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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to analyse the sexual power relations in contemporary urban novels of 

Swedish female writers.  

I have identified a discourse in these novels as a heteronormative matrix which power is ruled 

by norms and assumptions about normality in both the heterosexual and lesbian stories.  For 

this purpose I have related to Ivar B. Neumanns theory that individuals always find a way to 

confront the discourse by three different strategies. These strategies are used in my study as 

tools to organise these novels, because it is possible to see that the protagonists find at least 

one of these strategy’s to her protest.  

 

The first strategy I studied was the docile. Here I argument that the heroines in Alla vilda, Jag 

minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig, Inte enklare än så, Lögner and Att 

älska henne do not reject the discourse about sexual power relationships. The second strategy, 

named the oppositionist, implies the protagonists refusing to be left as victims. In one way or 

another, either by change the rolls of the sexes (Ta vad man vill ha) or by problematising the 

order of them (Ego girl) or find lesbianism as a way to reject the discourse (both the novels by 

Mian Lodalen: Smulklubbens skamlösa systrar and Trekant). The reluctant is the last strat-

egy who is the creative one, which rejects some things and adapt to other. Here I place the 

heroines from Stjärnor utan svindel, Andra sidan Alex and Storlek 37.  

   The result of this study is that despite quite different strategies to oppose against the hetero-

sexual power discourse and the normative femininity everyone relates to it and thereby con-

firms it.   
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INLEDNING 
 

En av de genrer som läses och säljs mest i Sverige är relationsromaner skrivna av kvinnor. 

Chic- lit har en del av denna genre döpts till, som handlar om de urbana singeltjejerna där 

attraktionskraften sägs bestå i igenkännelsen. Kärlek, relationer och sex är ofta huvudingredi-

enser i romanerna och därför gjorde jag denna undersökning med fokus på sexuella 

maktrelationer, av ett antal romaner för att se hur karaktärerna beskrivs. 

   Jag är intresserad av vad som gestaltas i litteraturen, vid sidan av intrigen. Då jag är intres-

serad av sambandet mellan makt och sexualitet har jag valt att titta på kvinnors aktiva roll 

som sexuella varelser i romaner. Jag vill undersöka initiativtagandet kring sex i dagens popu-

lärkultur. Jag ser dels på hur de kvinnliga huvudpersonerna i romanerna förhåller sig till en 

patriarkal och heteronormativ tillvaro, men försöker också analysera hur maktrelationer ska-

pas och framförallt upprätthålls.  

 

BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

På den senaste tiden har det skrivits en del om chic-lit genren i media. Definitionen varierar 

mellan journalister; Kalle Dixelius använder en bred definition när han förklarar chic-lit som 

”underhållningslitteratur av och om kvinnor, ofta med fokus på relationer, livsöden och 

romantik”.1 Marie Oskarsson poängterar att det viktiga är att kunna förvandla vardag till rolig 

läsning. De som skapade genren var Marian Keyes och Helen Fielding och som födde en hel 

våg av författare som nu även nått Sverige. Receptet är ”30-nånting-singel-tjejerna i storstan, 

de som älskade att shoppa, skvallra med väninnorna, bli för fulla på krogen, brottades med 

idiotiska chefer, hade poänglösa karriärer på något kontor och drömde om Den Stora Kärle-

ken”.2 I Sverige nämner journalisterna författare som Denise Rudberg, Kajsa Ingemarsson, 

Emma Hamberg, Martina Haag och Katarina Mazetti. I min uppsats läser jag de två först-

nämnda. Kajsa Ingemarsson säger själv att på svenska kan man inte vara rolig på samma sätt 

som på engelska, de svenska romanerna är underhållande på ett annat sätt.3 

   Romanerna jag har valt är skrivna av kvinnor och handlar om unga urbana kvinnor men det 

är svårt att sätta in alla i samma genre eftersom trots att de är relationsromaner ändå är ganska 

olika. Däremot tycker jag det är konstigt att inte Mian Lodalen nämns i samband med chic-lit 

                                                 
1 Kalle Dixelius, ”Framtiden stavas chic-lit”, HD, 18/10 2005 
2 Marie Oskarsson, ”Chic- lit – Litteratur light eller vardagsviktigt?”, Damernas Värld nr 1-06 
3 Ibid. 
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litteraturen eftersom hennes romanfigur fyller upp alla kriterier utom shoppandet. Är chic-lit-

genren måhända underförstått heterosexuell?  

   Flera har tidigare analyserat vissa av de romaner som ingår i min uppsats, särskilt Louise 

Boije af Gennäs har det skrivits om. Johan Elmfeldts Könsidentitet och populärkultur – en lek 

med positioner är en psykologisk analys av Ta vad man vill ha.4       

   Nina Björk analyserar också Ta vad man vill ha i sin Under det rosa täcket och jämför ro-

manen med Helen Zahavis En jävla helg, Julie Burchills Ambition och filmen Thelma & Loui-

se.5 Jag återkommer till Björks analys längre fram.  

   Isobel Hadley-Kamptz är en annan journalist som analyserat Louise Boije af Gennäs fast 

utifrån Stjärnor utan svindel. Hon jämför i sin artikel I populära författares sällskap flera 

unga 90-talsförfattare bl.a. Unni Drougges Andra sidan Alex. Hon menar att de båda roma-

nerna påminner om varandra i sitt könsperspektiv men att deras värdegrund ändå är olika. 

Drougge betonar kvinnans roll som mor som är den starkaste och renaste av alla relationer. 

Hos Boije af Gennäs ser hon ett fokus på en tudelad värld där kvinnor är godare, snällare och 

bättre än män.6  

   Rita Paqvalén skriver om Stjärnor utan svindel i Att bli ett autentiskt subjekt där hon jämför 

romanen med bland annat Eva Lejonsommars roman Att älska henne. Hon hävdar att nittiota-

lets stora kärlekssagor är lesbiska och de två förra romanerna är praktexempel på det. Les-

biskhet, menar hon, beskrivs som att finna sitt sanna jag. Det kan verka essentialistiskt och 

naivt ur ett aktuellt queerperspektiv, men är lika mycket en genrefråga. ”Många romaner 

handlar, i min läsning, om en kvinnas subjekttillblivelse och skulle kunna läsas som feminis-

tiska – eller alternativt – lesbiska utvecklingsromaner.”7 

   Den feministiska utvecklingsromanen handlar om steget från att vara i en traditionellt låst 

kvinnoroll, oftast i äktenskap, och upproret mot denna. I den lesbiska utvecklingsromanen 

symboliserar förälskelsen i en kvinna upplysningen som hjälper henne att ta steget ut ur sam-

hället.8 Det typiska som Paqvalén finner även i Stjärnor utan svindel är att man ”återskapar 

det subjekt som den symboliska ordningen berövat en – det sanna kvinnliga (lesbiska) subjek-

tet.”9  

                                                 
4 Johan Elmfeldt, Könsidentitet och populärkultur – en lek med positioner, Efter dekonstruktionen, red. Claes-   
  Göran Holmberg m.fl (Lund 1994)  
5 Nina Björk, Under det rosa täcket : om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, (Stockholm 1996), ny  
   utgåva W&W pocket 
6 Isobel Hadley-Kamptz, ”I populära författares sällskap”, Smedjan.com, 1998-10-27  
7 Rita Paqvalén, Att bli ett autentiskt subjekt, Men det var hennes kläder – nedslag i den samtida svenskspråkiga   
  kvinnolitteraturen, red. Rita Paqvalén m.fl. (Helsingfors 2002) s. 124. 
8 Ibid., s. 127. 
9 Ibid., s. 129. 
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   Margareta Lindholm skriver och jämför i Kärlek: Situationer kärleken i de lesbiska roma-

nerna Kontradans av Eva Alexandersson och Smulklubbens skamlösa systrar av Mian Loda-

len. Kärleken, menar Lindholm, är inte bara ett inre tillstånd utan något som sker mellan två 

personer och i samspel med omgivningen. Hon diskuterar också om det finns skillnader för 

sexualiteten under tidsperioden. ”Att sexualiteten fått allt större betydelse för kärleken är en 

sanning med modifikation. Det är svårt att se att det sexuella mötet har större vikt för kärleken 

i Smulklubbens skamlösa systrar än i Kontradans. Det talas mer om sexualitet, utan tvivel, 

och sexualiteten spelar större roll för självpresentation och självförståelse. Men det är oklart 

om den spelar större roll för kärleken när två personer möts.”10  

   Cristine Sarrimo diskuterar bekännelselitteraturen i Litteraturens ställning där hon bl.a. jäm-

för mottagandet av Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna och Unni Drougges Andra sidan 

Alex. Thorvall fick massiv kritik för sin roman på 1970-talet bland annat för att den inte an-

sågs rumsren, för att den sålde för mycket och framförallt tror Sarrimo därför att den saknade 

politisk agenda.11  

   Sarrimo beskriver 1990-talets motsvarigheter som den nya bekännelselitteraturen vars syfte 

inte är att verka utan att enbart synas. Idag tror ingen längre att revolutionen är möjlig och 

därför fick inte heller Drougge samma typ av kritik som Thorvall. Drougges berättelse hade 

dessutom redan skrivits i skvallerpressen och därför var historien redan ”gammal” när den 

kom. Det mest privata är idag (märk att Sarrimos artikel skrevs 1997) det mest accepterade. 

   Marianne Liliequist skrev 1998 en artikel om kvinnliga strategier med utgångspunkt i Ta 

vad man vill ha, Unni Drougges debutroman Jag, jag, jag och tv-serien Melrose Place.12  

   Hon finner en strategi som går ut på att om du blir utnyttjad av män utnyttja tillbaka mannen 

eller ännu hellre, var den som utnyttjar först. Kvinnan kan verka som att hon spelar efter det 

heterosexuella spelets regler och se ut som ett sexobjekt men hon kan vända på det och låta 

mannen bli objektet. Som Madonna som överdriver sig själv som sexobjekt så mycket att det 

är uppenbart att det är fråga om en utklädsel och därför ironiskt. Eller som i  Melrose Place 

där både män och kvinnor både är subjekt och objekt.  

   Liliequist menar att den ironiska attityden både kan vara en kritik av objektifieringen men 

att den också kan innebära att man utan att reflektera över det fortsätter att sexualisera bilden 

av kvinnan.  

