordiska människorna såg världen 

jämfört med sentida genom att ta fäste på hur de band samman lycka med öde och såg detta som en 

personliga egenskap. Om god lycka och förmågan att med denna välja rätt beslut är en personlig 

egenskap, och inte endast tur som vi ser det idag, verkar det trolig att de som med turens hjälp blivit 

hövdingar eller hjältar anses förtjänt detta. Det är även intressant att tur ansågs vara en egenskap 

som kan lånas av exempelvis kungar, ytterligare en tanke som kan illustrera hur annorlunda världen 

sågs och hur viktigt det var att ha rätt band till rätt människor. 

Kvinnors positiva karaktärsdrag är ofta att de är vackra och kloka, och är ofta kompetenta samt 

överlägsna andra kvinnor. Att vara lojal, givmild, trogen, klok och kunna ge goda råd är även de 

återkommande drag som antyder att de har mer passiva bistående drag än de aktiva drag män ofta 
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får. Bilden kompliceras av att flera kvinnor får aktiva karaktärsdrag, och inte endast hetserskorna 

som tar en ytterst aktiv roll i sagorna, utan även positiva drag som att vara farlig, modig, en kämpe, 

ha en god fysik är andra egenskaper som de delar med män. Män är i fokus i sagorna så kvinnor 

beskrivs mindre än män. Intressant är att de har få negativa drag. Huvuddelen av de negativa dragen 

är antonymer till de positiva och anspelar på manipulation och eggande. 

Att vara klok framställs som positivt för både män och kvinnor i samtliga sagor. Förutom att vara 

klok finns det fler karaktärsdrag som är både positiva eller negativa för män och kvinnor. Tydligast 

syns detta i Erik Rödes saga där fyra av sex positiva kvinnliga karaktärsdrag även är manliga 

karaktärsdrag. Gisle Súrassons saga innehåller få gemensamma karaktärsdragen för båda könen, 

endast fyra av sexton. Av det totala urvalet är dock majoriteten, tolv av sexton gemensamma 

karaktärsdrag. Det enda polära draget som finns i sagorna var de sexuella dragen. Även om det inte 

var ett vanligt drag var det ett positivt för en man att vara stolt över den älskog man bedrivit, medan 

asynjorna hånas av Loke för sina älskare.  

Eftersom män och kvinnor värderas enligt samma karaktärsdrag mer än att ett kön utmärks som 

den andras motsats fungerar inte Scots teorier i detta material. Istället framstår det som Laqueurs 

enköns-modell är mer applicerbar. Forskare har ifrågasatt om bilden som Loketrätan målar upp är 

pålitlig då den målar upp en ytterst negativ bild av asarna/asynjorna. Den kan vara en 

efterhandskonstruktion menad att göra just detta men som Jesch påpekar, en polyteistisk religion 

tillåter att gudarna skämtas om mer, och att om inget annat är sagan baserad kring myter från 

vikingarnas era (s. 141). Detta kanske inte gör dennas fakta helt tillförlitliga, men den illustrerar vad 

sentida ansåg vara asarna/asynjornas svagheter på ett utmärkt sätt. 

Den polära tvåköns-modellen som Scott förespråkar är baserad kring en polär bild av könen, om 

mannen är logisk är kvinnan empatisk. Denna trend finns endast i materialet när det berör 

sexualitet. Motsatsen visar sig dock ofta vara sant ofta, flera av karaktärsdragen har visats bedömas 

som goda eller onda för både män och kvinnor. Klokhet, kompetens, mod, vara vacker, omtyckt är 

endast några av de karaktärsdrag som har visats som positiva för både män och kvinnor, vilket 

överensstämmer med den första delen av Laqueurs teori, att samma egenskaper ansågs vara positiva 

eller negativa för både kvinnor och män. Det går även att utläsa tendenser som stödjer den andra 

delen av Laqueurs teori, att både kvinnor och män bedöms enligt samma drag för att kvinnor ses 

som ofullständiga män. Främst då män får mer utrymme i sagorna och att män beter sig som 

kvinnor påtalas som mer negativt än kvinnor som beter sig manligt. Det finns samtidigt 

framgångsrika kvinnor som framställs som likvärdiga med män, exempelvis Unn den djuptänkta. 