  
                                                 
10 Margareta Lindholm, Kärlek: Situationer, (Ystad 2005), s. 42. 
11 Cristine Sarrimo, ”Samtida bekännelsetvång”, Litteraturens ställning 1997, framförda av Kerstin Bergman 
12 Marianne Liliequist, ”Ta vad du vill ha! : nya bilder av kvinnliga strategier i det heterosexuella rollspelet”, 
Kulturella perspektiv nr 1- 1998 
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SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH URVAL 

 

Jag vill undersöka maktförhållanden i kvinnliga relationsromaner idag. Jag vill undersöka de 

makthierarkier som beskrivs kring sexualiteten och studerar därför specifikt initiativtagandet 

till sex i romanerna. Det handlar om hierarkier mellan könen, mellan sexualiteter och indivi-

der. Jag vill undersöka om denna litteratur verkligen bryter mot konventioner och normer 

kring sexualitet som finns idag eller om de snarare bekräftar normer och makthierarkier. 

   Min frågeställning är: hur gestaltas och upprätthålls sexuella maktförhållanden i rela-

tionsromaner av kvinnliga författare under 90- och 2000-talet?  

 

Då jag främst vill undersöka litteratur som har en större publik utgick jag från böcker som är 

tryckta i pocket, främst i Pocketshops utbud, då det säger något om upplaga. Böckerna och 

författarinnorna är valda utifrån minsta gemensamma nämnare, de är svensk skönlitteratur, de 

är relationsromaner, skrivna av kvinnor och publicerade under 1990-talet och 2000-talet. Re-

lationerna ser relativt olika ut, det handlar både om singlar och om par. Huvudpersonerna är 

lesbiska, bisexuella eller heterosexuella. Det de alla har gemensamt är att de förhåller sig till 

tvåsamheten. Gränserna som jag har dragit kan tyckas vara tillfälliga men man kanske ska se 

mitt urval som ett axplock istället för en fullständig tradition. En bok jag valt att ta med i un-

dersökningen, men inte som huvudlitteratur, eftersom den har en tydliggörande poäng är Ca-

rolina Gynnings självbiografi Ego Girl. Den är skriven av henne tillsammans med Ingrid 

Carlqvist och är alltså inte en roman, däremot så handlar det om en urban singeltjej och om 

relationer, sex och kärlek som i de andra romanerna. Flertalet av de andra böckerna är också 

självbiografiska eller med självbiografiska drag men ändå klassificerade som skönlitteratur.   

 

I mitt perspektiv analyserar jag enbart genus och sexualitet. Jag bortser med andra ord från 

andra variabler som skulle kunna vara intressanta för en heltäckande bild av undersöknings-

fältet. Jag problematiserar inte klass trots att det förmodligen hade varit intressant att till ex-

empel jämföra Mian Lodalen med Louise Boije af Gennäs eller Denise Rudberg ur den syn-

vinkeln. Det är med andra ord inte för att jag inte tror att det är relevant utan bör förstås med 

hänsyn till att det hade blivit en alltför komplicerad och omfattande undersökning för att kun-

na rymmas i min c-uppsats. Det innebär också att jag har stympat Fanny Ambjörnssons tolk-

ning av sin avhandling då jag, så långt det går, har uteslutit just det som är hennes fokus, 

skärningspunkten mellan genus, klass och etnicitet.  
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   Av samma skäl bortser jag också från etnicitet och kulturella aspekter; t.ex. valde jag bort 

Karolina Ramqvists More Fire då den handlar om kulturkrocken Sverige Jamaica. Jag tar 

heller inte upp aspekten, trots att den finns med i romaner som Birgitta Stenbergs Alla vilda, 

Kerstin Thorvalls Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig och Andra 

sidan Alex.  

 

METOD OCH DISPOSITION 

 

Jag har valt ut stycken ur romanerna som beskriver de sexuella situationerna och ur dom cite-

rar jag långa stycken för att läsaren ska se vad jag talar om. Jag analyserar inte hela romaner-

na, karaktären eller intrigerna utan det är ett valt perspektiv som har fångat mitt intresse. Jag 

har disponerat min uppsats i tre delar utifrån de strategier jag funnit som karaktären använder 

mot diskursen. Den första strategin har jag döpt till den följsamma och går ut på att hjältinnan 

förhåller sig lojal till diskursen. Den andra delen har temat den oppositionella huvudpersonen 

som förhåller sig i motsats till diskursens förväntningar och slutligen den sista strategin vid 

namn den motsträviga. Protagonisten väljer här att delvis ta avstånd från diskursen men även 

att följa den i andra sammanhang.  

   Trots att det skulle kunna tänkas att några karaktärer hade passat under flera rubriker har jag 

valt att placera in romanerna under en fast rubrik för att göra läsningen mindre komplicerad. I 

avslutningen jämför jag romanerna med varandra.  

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

   

Sexualitet 

Min utgångspunkt när det gäller sexualitet och genus är att det är en socio-kulturell konstruk-

tion. Varken genus eller sexualitet ser jag som något biologiskt eller naturligt. Antropologen 

Don Kulick förklarar att den västerländska dominerande synen på sexualitet är i form av en 

mäktig kraft som antingen tvingar sig ut som sexuella handlingar eller blockeras i form av 

neuroser eller perversioner. Kulick menar att i vår kulturella föreställning är sex inte bara nå-

got som vi gör, det är något som vi är:   

 
Under 1800-talet kom sexualiteten att framstå som individens innersta kärna, samtidigt som den blev en 
viktig angelägenhet för staten: nya manliga och kvinnliga könsroller som stod i stark kontrast till varandra 
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uppkom; och icke-reproduktiv sexualitet förvandlades från ett kyrkligt bekymmer till ett medicinskt pro-
blem.13  

 

Makt 

Jag kommer att använda mig mycket av Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig 

som är en antropologisk studie om genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Hon utgår 

från att genus är en återskapande process, ett icke-statiskt tillstånd och att denna process var 

intimt länkat med ideal, föreställningar och handlingar knutna till sexualitet.14  

   Ambjörnsson grundar sig på queerteorin och hänvisar till sexualiteten som heteronormativ. 

Heterosexualiteten är en institution, maktordning och norm som reproducerar specifika  

hierarkier, både inom heterosexualiteten och utanför.15  

   Fanny Ambjörnsson säger att makt och status upprätthålls och produceras olika beroende på 

när man befinner sig var, också på vilken position som just då tycks ha tolkningsföreträde. 

Det innebär att individer kan beroende på sammanhang flytta sig upp och ner i hierarkiposi-

tioner.  

 
De sätt på vilka makt, underordning och förtryck tog sig uttryck verkade sällan vara en fråga om offentli-
ga avståndstaganden, negativa påbud eller tydligt formulerade sanktioner. Snarare var det utifrån före-
ställningar om normalitet och avvikelse som gränser drogs, föreställningar som ofta tycktes både flytande, 
omformulerbara och ibland svåra att verbalisera.16 

 

Makt måste ses som en social och kulturell process. Statsvetaren Iris Marion Young utgår från 

begreppet rättvisa när hon diskuterar makt. Hon vänder sig emot förståelsen av makt som en-

bart en fråga om materiell fördelning. Man måste även se på människors makt över sina hand-

lingar och om deras möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter och möjlighet till 

självrespekt. Makt kan utövas genom exempelvis orättvisa kulturella symboler och föreställ-

ningar i media och populärkultur. ”Makt är en relation mellan å ena sidan den som utövar 

makt och å andra sidan andra människor, en process varigenom han eller hon som har makt 

tillkännager sina avsikter och får andra att acceptera dem.”17  

”Med dominans menar jag strukturella eller systematiska förhållanden vilka berövar männi-

skor makt och inflytande över sina egna handlingar, eller över villkoren för dem.”18  

 
                                                 
13 Don Kulick, ”Vad är sexualitet? …”, Ottar nr 2 1991 
14 Fanny Ambjörnsson, I en klasss för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. (Stockholm 2004)  
    s. 13. 
15 Ibid., s. 14. 
16 Ibid., s. 297. 
17 Iris Marion Young, Att kasta tjejkast – texter om feminism och rättvisa, (Stockholm 2000), s. 36. 
18 Ibid., s. 37. 
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Diskursers makt 

Jag kommer att undersöka hur sexualiteten och sexuella maktförhållanden beskrivs i roma-

nerna i förhållande till den gemensamma diskurs som målas upp i romanerna. Diskurs definie-

ras på följande sätt av forskaren Iver B. Neumann: 

 
En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få fotfäste 
inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är verklighetskonstitueran-
de för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala relationer.19  
 
 

Det jag syftar på när jag säger den diskurs jag finner i romanerna är den heterosexuella matri-

sen. Diskurs är ett system som talar om vad som är normalt och som genom institutioner och 

vårt språk kategoriserar och reglerar människor. Den heterosexuella matrisen innebär att sex-

ualiteten är ett regelverk som konstituerar vad som är normalt och vad som är avvikande. Det 

normala är den heterosexuella parrelationen. Det avvikande, det som inte är normalt, kan röra 

sig både innanför och utanför den heterosexuella ramen.  

   Hur kan det finnas en dominerande diskurs som den heterosexuella matrisen när det är så 

uppenbart att det finns konkurrerande diskurser? Neumann svarar så här; 

 
… [M]akt, bland mycket annat, utgörs av förmågan att kunna konservera mening. Detta åstadkommer 
man genom att ständigt upprepa specifika representationer av ting, handlingar och identiteter tills det man 
upprepar får karaktären av självklarhet. Sedan gäller det att fortsätta upprepningarna så att inte några 
andra representationer kan tränga undan de man har lyckats etablera som självklara.20  
 
 

 

FÖRFATTAR- OCH VERKPRESENTATION 

 

Birgitta Stenberg, född 1932, debuterade med romanen Mikael och poeten 1956. Hon har 

skrivit oändligt många böcker, både romaner, lyrik såväl som barnböcker. Alla vilda, 2004, är 

en fortsättning på hennes självbiografiska svit om Europas bohemvärld på 50-talet; Kärlek i 

Europa, 1981, Apelsinmannen, 1983, och Spanska trappan, 1987. 21 Alla vilda utspelar sig till 

största delen på Mallorca där Birgitta bor tillsammans med Louise, en amerikanska som hon 

träffat i Paris. I slutet av berättelsen möter vi också en äldre Birgitta som reser runt i världen 

med sin nya kvinna för att träffa sina gamla vänner från Mallorcatiden.22 

 
                                                 
19 Ivar B. Neumann, Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys, (Lund 2003), s. 17. 
20 Ibid., s. 128. 
21 http://www.wwd.se/forfattare/stenberg.htm  2005-11-13 
22 Birgitta Stenberg, Alla vilda, (Stockholm 2004) 
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Carolina Gynning, född 1978, är mest känd för att ha vunnit Big Brother-tävlingen 2004. Hon 

är modell och konstnär och har skrivit sin självbiografit Ego Girl tillsammans med Ingrid 

Carlqvist.23 

 

Charlotta von Zweigbergk, född 1960, är journalist och författare. Lögner gavs ut 2001 då 

med titeln Den innersta dagen. Förutom Lögner har Charlotta von Zweigbergk givit ut böcker 

som inte är skönlitterära.24 Romanen är en detaljerad genomgång av Bis känslor i förhållandet 

med Boris som varar ungefär tre år. Boris lever som sambo med en annan kvinna och Bi blir 

hans älskarinna, i bästa fall, vän eller före detta i andra fall. Romanen slutar med det stormiga 

treåriga förhållandets fall.25 

    

Denise Rudberg, född 1971, är enligt Stureplan.se Sveriges svar på Jackie Collins. Hon debu-

terade år 2000 med Väninnan (som såldes i 30 000 exemplar!). Därefter har hon även skrivit 

Storlek 37, 2002, O.S.A och nu i år släppt Jenny S. 26 

   Storlek 37 är andra delen i en löst sammanhängande trilogi som Väninnan inledde. Huvud-

person är Laura, som är jurist, singel och bor i Stockholm. Hennes familj bor i New York och 

tillhör en mycket rik släkt. Laura åker till New York för att vara brudtärna på sin kusins bröl-

lop. Där blir det bråk, familjen vill att Laura ska träffa en man, flytta tillbaka till New York 

och festa mindre. Så Laura rymmer tillbaka till Sverige och hittar kärleken på egen hand istäl-

let.27  

 

Eva Lejonsommar, född 1962, debuterade med Stilla tiger 1991 och gav därefter ut ytterligare 

två romaner. Hon arbetar med reklam och information. Att älska henne, 1995, beskriver när 

Marie och Anna, som varit tillsammans i fem år, kommer in i en kris i förhållandet. Marie blir 

intresserad av sin chef och Anna misstänker snart något. Deras kommunikation är inte särskilt 

bra och Marie åker iväg på ett jobb under en månad då de inte vet om de är tillsammans eller 

inte. Marie är dock aldrig otrogen mot Anna. Lejonsommar skriver ömsom från Annas öms-

om från Maries perspektiv.28 

 

                                                 
23 Carolina Gynning & Ingrid Carlqvist, Ego girl, (Stockholm 2005) 
24 http://www.ordupplaget.se/zweigbergk.html 2005-12-13 
25 Charlotta von Zweigbergk, Lögner, (Stockholm 2004) Ordupplaget pocketutgåva 
26 http://www.albertbonniersforlag.se/200/207.asp?iArchiveAuthor=4689, 2005-12-13 
27 Denise Rudberg, Storlek 37, (Rimbo 2002) 
28 Eva Lejonsommar, Att älska henne, (Göteborg 1995) 
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Kajsa Ingemarsson, född 1965, har varit tolk, översättare och diplomat. Nu är hon förutom 

författare krönikör, manusförfattare och programledare på TV. Hon debuterade med En lyck-

lig jävel 2001 och har hunnit med att skriva ytterligare fyra romaner. 29 Inte enklare än så, 

2003, handlar om en gift kvinna, Annika, som blir förälskad i en kollega och är otrogen med 

honom. Annika och Tom har egentligen ett bra äktenskap med två små barn men vardagens 

tristess får förhållandet att vackla och längtan efter att bli sedd gör att Annika drar sig till 

Rickard. 30 

 

Kerstin Thorvall, född 1925, debuterade med tonårsboken Boken till dig 1959 och har liksom 

Stenberg skrivit ett antal barn-, tonårs- och vuxenböcker. Trilogin Berättelsen om Signe kriti-

kerrosades och När man skjuter arbetare fick Moa Martinsson-priset.31 

   Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig, 2000, är en minneskatalog 

över några passioner och älskare i korta avsnitt där Thorvall beskriver sammanhanget och 

mötet med dessa personer. Sammantaget blir det en ganska lång period i huvudpersonen Kers-

tins liv.32  

 

Louise Boije af Gennäs, född 1961, debuterade 1991 med Ta vad man vill ha. Den utspelar 

sig en natt med huvudpersonen (namnlös och i jagform) och dennes arbetskamrat Ebb. Hu-

vudpersonen övertalar Ebb att gå ut för att hitta en prins och missionen läggs upp steg för steg 

av huvudkaraktären med målet att ta sig in på en överklassfest. Prinsen ska nämligen defini-

tivt vara rik. Huvudpersonen konstruerar både sig själv och sin väninna inför varje nytt ställe 

de går in på. Det innebär en ny identitet som skapas med hjälp av smink, namn och olika dia-

lekter.33  

   Stjärnor utan svindel, 1996, var hennes fjärde roman. På omslaget läser jag ”såld i mer än 

100 000 ex” (och det är endast för MånPocket). Huvudintrigen är följande; överklasstjejen 

och författarinnan Sophie lever ett stabilt och ytligt perfekt liv i Stocksund när hon möter en 

lesbisk radikalfeminist (ja, det är ett stående epitet i boken) vid namn Kaja. Kaja och Sophie 

blir förälskade men de kommer från så olika världar att resor mellan Hornstull och Stocksund 

                                                 
29 www.forum.se/600/601.asp?AuthorId=7031 2005-12-13  
30 Kajsa Ingemarsson, Inte enklare än så, (Stockholm 2003) 
31 http://www.albertbonniersforlag.se/200/201.asp?AuthorId=6264 2005-11-13 
32 Kerstin Thorvall, Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig, (Stockholm 2000) 
33 Louise Boije af Gennäs, Ta vad man vill ha, (Stockholm 1991) MånPocket 2002 
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beskrivs som rymdfärder. Denna kärlek blir därför ett jobbigt projekt för de båda. Lesbiskhe-

ten är bara ett av problemen för Sophie, lika stort är klasskillnaden.34  

   Louise Boije af Gennäs arbetar även som journalist och dramaförfattare för TV. 

 

Mian Lodalen, född 1962, är journalist och krönikör bl.a. på tidningen QX. Smulklubbens 

skamlösa systrar, 2003, var hennes skönlitterära debut. Den handlar om My som är flatsingel 

i Stockholm och hennes väninnor Mackan och Hedda. My träffar en gift ”heterosexuell” 

kvinna, som hon kallar C-kupan, som hon inleder ett förhållande med, och som sedan lämnar 

henne.35 

   Om Smulklubbens skamlösa systrar beskriver singellivet är uppföljningen Trekant, 2005, 

en skildring av problem i förhållanden. My är nu stadgad med Bob och de har det mysigt men 

det är också sexuellt dött mellan dom.36  

 

Unni Drougge, född 1956, debuterade 1994 med Jag, jag jag! och har därefter gett ut ytterli-

gare sju romaner och en barnbok. Hon är journalist och har sålt sina rättigheter till 17 länder.37  

   Andra sidan Alex, 1996, handlar om medieparet Alex och Sophies äktenskap. Alex lider av 

alkoholberoende och misshandlar Sophie som gör sitt bästa för att naturalisera misshandeln 

utåt. Boken är en beskrivning på Alex väg ur alkoholismen och Sophies väg ur äktenskapet.38    

 

ANALYS 
 

De romaner jag har läst bildar i mitt tycke en gemensam diskurs, en bild av en värld där sexu-

aliteten är laddad, problematisk och splittrad. Den är laddad eftersom den skildras som viktig 

för relationerna mellan romanpersonerna. Den är problematisk eftersom alla huvudpersonerna 

upplever att de gör motstånd mot hur de borde vara. Slutligen är bilden av sexualiteten splitt-

rad därför att huvudpersonerna inte heller handlar i enlighet med den ideologi de själva säger 

sig leva efter. 

   Huvudpersonerna förhåller sig till en klassisk genuskonstruktion där mannen är aktiv, viril 

och beskyddande och där kvinnan i motsats är passiv, behagfull och sexuellt ointresserad. 

                                                 
34 Louise Boije af Gennäs, Stjärnor utan svindel (Stockholm 1996) MånPocket 2001 
35 Mian Lodalen, Smulklubbens skamlösa systrar, (Stockholm 2003) MånPocket 2003 
36 Mian Lodalen, Trekant, (Stockholm 2005) 
37 http://www.piratforlaget.se/sidor/ffudr.html 2005-12-13 
38 Unni Drougge, Andra sidan Alex, (Stockholm 1996) 
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Skam är centralt för konstruerandet av feminint genus eftersom kvinnan alltid känner sig 

tvungen att övervaka och reglera sitt beteende. Skammen uttrycks också av omgivningen som 

sorterar in kvinnan i fin eller dålig flicka.39   

   Den bakomliggande diskursen tar sig olika uttryck, det kan vara genom omgivningens för-

dömande, självfördömanden eller genom diskussioner kring sex. Detta är en bild av kvinnan 

(och mannen) som ingen av dom accepterar men de förhåller sig på olika sätt till den. De har 

olika strategier för sitt motstånd. Jag har funnit tre huvudstrategier och kommer därför att dela 

in analysen utifrån dessa strategier eller karaktärer; den följsamma, den motsträviga och den 

oppositionella.  

 

DEN FÖLJSAMMA 

 

Den första strategin ska inte tolkas som om hon lyder diskursen utan ett visst mått av olydnad.  

Hon tycker om sex, och oftast är det viktigt att poängtera att hon verkligen vill ha sex. Hon 

kan i vissa fall ta initiativ, det beror på relationens övriga karaktär som jag ska visa.  

   Iver B. Neumann har skrivit en introduktion till diskuranalys i Mening Materialitet Makt. 

Där identifierar han olika strategier som individen kan använda som motmakt till en rådande 

diskurs. Men han beskriver också förhållningssätt som subjektet kan inta och som förklarar 

varför inte ett subjekt kan helt dra sig ur diskursen. En av dessa strategier som individen be-

möter en diskurs med är identifikationen. Subjektet uppfyller de krav som diskursen målar 

upp och förhåller sig lojal till den.40  

 

I Kajsa Ingemarssons Inte enklare än så porträtteras bilden av ett äktenskap (och en familj) 

som kunde ha varit perfekt om det inte var för att kvinnan, Annika, drivs av en längtan efter 

bekräftelse. Perfektheten i sig tillsammans med vardagens tristess, får henne att vilja något 

annat. Men förälskelsen och otroheten som följer på den är ingen positiv upplevelse och ingen 

frigörelse. Ingemarsson tecknar en ganska enformig bild av en initiativlös kvinna som ibland 

är villig, ibland ovillig men aldrig med avgörandet i sin hand. 