En tanke som både stödjer och talar emot Neys tanke om att sköldmör är kvinnor som lever enligt 

ett manligt ideal, då idealet borde vara samma för kvinnor och män. Män ansågs som mer 
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framgångsrika enligt detta ideal, så om Laqueurs teori ska appliceras på materialet är det ett mer 

korrekt uttalande att sköldmör är kvinnor som uppfyller sitt ideal lika väll som män. Sorenssen 

skriver att den fornnordiska kulturen var baserad kring en aggressiv maskulinitet, vilket får följden 

att kvinnor som uppfyller denna standard ses som ett ideal (s. 21). Det går att ifrågasätta hur 

maskulin kulturen var om idealen gällde för både män och kvinnor och hur mycket detta uttalande 

är en efterhandskonstruktion anpassad till våra moderna genus strukturer. Exempelvis, Såg 

vikingarna sitt ideal, och kvinnorna som uppfyllde det, som att vara manliga eller som att vara 

framgångsrika? 

Könens maktförhållanden 

En av de mest tydliga faktorerna, men samtidigt komplicerande, för maktförhållandet mellan 

könen är att de tydligt fokuserar på män. Sagan innehåller fler män, de får ofta en mer aktiv roll än 

kvinnorna och mer utrymme i sagorna. Ett av de tydligaste exemplen på det är när den Prosaiska 

Eddan introducerar asarna/asynjorna. Asarna presenteras på sju sidor medan asynjorna presenteras 

på 1 sida. Samtidigt beskrivs asynjorna som att ”Asynjorna är inte mindre helig och kraftfulla” 

(Johansson & Malm s.49) än asarna, vilket komplicerar bilden.  

Män har ofta en mer handlingskraftig roll i sagorna medan kvinnor ofta hjälper till eller hetsar 

sina män till handling. Det ger intrycket att män har större auktoritet att förändra saker medan 

kvinnor som önskar förändring får göra detta genom deras män. Dock kompliceras denna bild av 

spåkvinnan i Erik Rödes saga som agerar aktivt och har en respekterad position. Spåkvinnan är 

dock trollkunnig vilket i Erik Rödes saga kan ses som att spåkvinnor inte räknas till det naturliga 

systemet. Samtidigt finns det trollkonstnärer i både Gisle Súrassons saga och Laxdalingarnas saga 

som har inrättats i samhällets normer och som straffas för deras häxkonster så spåkvinnan kan inte 

helt avfärdas som utanför det naturliga systemet. 

Majoriteten av de kvinnor som agerar aktivt är hetserskor, som Gudrun i Laxdalingarnas saga. 

Hetsande anses vara ett negativt drag trots att hetserskor ofta anses vara dugliga och framgångsrika. 

Det finns dock kvinnor som är aktiva och ändå framställs positivt. Ett av de tydligaste exemplen är 

Unn den djuptänkta i Laxdalingarnas saga. Hon framställs som en av de främsta kvinnorna 

samtidigt som hon är handlingskraftig och leder framstående män i en utvandring. Det går att hävda 

att Unn iklädde sig en manlig roll då hon beskrivs med andra termer än resterande kvinnor och de 

karaktärsdrag hon tillskrivs är mestadels manliga.  

Även giftermålen är intressanta, den man som friar förhandlar oftast med brudens far om hennes 

hand. Undantaget är Gerd i den Poetiska Eddan där Frej sagt att hennes fars åsikter inte räknas. Det 

bör poängteras att även om fadern kan övertyga dottern, som Gudrun i Laxdalingarnas saga, så har 

inget giftermål skett mot brudens vilja. Ney skriver att i de äldsta isländska lagarna framstår även 
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den ogifta kvinnan som en person med ansvar och möjligheter att påverka sina villkor snarare än 

som ett passivt objekt som till och med kunde betala eller ta emot vedergällning för mord, förutsatt 

att hon inte hade nära manliga släktingar. Maktbalans mellan könen är mer komplicerad än 

allmänheten ofta tro, men verkar vara till favör för männen. 

Ett par som beskrivs med liknande karaktärsdrag är Aud och Gisli. Gisli är protagonisten men 

ingen är den dominerande parten i förhållandet då båda agerar självständigt. Som tidigare nämnt 

kan man påpeka att Auds enda syfte i sagan kan ses som att hjälpa Gisli, men för att göra det gör 

hon egna val som att skicka bort sina släktingar som mördat hans bror. Vilket Gisli trots sin ilska 

erkänner var rätt val av henne. Hon väljer även att slåss vid hans sida i den sista striden, dock inte 

med samma kompetens som Gisli visade här.  