   Hon är initiativlös med sin make: ”Tom kysste henne, smekte henne i nacken, drog upp 

dragkedjan i känningen och drog den över hennes huvud.” (Inte enklare…s. 197) ”Tom tog 

hennes ansikte i sina händer och kysste henne försiktigt.” (s. 20) Likaså med sin älskare; 

”Rickard makade sig närmare. Kysste henne försiktigt.” (s. 224) ”Han satte sig bredvid henne. 

                                                 
39 Ambjörnsson, s. 207. 
40 Neumann, s. 144. 
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Några sekunder gick. Så la han handen på hennes lår. Han hade lika gärna kunnat lägga den 

direkt på hennes kön.” (s. 191) ”Rickard la sina händer runt hennes ansikte, vände det mot sig. 

[…] Hennes armar blev tunga, hon slöt ögonlocken. Väntade på kyssen.” (s. 168)  

   Annika har ett bra jobb och är Rickards chef. Annika och Tom hjälps åt med barnen och 

hemmet men när det kommer till sex är det alltså Annika, som kvinna, som konsekvent är 

underlägsen. 

 

I Fanny Ambjörnssons undersökning I en klass för sig återfinns Hanne Haavinds resonemang 

kring dagens genusrelationer.41 I vårt genuskontrakt förväntas kvinnan vara aktiv och själv-

ständig men i relation till mannen. ”Kvinnans autonomi och framgång måste alltid vara relativ 

mannens, såtillvida att det är han som avgår med ’segern’.”42 Femininiteten är inte längre 

konstruerad som bara passiv, väntande och undfallande utan också agerande men relativt un-

derordnad mannen. Maktrelationen bortförklaras genom att den betraktas som naturlig och 

individuell, man hänvisar till personliga egenskaper eller praktiska lösningar istället för en 

maktasymmetri.43 

   Carin Holmberg använder sig också av Haavinds teorier i Det kallas kärlek.44 Enligt Holm-

berg menar Haavind att det inte finns någon kvinnlig eller manlig handling utan att handling-

arna blir könsspecifika i parternas förhållningssätt till varandra.45 Holmberg menar också att 

den sociala konstruktionen av kön görs i förhållande till samhälleliga föreställningar om vad 

som är kvinnligt och manligt. Det viktiga är att dessa föreställningar är hierarkiskt ordnade, 

det som anses kvinnligt är lägre värderat än det som anses manligt.46  

   Holmberg understryker vikten av sambandet mellan relationen inom paren och samhälls-

strukturen. De individuella handlingarna sker i överensstämmelse med föreställningar om 

kvinnligt och manligt, samtidigt som varje sådan handling återskapar dessa föreställningar 

och därmed befäster könsmaktordningen.47 

   Holmberg menar dessutom att eftersom individen också är ett aktivt handlande subjekt som 

gör sin egen tolkning sker det ständigt betydelseförskjutningar och dessa lämnar öppet för att 

en frigörelse är möjlig. Eftersom det inte finns en norm för vad som anses kvinnligt och man-

                                                 
41 Ambjörnsson, s. 64. Ambjörnsson hänvisar till Hanne Haavind, ”Förändringar i förhållandet mellan kvinnor 
och män”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift Nr 3 1985 
42 Ibid. 
43 Ibid., s. 65. 
44 Carin Holmberg, Det kallas kärlek. En socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns överord-
ning bland unga jämställda par. (Göteborg 1993) 
45 Ibid., s. 47. 
46 Ibid., s. 48. 
47 Ibid., s. 198.  
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ligt utan den är beroende av tid och rum finns det möjlighet till förändring. Den möjligheten 

utnyttjar paren i Holmbergs undersökning dock inte, då de utgår från att de könsbundna hand-

lingsmönstren är naturliga och hänvisar till individuella skillnader.48  

   Tyvärr är Holmbergs undersökning av sexualitet i parundersökningen ytlig. Hon menar att 

den frågan skulle kräva en alldeles egen undersökning. Jag ska ändå sammanfatta det hon 

kunde finna i svaren.  

   Paren är nästan överens om att det oftast är han som tar initiativ till sex och de är också 

överens om att det är jobbigt att bli avvisad. Hon blir dock sällan avvisad om hon skulle råka 

ta ett initiativ. När hon avvisar honom kan det uppstå en konflikt eftersom han kan känna det 

som att han har blivit frestad för långt. Hon känner ett ansvar för att tidigt göra klart vad hen-

nes avsikter är när de kelar. Hon kan också ställa upp för honom då hon anser det som att han 

har ett större behov än vad hon har eller för att inte såra honom med ett avvisande.49 

 

I Inte enklare än så bekräftas vilken känslig fråga avvisandet är.  

 
Det var nästan svårt att tro att det var samma Tom som inte längre såg henne om hon så stod där naken 
framför honom i vardagsrummet. Men det var orättvist att skylla på Tom. Hon var inte mycket bättre, 
snarare sämre. Ibland valde hon att inte förstå hans inviter och antydningar, för det mesta kanske till och 
med. Kanske vore det rakare att säga som det var, att hon inte hade lust. Men hon var rädd att såra honom. 
Bättre då att inte förstå, låta hans initiativ sjunka till botten som en kastad sten. (Inte enklare… , s. 87) 

 

Som framgått tidigare är det nästan alltid männen i Annikas liv som tar initiativ, när det tas 

något. Men det finns också undantag: 

 
Så böjde hon sig fram och kysste honom. Hans hand gled ner över hennes rygg och tog tag om hennes 
midja. Han drog henne över sig. Instinktivt spjärnade hon emot. Hon kände hans besvikelse, hur greppet 
slappnade. Vad snabbt han gav upp, tänkte hon. Deras blickar möttes. De tittade allvarligt på varandra. Så 
kysste hon honom igen. Hon ville inte att han skulle ge upp. Inte i kväll. Han tittade förvånat på henne, så 
log han och rullade runt så att hon hamnade under honom. (Inte enklare…, s. 67)  

 

Här tar Annika initiativet men hur deras roller ser ut lyser igenom citatet, det är uppenbarligen 

ifråga om ett undantag. Och att han rullar runt så att hon hamnar under honom blir en bekräf-

telse på den relativa underordningen där hon visst kan ta ett initiativ men att det ändå är han 

som i slutändan dominerar. Både rörelsen och förvåningen legitimerar hennes initiativ utan att 

ordningen bryts. 

                                                 
48 Ibid. 
49 Ibid., s. 170. 
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   Som sades tidigare är otroheten med Rickard inte vägen till frigörelse, den är snarare en 

fingervisning för Annika hur hon ska leva sitt liv och ta till vara på det liv hon redan har. At-

traktionen beskrivs som destruktiv och när hon har chansen att börja ett förhållande med 

Rickard, vill hon inte längre ha relationen. Hon känner sig istället dålig, särskilt är det skam-

men för att vara en dålig mor som är påträngande.   

   Det lyckliga slut som Ingemarsson erbjuder går ut på följande; Tom som tidigare har kastat 

ut Annika ur hemmet när han fick reda på otroheten bestämmer sig för att förlåta henne och 

tar henne tillbaka. Nu kan de vara en riktig familj igen. Det är Tom som har initiativet och 

avgörandet för Annikas framtid och den relativa underordningen är förmodligen för alltid 

befäst.  

 

Lögner av Charlotta von Zweigbergk är ett annat exempel på den relativa underordningen. 

Ingen i min undersökning är så dominerad som huvudpersonen Bi. Det är Boris humör som 

avgör deras förhållande. Läsaren får följa med genom Bis ögon på hur Boris svänger från att 

ena dagen fria till henne och i nästa sekund ta tillbaka allt. Under hela förhållandet ger han 

sken av att han snart ska lämna sin kvinna för Bi men det sker aldrig. Och Bi hon väntar, äls-

kar och väntar lite till. Under tiden orkar hon inte bry sig om sitt jobb vilket leder till ekono-

misk katastrof och att vara mamma för sina barn har hon inte heller energi över till.  

   Boris tar de sexuella initiativen vid deras första träffar men sedan varvar initiativen mellan 

de båda. Men, det är tydligt att det är Boris som har kontrollen i förhållandet. Därför är det 

möjligt för honom att släppa efter i den sexuella hierarkin utan att för den sakens skull bryta 

själva maktrelationen.  

   Efter varje träff, när de har haft sex, är Boris kall i några dagar och skapar ett avstånd mel-

lan dem. Det är också han som har definitionsrätten i förhållandet då han ibland innan de träf-

fas säger sig veta att de inte kommer att ha sex och definierar då deras förhållande som vän-

skap (men de har alltid det i alla fall). Det är Boris som också vill framställa Bi som en lättill-

gänglig kvinna när han inte litar på att hon älskar honom eftersom hon som är så ung och 

snygg träffar säkert fler män. Med detta i bakfickan kan Boris unna sig en älskarinna som tar 

initiativ och ändå ta hem spelet.  

 

Kerstin Thorvall skildrar i Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig lusten 

för män och sex. Huvudpersonen Kerstin beskrivs som om hon inte alls kan kontrollera sin 

lust, nästan som om hon vore missbrukare. Men det är inte hon som tar initiativen i sexuella 

situationer.   
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Två ynglingar i entrén. En av dem ser åt vårt håll. Säger något till sin kompis. Då tittar också han. De rör 
sig sakta bort mot oss. Jag säger till Kristina:  
”Nu blir du uppbjuden.” 
   Den längre av dem, han med långt rakt hår och glasögon, vänder sig mot mig och frågar om han får 
dansa med mig. Förvirrat tittar jag bort mot Kristina. Jag förstår ju att det måste vara ett misstag.  
   Men han fortsätter att se just på mig.  
   ”Eller? Du kanske inte gillar att dansa?” 
   Kristina ger mig en hård knuff i sidan. 
   ”Joo, det gör jag verkligen. Jag tycker mycket om att dansa.” 
   Jag vågar mig till att se rakt på honom och först då inser jag hur väldigt ung han är. Han ler blygt.  
   ”Okej då”, säger han och tar mig lätt under armbågen och strax är vi inne bland de andra som dansar. 
Det är ju som sagt disco så man dansar var för sig. Ganska mycket luft emellan. Jag tittar mest på mina 
skor. Men börjar ändå känna lyckligheten i att följa en rytm. 
   Jag har glömt vid vilken låt han plötsligt tog tag i mig, försiktigt drog mig närmare, som för att kolla att 
jag inte hade något emot det. Det hade jag inte. När han så förde mig ännu närmare sig var jag fortfarande 
litet stel och vågade inte släppa taget. Men sen gick det ju inte att hålla emot.  
[…] 
   Ända från det ögonblick då jag vågade lyfta blicken och verkligen se på honom och den överrumplande 
åtrå som då sköljde igenom mig gjorde att jag liksom vacklade till och att han därför måste ta ett ändå fas-
tare tag om mig, och närheten var så substantiell att jag bokstavligen hade svårt att andas. Medan jag 
längtade efter att han skulle böja sig ner över mitt ansikte och kyssa mig och hur nära det var att det var 
jag själv som tog det steget. (Jag minns… , s. 32ff.) 

 

Thorvall, som verkligen har satt den kvinnliga sexualiteten (särskilt den äldre kvinnans lust) 

på kartan, upprepar i Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig samma 

mönster om och om igen. Hur mannen finner henne, hur hon blir kåt på honom och hur han 

sedan på ett eller annat sätt tar initiativet till sex. Exempelvis genom en arm runt midjan eller 

ett fast tag i handen som leder vidare till en annan plats och så vidare. Sista meningen i citatet 

ovan befäster omöjligheten som Kerstin känner inför att handla själv. 

   Kerstin skildras konsekvent som initiativlös och därmed i viss bemärkelse passiv. Denna 

passivitet förmedlar kontrollöshet. Och i brist på kontroll är man väl också i brist på ansvar? 

Då Kerstin kopplar sin sexuella lust till skuld eller brist på skuld, i förhållande till sin mor och 

kristendomen, kan denna flykt ses som ett sätt att ursäkta sig, åtminstone för sig själv. Sexua-

litet är för Kerstin skamligt, hon vill provocera sin mor med skammen över att dottern blev 

som hon blev samtidigt som hon skäms över sin egen lust. 

   Det finns två undantag i boken. Det ena är en äldre professor som Kerstin blir attraherad av 

på ”eget initiativ”. Men mellan dem blir det heller ingen sexuell relation. Vidare, i slutet av 

boken, och i slutet av sin katalogaria skriver Thorvall; ”Medan jag väntar på maten smygtittar 

jag på sortimentet och på skoj väljer jag med blicken ut den som jag vill ska komma fram till 

mig sen.” (Jag minns…, s. 189.) Den man hon valde är också den som sedan kommer fram till 

henne. Men därefter är allt åter på sin plats. Det är han som föreslår en promenad, det vill säga 

gå iväg för att ha sex.   
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Att älska henne av Eva Lejonsommar beskrivs i baksidestexten som den första svenska les-

biska relationsromanen. Romanen är speciell eftersom den bryter mot den heteronormativa 

diskursen då den handlar om ett lesbiskt par men samtidigt finner jag en bestämd maktrelation 

lika konsekvent som i de förra romanerna.  

   Genomgående är det Marie som har övertaget, initiativet och bestämmer ödet i förhållandet. 

Det är något som bestäms redan på första dejten: 

 
Det hade varit Marie som först hade kysst henne så att hon hade tappat andan, som hade tagit henne i 
handen och lett in henne i sovrummet. Hon hade känt sig blyg, rädd att Marie inte skulle tycka om hennes 
kropp. Men Marie hade älskat med henne, och hon hade skrikit när hon kom. Sedan hade hon bara velat 
ligga nära, tätt intill i tystnaden efteråt. 
   Anna hade inte vågat röra sig, och armen hade somnat och hon hade önskat att Marie skulle stanna hos 
henne. (Att älska henne, s. 56.)  

 

 Marie tar initiativet, men har också kontrollen över Anna, älskat med henne. Även känslo-

mässigt är Anna i underläge, hon hade inte vågat röra sig och hon hade önskat att Marie skulle 

stanna. Nästa scen är första gången de träffas igen efter att Marie kommit tillbaka från resan 

och ingen av dom vet om förhållandet är slut eller inte: 

  
 – Ta i mig, för i helvete! skrek hon åt Marie, som stirrade på henne med stora ögon. Rör vid mig, för fan! 
   Marie grep tag i hennes arm. 
 – Håll mig hårt! gapade hon. Få mig att känna att du menar det du säger! 
   – Jag håller dig ju, sa Marie ängsligt och kramade hennes båda överarmar.  
   Anna såg in i Maries virvlande iris, vädjade till henne: 
   – Hårt, Marie! viskade hon. Och när hon kände hur armarna slöts om henne skrek hon med sina lungors 
fulla kraft: 
   – Håll fast mig! Håll kvar mig! Visa att du älskar mig! 
Hon slog huvudet i stolsbenet när dom föll. Marie över henne som ett djur, sökte hennes läppar med tunga 
och tänder, gnydde och grät. Smak av salt och mjölk i hennes mun. Maries händer som slet och rev i hen-
nes hår. Fingrar som borrade sig in i hennes hull, krängde och drog i hennes kläder. Tills hon kände, änt-
ligen, hud mot hennes… varm mjuk och svettklibbig hud.  
   Tyngden av kroppen som pressade ner henne mot golvet. Hon slappnade av och andades in doften av 
Marie rakt in i blodet. Hennes sköte öppnade sig, lemmarna föll isär och ryggen bågnade, lyfte sig upp 
över golvet. (Att älska henne, s. 152.) 

 

Trots att det är Anna här som tar första initiativet så är det en person i underläge vi ser som 

desperat vädjar och ber. När de blir tillsammans igen förstår man att deras relation inte har 

förändrats ur maktperspektiv. Här är det tydligt Marie som vill ha sex och inte tänker låta 

Anna stoppa henne oavsett vilket skäl hon än har. Anna frågar också om du inte kan vänta till 

vi kommer hem, inte kan vi inte vänta och visar därmed att även hon tar deras inbördes hierar-

ki för given. 
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 Hon lade sin hand på Annas mage och lät ett finger glida in under troskanten så att hon bara snuddade 
lätt vid dom sträva könshåren. 
   Det hördes steg i gången utanför och hon kände hur Anna stelnade till i hennes armar. 
   – Det är bara din mamma som undrar vad vi gör, retades hon och höll fast Annas armar medan hon 
kysste henne till stegen försvunnit bort från dörren. 
   – Jag vill knulla, stönade hon och pressade sitt sköte mot Anna så uppfordrande hon kunde. 
   – Här?! kraxade Anna och såg sig uppgivet om i rummet. Kan du inte vänta till vi kommer hem? 
   – Nej, det kan jag inte. 
Marie tog Annas hand och lade den mellan sina ben. 
   – Jag är kåt, klagade hon. 
   – Hysch! Inte så högt, väste Anna förskräckt. 
   – Jag skiter i om din morsa hör. Jag är faktiskt din fru, inte din väninna. 
   – Min fru…? Var har du fått det ifrån? Är det från Lena? 
Marie brydde sig inte om att svara utan bet Anna i halsen för att få någon slags reaktion. 
   – Aj! Det gör ont! Tänk på att jag är sjuk. 
   – Ont ska med ont fördrivas, sa Marie och bet ännu lite hårdare, tills Anna slutligen gav efter för be-
handlingen. (Att älska henne, s. 175f) 

 

Anna viker sig och Marie får sin vilja igenom. Det ovanliga med Att älska henne är, i min 

undersökning, att här finns inga könsskillnader att legitimera underordningen med, inga sexu-

ella kategorier och inte heller en identitet som butch/femme att hänvisa till. Anna är dessutom 

äldre än Marie, hon är akademiker till skillnad från Marie som inte har tagit tag i sitt liv. Ro-

manen är med andra ord lojal till en diskurs där en av parterna har makten i den sexuella rela-

tionen även om den inte är heterosexuell. Samtidigt tecknas en fördömande och oförstående 

omgivning. 

 

En liknande hierarkisk ordning finner jag även i Birgitta Stenbergs Alla vilda. Skillnaden är 

att hierarkin är mycket enklare att definiera här. Tidigt i romanen förför Birgitta en ung och 

utnyttjad heterosexuell tjej. ”För att visa att det fanns andra slags liv förförde jag henne lång-

samt, började med att be Fader vår tillsammans med henne och smeka hennes kind. Hon upp-

skattade allt och även om hon grät då och då så var det hon som höll oss vakna och aktiva 

hela natten.” (Alla vilda, s. 9.) Den redan identifierade homosexuella har den sexuella makten 

över en heterosexuell, en hierarki som jag även finner utlevd i Mian Lodalens romaner och 

diskuterad i Stjärnor utan svindel. När Birgitta lite senare träffar sin blivande flickvän Louise 

som är lesbisk är det ingen av dem som tar ett tydligt initiativ utan båda är från början jämli-

ka; ”[…] sedan kysste vi varandra för första gången och lutade oss tillbaka tills vi låg ner.” 

(Stenberg, s.13f) ”Lyfte det kalla täcket och lakanet och såg hennes skönhet med de välkom-

nande armarna sträckta mot mej […]” (Alla vilda, s. 17.) 

 

Stenberg introducerar ytterligare en hierarki nämligen femme kontra butch. Då Birgitta är 

”mer” butch än Louise är det hon som har det sexuella övertaget. Louise vill oftare och det är 
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Birgitta som har uppgiften att tillfredställa Louise men också hon som har avgörandet om det 

blir något eller inte. 

 
När hon var berusad behövdes det bara att jag strök över hennes hud och samtidigt såg in i hennes ögon 
för att hon skulle ge ifrån sig ett lyckligt gnyende, som en valp, luta sig fram och kyssa min hand. När vi 
reste oss upp för att gå hade hennes ljuva sekret vätt igenom kläderna så att där fanns en mörk oval fukt-
fläck på stolen, Så ivrig, så vacker. (Alla vilda, s. 26.) 