Män och kvinnor som ikläder sig varandras roller är ett tema i Laxdalingarnas saga. En man 

skiljer sig från Aud (inte samma som den I Gislis saga) på grund av rykten om att hon går klädd 

som man. Innan dess skiljer sig en hustru från sin man genom att sy om hans skjorta så den räknas 

som kvinnokläder. Budskapet här är tydligt, det är negativt både för män och för kvinnor att klä sig i 

det andra könets kläder. Omgivningens reaktioner när Aud verkligen klär sig som en man och 

hämnas för att mannen skiljt sig från henne på falska grunder är intressant då reaktionerna på detta 

inte endast är negativa. Hennes bröder hyllar hennes handling, hennes förre detta man accepterar 

den och mannens husbonde vill se hämnd. Medan Aud klär sig som en man för att hämnas finns det 

andra exempel på kvinnor som inte berövas sin kvinnlighet av att gå in i den manliga sfären. Arwill-

Nordbladh skriver om Unns utvandring, hennes position som gårdsöverhuvud, Gislis Auds 

köpslående, slaget hon gav Eyjólf och att hon gav en prestigegåva är exempel på när kvinnor har 

agerat manligt utan att berövats sin femininitet. Arwill-Nordbladh drar slutsatsen att den kvinnliga 

genusbilden var flexibel baserad på bland annat dessa situationer (s. 171 ).  

Bilden av maktförhållandet mellan könen är otydlig, delar av sagorna antyder att relationen 

skulle vara relativt jämn medan andra visar en maktbalans till mäns favör. Det är tydligt att det finns 

manliga och kvinnliga sfärer, men det finns även individer som överskrider dessa utan att det ses 

negativt vilket tyder på ett pragmatiskt synsätt till maktbalansen mellan könen som anpassas mellan 

individer. Maktbalansen har dock en tendens att vara till männens favör enligt det mönster som 

Laqueur presenterade där kvinnor och män bedöms enligt samma principer och framstående 

kvinnor därmed kan uppnå samma eller högre status än män. 

Situationens påverkan 

Karaktärsdragen som beskrivs har en tendens att framställas som positiva eller negativa beroende 

på vem som har dem och i vilket situation. Aud visar det när hennes hämnd på sin make möts av 

olika reaktioner från olika delar av samhället beroende på hur denna handling påverkade dem. 
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Hämnd är ofta ett centralt tema i sagorna som leder till en hämndkedja av förpliktelser där båda 

sidorna ser sin egen hämnd som god, men den andras som skamlig.  

Stolthet ses även som något positivt eller negativt beroende på perspektivet. Det visas i Erik 

Rödes saga där samma man kritiseras för sin stolthet, som gör honom envis, och hedrar sin egen 

stolthet, som gör honom till en god man. Samma man får även karaktärsdraget att vara givmild, 

vilket både visas som positivt då det gör honom omtyckt men även som negativt då det leder till 

ekonomiska bekymmer för honom. Att vara listig och lura andra är även intressanta drag som både 

visas som positivt och negativt för båda könen beroende på hur det används och för vem. Det 

appliceras för båda könen. Både Loke och Oden är exempelvis kända för sin list och förmåga att 

lura andra, men Frigg överlistade och lurade Oden i sången om Grimner. Detta hade inga negativa 

konsekvenser och framställdes mest som ett positivt drag om hennes intelligens. Hetserskorna 

använder ofta sin list för att skapa konflikter, men andra kvinnor kan även använda list med positivt 

resultat. Lokes list beskrivs ofta dualistiskt, hans list ställer både till bekymmer för asarna och löser 

problemen. 

Sagornas neutrala och beskrivande ton gör det svårt att finna ett värde i hur karaktärsdrag 

uppskattas, vilket kan vara en bidragande faktor till varför omständigheterna verkar styra över vilka 

karaktärsdrag som är positiva och vilka som är negativa. Sagorna visar dock upp en pragmatisk 

attityd till vilka karaktärsdrag som är positiva och negativa beroende på resultatet. 

Summering 

Det finns tydliga trender för de manliga och kvinnliga egenskaperna i sagorna som följer en 

enköns baserad modell av genus snarare än en tvåköns-baserad. Vilket kan tillföra nya argument till 

diskussionen om hur människor historiskt har konstruerat genus. En stor del av de positiva 

karaktärsdragen var positiva för båda könen, som kompetens och klokhet, och endast en egenskap 

kan ses som polär. Det antyder att samma egenskaper ansågs vara positiva eller negativa för båda 

könen. Materialet visar ett mestadels mansdominerat samhälle, som dock kompliceras vid flera 

tillfällen vilket gör att maktförhållandet stundom blir otydligt. Detta kan vara då materialet visar en 

pragmatisk attityd där resultaten är viktigare än metoden. Egenskaper kan vara goda eller onda 

beroende på hur de används, list som hjälper är god men som stjälper är dålig. Denna pragmatiska 

attityd skulle vara intressant att undersöka om det återkommer i andra isländska sagor för att se hur 

stor del av de gamla nordbornas kulturella identitet den är. 
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