 

Butchspelet blir ännu mer uttalat när Louise och Birgitta träffar varandra mer än 50 år senare;  

 
Louise vill älska. Överallt vill hon, på beachen i Big Sur, i den stora tunga skogen och i lätta buskage 
bland klipporna. I bilen med ångade rutor eller utan, på parkeringar där när som helst en annan bil kunde 
glida upp bredvid oss. På promenadvägar i statsskyddade områden där de japanska turisterna flockades 
och amerikaner strövade runt i guskelov högljudda grupper. Överallt, låt oss, tiden går, vi måste, jag har 
aldrig slutat älska dej och Paulette vill inte längre. Och jag kysser och jag omfamnar och jag ger av mig 
tills jag tänker att detta är precis som det var då i la Portassa. Jag tog ingenting för mig själv, jag gav för 
att jag måste vara butch och stark och dominerande och äga med kärlek, i kärlek. Och jag blir fortfarande 
varm och kåt när hon tittar på mej med ögon som vill ha mej, som vill få oss att ligga samman just här 
och nu på detta underbara klot som rullar och rullar med vår tid. Hon vill och jag är här. Hon är sjuttiofyra 
nu och jag är sextiosex och ingenting i vårt förhållande är förändrat utom våra åldrade men fullt funge-
rande kroppar. En ren gåva att få uppleva detta. (Alla vilda, s. 164.) 

 

Under Mallorcaperioden är Birgitta otrogen med flera andra. En av de hon är otrogen med är 

en holländsk flata som är mycket mer maskulin än Birgitta; ”Utan minsta preludium högg hon 

tag i mig och la ner oss båda på det smutsiga golvet. Hon var hårdhänt men skicklig och öp-

pen för att också låta mig smeka henne.” (Alla vilda, s. 80.) Här är det uppenbart att det är 

holländskan som både tar initiativet och har kontrollen.   

 

DEN OPPOSITIONELLA 

 

Nästa strategi är motidentifikationen, som är en protest diametralt motsatt den förväntade. 

Dessa huvudpersoner går i tydlig polemik med diskursen. På olika sätt trotsar de det föregiv-

na. Problemet är att den leder till begreppet ressentiment som Nietzsche myntat vilket innebär 

att man hamnar i en redan föreskriven subjektsposition. Den är i och för sig negativ men det 

är ändå bara en variant av den dominerande subjektspositionen och innebär inget nytt bortom 

protesten.50 

   Till att börja med ska jag med hjälp av Nina Björks begrepp positionering skriva om Louise 

Boije af Gennäs Ta vad man vill ha och Carolina Gynnings Ego girl. På olika sätt beskriver 

de ställningstagandet att vägra vara offer. Ta vad man vill ha genom hämnden och Ego Girl 

                                                 
50 Neumann, s. 144. 
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Gynning genom att själv positionera sig som Slampa. Därefter ska jag placera Mian Lodalen 

här med hjälp av disidentifiering; att inte känna igen sig i diskursen och välja en helt annan 

position, här som lesbisk.  

 

Nina Björk analyserar i kapitlet Läppstiftet som blev en pistol nittiotalets kvinnliga hämnd- 

och våldshjältinnor i bl.a. Helen Zahavis En jävla helg och filmen Thelma & Louise tillsam-

mans med Ta vad man vill ha. 51 Det är en analys av vad hon kallar ninjafeminism eller cy-

nismfeminism. Den typ av feminism synliggör att patriarkatet inte bara handlar om olika sta-

tus utan om makt.  

   Huvudpersonerna har det gemensamt att de vägrar acceptera sin position i det hårda samhäl-

le de lever i. De vägrar befatta sig med rollen som offer som de tilldelats i egenskap av att 

vara kvinnor. Med hjälp av pistolen ändras maktbalansen från att vara lamm till att bli slakta-

ren. Björk menar att de här hjältinnorna förmedlar en syn på könen som två olika positioner 

där kvinnlighet är synonymt med maktlöshet och ofrihet medan manlighet är det motsatta; 

makt och frihet. Styrkan är att denna uppdelning är möjlig att förändra. Vem som har tillgång 

till vilken pol är utbytbart. Och den könade positionen är möjlig att överge menar Björk.  

 

Den namnlösa huvudpersonen i Ta vad man vill ha skildras som en tjej som vägrar tappa 

kontrollen, noga poängterat i motsats till andra tjejer. Följeslagerskan Ebb är just en sådan tjej 

som vem som helst kan modellera om efter sin vilja. Just denna kväll är det huvudpersonen 

som bestämmer, i framtiden förstår vi att någon man kommer att bestämma över henne. Det är 

alltså inte en ny diskurs vi möter utan en huvudperson som enligt Neumanns definition trotsar 

det föregivna.  

   Ledorden för romanen är just att huvudpersonen tar vad hon vill ha, det är hennes initiativ 

som leder intrigen framåt. I följande scen vill jagpersonen hitta två lämpliga kandidater på en 

pub med buffé:  

 
”Vill Veronica ha lite korvar?” sa en kort, knubbig man med basröst framför Ebb, och vände sig om med 
en stor slev full. Han var alldeles för gammal för att vara värd mödan.  
   ”Nää”, sa jag i Ebbs ställe och vände mig åt höger, ”de där korvarna ser mycket bättre ut, gör de inte, 
Veronica?” 
   Bingo. Till höger om mig stod två betydligt yngre män med randiga polyesterskjortor, plastattachéväs-
kor mellan benen och fiskbensmönstrade kavajer.  
   ”Ska jag hjälpa till, kanske?” sa den som stod närmast och log ett ganska vitt leende. Han såg rätt bra ut 
faktiskt. Vattenkammat hår som slog i kastanjerött – eller var det kanske färgad hårgelé? – och lockade 
sig lite i nacken; intensiva grå ögon; en omisskännlig doft av Paco Rabanne. Köpt på taxfree, utan tvekan. 

                                                 
51 Nina Björk, Under det rosa täcket : om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, (Stockholm 1996), ny 
utgåva W&W pocket 
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   ”Oh, jaa tack!” sa jag på ett lite andlöst sätt som brukade gå hem, och log mitt största, kritvita, med 
sammanbitna tänder och så mycket skrattgropar jag kunde frambringa. 
   Han tittade till på mig en extra gång. (Ta vad man vill ha, s. 49.)  

 

Det är med andra ord hon som väljer ut, men på ett sätt så att mannen samtidigt tar initiativet. 

De här männen raggar hon inte upp för attraktionens skull utan för pengarnas. Hon säljer inte 

sin kropp utan bara löftet om den för att sedan gå därifrån. 

 
Han blinkade häftigt, strök med handen över hårgelén för att återvinna fattningen och tog sen ett nytt re-
solut och manligt tag om min axel för att dra mig tillbaka i soffan bredvid honom. Alltid denna jävla 
äganderätt. Allt för ett par öls skull. Det i sin tur för att vi fortfarande bara drog in sextiofyra procent av 
vad de tjänade för samma jobb. Och vad fan skulle man göra om man ville ha lite kul? 
   Jag askade i Charlies knä utan att han märkte det, räknade behärskat till tio och log honom upp i ansik-
tet. Den här skulle det bli ett extra stort nöje att blåsa. (Ta vad man vill ha, s. 61.)   

 

Hennes passivitet är tydligt noga spelat, eller köpt, men hon vet också att den är högst tillfäl-

lig. Inom en timme har hon hämnats (tydligare än med cigarettaska), eller blåst honom som 

hon säger. Vid andra tillfällen när män som hon inte valt ut tafsar på henne hämnas hon di-

rekt. När en kille tar henne på brösten snattar hon snabbt åt sig hans plånbok och det här hän-

der följande närgångna man; 

 
   ”Snygg häck”, sa killen som stod till höger om mig vid bardisken. 
   ”Var”, sa jag. 
   ”Vaa?” sa han och skrattade. ”Jag sa att du hade snygg häck!” 
   Jag såg på honom. Han var i femtioårsåldern, solbränd, med vita tänder som nästan inte såg äkta ut och 
en guldlänk i halsgropen innanför sin vita T-shirt. Jag kände igen honom från veckopressen. Han var skå-
dis. Nej, regissör. Nej, skådis. 
   ”Kul”, sa jag.  
   Jag tog en klunk av champagnen och såg i spegeln bakom bardisken att Lillen höll på att betala. Dags 
att gå. 
   ”Hörde du inte vad jag sa?” 
   Nu lät han nästan sur. Jag vände mig långsamt om. Han stod och hängde mot bardisken helt nära mig, 
med huvudet lutat i handen. 
   ”Jag sa att du hade snygg häck. Ska du hänga med hem?” 
   Jag stirrade på honom. Han tog sin hand, la den på min stjärt och tryckte till. 
   ”Det är fasta grejer, seru. Det ser man lång väg. Jag gillar den.” 
   Jag räknade långsamt till tre. Ilskan bubblade upp i mig som en vulkan. Samtidigt var det stora leendet 
på väg. Adrenalinet, som legat på lågproduktion en stund, pumpade igång på nytt. 
   ”Om du inte tar bort handen så klipper jag till dig.” 
   Hans leende blev bredare.  
   ”Lite temperament? Vad kul! Du blir ju bara bättre och bättre. Jävlar vad skönt vi ska ha!” 
   Det glimrade rött framför mina ögon.  
   ”Jag säger det en gång till. Ta bort handen.” 
   Han skrattade, lågt, sinnligt och innerligt. Handen tryckte till på min stjärt. Jag blundade kort. Så 
svängde jag runt och slog upp högerhanden i skrevet på honom, grep honom om pungen och tryckte till.  
   Genast stelnade han i hela kroppen, böjde sig framåt och kved, oförmögen att handla. 
   ”Vilken skön pung”, väste jag i örat på honom och tryckte till ännu hårdare. ”Vad fast den är!” 
   ”Släpp…”, kved han. 
   ”Vad fast den är… vad kul jag ska ha”, sa jag igen och tryckte med hela min hands kraft.  
   Killen blev blå.  
   ”Temperament?” viskade jag i hans öra. 
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   Han kved högre. (Ta vad man vill ha, s. 151f.)  
 

Varje klassisk förtryckarsituation vänder hon tillbaka. Rut Hillarp förklarar att kvinnan be-

kräftar sin egen underlägsenhet och genom den mannens maktövertag. Men kvinnan har ge-

nom sin blick möjlighet att förändra hierarkin. Om hon kritiserar mannen eller till och med 

skrattar åt honom ifrågasätter hon legitimiteten i hans makt. Därmed konstaterar Hillarp att 

könsordningen är satt i gungning.52 

 

En eller möjligtvis två prinsar träffar hon under kvällen. Den första prinsen är ung och förfi-

nad som hon beskriver honom och förlovad med en betydligt äldre kvinna som, precis som 

hon själv, letat länge efter en fin och rik prins. De får ögonkontakt och läser sin like i den 

andras ögon, igenkännande och kallt. I följande scen har hon precis blåst Charlie från ovan 

genom att göra ett uppträde i baren och ”låtsas” att de båda killarna hade antastat tjejerna. En 

vakt hjälper till att få ut tjejerna från baren.  

  
Jag hann inte se riktigt vad som hände härnäst. Det sorlade till i rummet, Charlies hand flög ut bakom 
vakten och skulle ha träffat mig som en örfil på sidan av ansiktet – men plötsligt var jag flera steg där-
ifrån, på väg ut, till hälften stöttad, till hälften ivägsläpad av ett par starka armar. Det var prinsen, killen 
med den blankögda brunetten. Naturligtvis. Det borde jag ha kunnat gissa.  
[…] 
Just då passerade vi hans bord. Kvinnan med de blanka ögonen såg kallt på mig. Jag såg att hon blickade 
rakt in i mig, tvärs igenom alla mina egenskaper. Jag höll kvar hennes blick. Hon hånlog igenkännande. 
Så vände hon sig ifrån oss.  
[…] 
Tvärs genom vestibulen svepte prinsen oss, genom glasdörrarna och ut på trappan. Där blev han stående i 
den svala kvällsluften. 
   ”Puh!” sa han, log sitt första leende och torkade sig i pannan med sin näsduk. ”Jag är ledsen om det gick 
lite bryskt till, men jag kunde inte stå och se på när den där mannen… gjorde dig illa!” 
   Jag gav honom en lång blick. Man hade kunnat äta upp honom hel, så genomgullig var han med snälla 
ögon och välrakade, mörkt skuggade kinder. Han hade till och med en sån där slitstark mun med bleka 
läppar som man kunde tugga på i evighet. Jag var tvungen att kyssa honom. Jag tog ett kliv fram, lindade 
min lediga arm runt hans nacke och gav mig hän. Hans läppar var mjuka och förvånade, och när jag tryckt 
mina mot dem några gånger och långsamt nafsat lite i dem särade de villigt på sig. Jag lekte försiktigt 
med min tungspets över dem, mellan dem, och som väntat kom hans tunga mig till mötes ganska snabbt. 
Plötsligt, på hans initiativ, kysstes vi djupt med lekande tungor. Han var inte oäven alls; känslig och på-
hittig, och så smakade han gott också. Neutralt. Ingen whiskeyandedräkt här, inte. Säkert oerhört tät ock-
så. Bästa skolorna. Officer, kanske? På jakt efter Quinnan med stora Q. Var köpte man såna som han? 
Fanns det fler på lager? 
   Han blev naturligtvis så förvånad över kyssen, och kanske också över sin egen respons, att han först inte 
kunde röra sig. Armarna hängde stelt utmed sidorna på honom. Jag väntade och räknade med slutna ögon, 
bidande min tid. Ett, två… på tre kom hans högerhand smygande mot min rygg. Den var mjuk och stark, 
och jag blev svag i knäna när han grep mig om nacken och smekte.  
[…] 
”Jag… sitter faktiskt med min fästmö därinne!” flämtade han.  
   Jag nickade. 
   ”Jag vet”, sa jag. ”Du har gett henne den där fina stenen. Och du bryr dig inte ett skvatt om att hon är 
femton år äldre än du, vad din familj än säjer.” 

                                                 
52 Rut Hillarp, Kärlekens ödeland (Stockholm 1998), s. 161. 
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   Han stirrade vilt från mig till Ebb och tillbaka igen.  
   ”Känner jag er?” frågade han. 
   Jag skakade på huvudet.  
   ”Nä”, sa jag, ”men jag tror att jag känner henne. Hennes typ, vill säga. Och det är ingen kul bekant-
skap.” 
   Han tog ett hotfullt steg närmare mig. Försvararen. Hennes riddare. Gud, vilken sötnos. 
   ”Hörrödu!” sa han bara.  
   Sen blev han tyst igen. Villrådig. 
   Jag tittade upp mot himlen ett tag. Sen såg jag rakt på honom.  
   ”Förstår du inte?” sa jag. ”Vi lurade faktiskt de där killarna! Fattar du? Det var vi som var svinen.” 
   Han tittade koncentrerat på mig.  
   ”Och du är verkligen…” Jag sökte efter ord. Det fanns bara ett adekvat. ”… du är verkligen en riktig 
prins! Men du har ett hjärta av glas. Och hon är ingen prinsessa, långt, långt därifrån. Så hon kommer att 
krossa det.” (Ta vad man vill ha, s. 68ff.) 

 

Det är uppenbart att det råder ombytta roller här. Det är kvinnan som tar initiativ och har kon-

trollen. Det är mannen som har ett hjärta av glas. Det börjar i och för sig med att han räddar 

henne när hon för en sekund tappar kontroll men det är hon som tar vidare deras kontakt från 

man räddar kvinna till en sexuell situation där hon stjäl en kyss från honom. För att ytterligare 

befästa kontrollen avslutar hon med att vända upp och ner på hans uppfattning av verkligheten 

och relationen mellan könen. Hon inte bara ifrågasätter hans makt, hon gör honom helt makt-

lös, i alla hänseenden: sexuellt, kärleksmässigt och kontrollen över sin framtid.  

   Nästa prins i romanen är eventuellt målet för kvällen. Boije af Gennäs lämnar oss här utan 

svar. Tillskillnad från resten av berättelsen har huvudpersonen inte alls någon kontroll i den 

här situationen. Det är Micke, som den eventuella prinsen heter, som väljer ut henne och även 

han räddar i henne i en krisig situation. Det är han som övertalar henne att följa med honom 

hem. Hon tappar besinningen och börjar skrika och förolämpa honom när de kommit in i hans 

lägenhet och slutligen är det han som tar steget fram till henne och pressar sina läppar mot 

hennes. Som en sista gest lyfter han upp henne i famnen och bär in henne till sovrummet. 

Morgonen efter lämnar hon inget telefonnummer och lovar ingenting och där slutar romanen. 

Han har pengar och skarp hjärna så man förstår att det egentligen skulle kunna vara en prins 

men vid det här laget bryts huvudpersonens försvar ned och hon visar sig vara en ganska tra-

sig själ.  

   Det är slutet som gör romanen ambivalent. För trots jagpersonens aktiva initiativförmåga 

och fullständiga kontroll varar den bara så länge mannen ifråga inte är intressant. Inför den 

man som hon eventuellt kommer att utveckla kärlek inför är hon totalt försvarslös. Det enda 

skydd hon har är flykten, och hon går ifrån honom utan att varken lämna namn eller andra 

spår bakom sig.    
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Trots att Nina Björk tycker att ninjafeminismen är sorglig då den inte motsätter sig förtrycka-

ren, den bara vänder på rollerna påpekar hon samtidig att strategin att synliggöra manligt och 

kvinnligt som kulturella kategorier skapar möjlighet till förändring. ”Där erbjuds en befriande 

protest, en njutning av att se och läsa kvinnor som möter ett förtryck jag som kvinna känner 

igen, och som säger nej, jag vägrar.”53  

 

   Kvinnligheten är en maskerad och blir livsfarlig när kvinnan tror att det motsvarar jaget. 

Men uppfattar man världen som ett cyniskt falskspel, som i Ta vad man vill ha, kan man ut-

nyttja kvinnligheten för att ta den makt som mannen annars ockuperar menar Nina Björk. Det 

är en strategi som Carolina Gynnings Ego Girl är ett exempel på. Carolina väljer att själv inta 

positionen sig som slampa eller hora. Hennes feminism har hon döpt till bitchfeminism och 

precis som ninjafeminismen handlar bitchfeminismen om en vägran att vara offer. I boken 

säger hon sig slåss för tjejers rätt att både vara sexiga och smarta, hennes egen rätt att få vika 

ut sig och samtidigt tas på allvar som konstnär. 

   Där Ta vad man vill ha vänder på könsrollerna för att förändra könsbundenheten i offerrol-

len problematiserar Gynning offerstatusen i sig. Hon beskriver sin första trekant som en un-

derbar upplevelse, hon var 15 och killarna var 20. Tyvärr kunde inte killarna hålla tyst om det, 

ryktet om att hon var en slampa spred sig och hon kände sig sviken. 

 
Trots allt skitsnacket så var upplevelsen mer positiv än negativ.  
   Jag är nog mera som en kille än en tjej när det gäller sex. Jag har inga problem att skilja på sex 
och känslor […] 
   Jag tar hellre smällarna än sitter och ångrar mig senare i livet för att jag lät mig stoppas av ”så kan man 
inte göra”. Och jag har aldrig riktigt förstått hur sex kan vara så tabubelagt. Sex är vackert och underbart. 
Vad är det för fel i att vara en kvinna som njuter av sex och tar för sig? 
   Men folk har ett stort behov av att hitta slampor omkring sig. […] 
   Jag vill inte ha någons medlidande, för det är verkligen inte synd om mig.54  

 

Hon poängterar noga att hon aldrig blivit utnyttjad, att hon kanske haft tur men hon har alltid 

kunnat ta sig ur situationer med män genom att vara riktigt arg. Våldsamma män lämnar hon, 

antingen innan eller efter första slaget och hennes modellkarriär är något hon vill, inget hon 

har varit tvingad till att göra. Att bli utvikt i Playboy är ett mål men inte det högsta och det 

enda menar hon och inte till vilket pris som helst. Hon tackade nej till en inbjudan till fest 

med ett gäng gamla gubbar på Hugh Hefners Playboy Mansion.  

                                                 
53 Björk, s. 151. 
54 Carolina Gynning & Ingrid Carlqvist, Ego girl, (Stockholm 2005) s. 40f. 
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   Istället föredrar hon att skapa sina egna spelregler och att ta det hon vill ha. Hennes bröst 

(och utseende) har hon kämpat för. När hon ville göra sin andra bröstförstoring jobbade hon i 

en hotellbar för att spara pengar men eftersom det gick för långsamt snodde hon slutligen 

dagskassan, blev sparkad men kunde göra sin bröstförstorning. En bitchfeminist gör vad som 

helst för att nå sitt mål.  

 

En annan variant av motidentifikation jag funnit i litteraturen är den lesbiska samvaron. Den 

lesbiska identiteten fungerar också som en position som man själv väljer att vara i istället för 

att uppfylla kraven som diskursen ställer.   

   Tjejerna från arbetarklassen i Fanny Ambjörnssons undersökning, exemplifierade av BF-

klassen, hyste både motvilja mot den normativa femininiteten och en svårighet att känna igen 

sig i den. Disidentifiering är, enligt Ambjörnsson, (och hänvisar till Beverly Skeggs) en mot-

sats till identifiering ”som karakteriseras av både ovilja och avståndstagande likaväl som ett 

grundläggande främlingskap inför den position man ålagts”.55  

   När jag läser Mian Lodalen finner jag samma typ av ovilja och avståndstagande inför den 

heteronormativa diskursen och ett främlingskap inför de roller en normativ femininitet tvingar 

en kvinna att spela. Hos Lodalen blir sexualitet istället för klass den största orsaken till dis-

identifiering. Lodalen inte bara beskriver och poängterar den alternativa lesbiska tillvaron, 

boken förmedlar också ett försvar för den. 

 
Det är verkligen beviset för att vi just INTE behöver män. Vi behöver dem inte på ett enda plan: vi 
klarar oss utan deras tekniska kunnande eftersom vi flator ofta är mer händiga än alla våra bröder 
och killpolare tillsammans, vi behöver inte deras muskler eftersom vi tränar som galningar, vi kan 
slåss när det behövs och i sängen kan vi dessutom hålla på längre eftersom våra löskukar varken 
kroknar eller blir impototo. Det enda vi möjlighen är i behov av är deras sperma. Men den tiden är 
snart ett minne blott […] (Smulklubben…, s. 38.)  

 

Här framhålls lesbiskheten som mer än bara sexualitet, den är fördelaktig i många situationer 

och männen som här symboliserar heteronormativa diskursen tar man starkt avstånd från. Lo-

dalen (eller huvudpersonen My) är motsägelsefull när det gäller kvinnor och initiativtagande. 

Först får vi veta vad My anser: 

 
Tjejer har överlag svårt för att ta initiativ och det behövs inte mycket fantasi för att haja hur det blir 
i lesbiska sammanhang när ALLA är av lambetonat honkön. Det är ett mirakel att det blir göka av 
och att kontakter överhuvudtaget knyts får man väl tacka alkoholproducenterna för. Själv är jag lika 
förundrad varje gång jag får till minsta samtal med en brud. Vid närmare eftertanke är det sällan el-
ler aldrig jag själv som står för initiativen.  (Smulklubben…, s. 135.) 

                                                 
55 Ambjörnsson, s. 93 
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Men i nästa sekund kommer bokens utförligaste sexscen där My tar alla initiativ i tågkupén 

med C-kupan. ”Jag böjer mig över hennes varma kropp som häver sig upp och ned i snabba 

andetag. Kysser hennes panna. Suger på hennes ena örsnibb.” (Smulklubben…, s. 141.) 

   My har förberett med dildoinköp och gjort i ordning kupén. Det är också hon som frågar om 

hon får penetrera henne, när C-kupan svarar jakande är My osäker på om hon förstått hur. 

Som om My vore en man som tar oskulden från en naiv flicka. När My vill byta ställning sva-

rar C-kupan; ”Hur då? Jag fattar inte”. (Smulklubben…, s. 143.) 

   Här ser vi återigen den hierarkiska ordning där den lesbiska har den sexuella kontrollen över 

den heterosexuella. C-kupan säger sig inte ha fått orgasm med en man och My fixar orgasmer 

åt C-kupan.  

 

I Trekant som är Lodalens fortsättning på Smulklubbens skamlösa systrar befästs hierarkin 

ytterligare, liksom motsägelsefullheten.  Nu är My lyckligt stadgad med den stora kärleken 

Bob. Det enda problemet är att de inte har så aktivt sexliv, för att råda bot på detta bestämmer 

de sig för att ha en trekant med någon tjej. Så en dag uppenbarar sig C-kupan och de inleder 

ett triangelförhållande. Bob och My, som båda är lesbiska diskuterar heterosexuella C-kupan; 

 
   ”Jag tyckte, om jag ska vara helt ärlig, att hon var lite lam. Passiv. Hetero. Du vet vad jag menar.” 
   Bob hade en poäng. Det är skillnad mellan lesbiska och heterosexuella. Heterofilkvinnorna är vana vid 
att bli uppraggade och nedlagda. De är inte bara vana vid det, utan det är oftast vad som förväntas av dem. 
Om de inte vill bli betraktade som små kåta hyndor. Vi flator däremot kan inte sitta som lealösa panel-
höns utan måste ständigt ligga på topp om det ska bli något göka av. Väl i sängen krävs hårt arbete. När 
jag nu penetrerade frågan mindes jag att C-kupan inte gjorde många knop mellan lakanen. Fast jag hade 
aldrig tänkt på det tidigare. Om jag jämförde Bob och C-kupan, vilket jag nu inte kunde låta bli att göra, 
så framstod ju Bob som rena bocken. Trots att jag den senaste tiden sett på henne som en geting i septem-
ber, på väg att somna in vilken sekund som helst. För att vara helt uppriktig så var det nu för tiden jag 
som stod för samtliga initiativ som togs var fjortonde dag. Jag låg på medan Bob tackade ja eller avböjde. 
Det senare var snarare regel än undantag. (Trekant, s. 158.) 

 

Men denna utläggning verkar delvis komma på skam några sidor senare när första trekants-

mötet inträffar. 

 
Det är som fan har flugit i C-kupan för hon är så ihärdig med att få av både sig själv och oss kläderna att 
hon verkar ingå i en dragshow där klädbyte måste ske på femton sekunder. Så här initiativrik minns jag 
heller aldrig att hon var på min tid. Undrar på allvar vilken kurs hon gått.  
   ”Åh” och ”Ah” utröns från C-kupans mun medan hon metodiskt och mycket snabbt river av 
Bobs jacka och skjorta, samt knäpper upp mina byxor. […] 
   ”Aaaa Gud, ta mig, rör mig, förgör mig”, stönar hon och faller med slutna ögon baklänges ner i 140-
sängen, iklädd något slags svart raffset. (Trekant, s. 163f.)  
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Ordningen bekräftas till sist när C-kupan lägger sig passivt i sängen och förväntar sig bli till-

fredsställd av de aktiva flatorna.  

 

DEN MOTSTRÄVIGA 

 

Nästa motmaktsstrategi är desidentifikationen, som Neumann beskriver som en kreativ pro-

test. Subjektet kombinerar delar ur olika diskurser med sin egen sak, köper en del och vänder 

sig bort från annat.  

    Detta är precis vad Fanny Ambjörnsson fann framförallt hos S-tjejerna i hennes undersök-

ning. S-tjejerna förhåller sig till en särskild syn på hur tjejer/kvinnor ska bete sig, en normativ 

femininitet, som främst tillhör medelklassen. Men samtidigt som de är medvetna om den och 

låter sig styras av den väljer de ibland att göra uppror mot den och framförallt att ironisera 

över normativiteten. 

   Att vara populär i gruppen och att vara attraktiv inför det motsatta könet kallar Ambjörnsson 

för den heteronormativa begärsmarknaden. I den organiseras hierarkiska relationer både ge-

nom homosociala relationer och den sexuella relationen mellan män och kvinnor. Begärs-

marknaden är ett system av normer, värderingar, begränsningar och regleringar.56 

   För att vara attraktiv på begärsmarknaden måste tjejer förhålla sig till, och balansera mellan, 

två ytterligheter; den oattraktiva, okvinnliga kvinnan och den lösaktiga alltför sexuellt till-

gängliga ”horan”.57  

   Ambjörnsson beskriver balansakten som svår att klara av, en tjej måste vara tillräckligt at-

traktiv för att inte räknas som okvinnlig men ändå inte framstå som alltför billig. Gränserna 

mellan positionerna är inte entydiga eller lätta att uppfatta, de är heller inte stabila.58 I princip 

förhåller sig alla huvudpersonerna i de valda romanerna just till den här dikotomin men jag 

ska framförallt titta på några av de tydligaste exemplen. Jag ska nu studera tre faktorer som 

bestämmer tjejens status på begärsmarknaden enligt Ambjörnsson; utseendekoden, beteendet 

och det sexuella initiativet. De är alla tätt sammanlänkade med varandra och skapar indivi-

dens position.  

 

 

 

                                                 
56 Ambjörnsson, s. 106. 
57 Ibid., s. 117. 
58 Ibid., s. 118. 
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Beteendet 

Att balansera mellan att inte bli sedd som hora och att samtidigt inte vara okvinnlig handlar 

mer om beteende än om sexualitet. En tjej bör uppträda normalt, det vill säga i enlighet med 

den normativa femininiteten. Men vad är normalt? Först ska jag med hjälp av Fanny Amb-

jörnsson definiera själva begreppet: 

 
…[N]ormalitet kan definieras som en sammanblandning av hur de flesta människor är och föreställning-
arna om hur de bör vara. Normalitet är alltså inte enbart en neutral beskrivning av det mest genomsnittli-
ga och vanliga sättet att vara, utan även en uppmaning om hur man bör vara. Därigenom har begreppet 
kommit att närma sig föreställningen om det ideala. Det åtråvärda med normaliteten stavas nämligen säl-
lan genomsnittlig. Och den person som, mot alla odds, kan visa upp helt igenom genomsnittliga värden är 
i sig inte representativ och därigenom heller inte normal.59  

 

Det normala söker sin mening och sin existens i relation till avvikelsen, till det som den inte 

är. Det är därför det är viktigt att definiera dem som faller utanför idealen. Att definiera andra 

tjejer som horor eller okvinnliga tjejer bekräftar samtidigt de som ”lyckas” vara kvar i ramen.  

Normaliteten är inte fast och därmed sårbar.60  

   Det går inte förklara exakt hur den normativa femininiteten ser ut, den förändras över tid 

och till viss del är den också beroende av plats, men som utgångspunkt kan man använda ett 

medelklassideal som Ambjörnsson försöker precisera. Medelklassfemininiteten var den sexu-

ellt avhållsamma och måttfulla kvinnan och grundade sig i ett avståndstagande från de andra, 

de kvinnor som bestämdes som okontrollerade, ofina och icke-respektabla.61  

   Begreppet horan har vuxit fram som den västerländska medelklasskvinnans motpol. Nyck-

elordet för denna normativa kvinnlighet är kontroll och för att slippa undan hora-stämpeln bör 

kvinnan kontrollera sitt beteende. Enligt denna logik kan en kaxig attityd eller ett ovårdat 

språk resultera i en lösaktig stämpel lika gärna som att knulla runt.62  

   Den normativa femininiteten hyllar även egenskaper som måttfullhet, inlevelseförmåga och 

tolerans. Tillbakadraget och blygt är bättre än intensivt utagerande. Hon bör vara glad och 

öppen men inte allvarligt engagerad och diskussionsvillig.63  

 

Sophie i Stjärnor utan svindel får kritik för att inte leva upp till de krav omgivningen, här 

överklassen, ställer på hur en gift kvinna ska vara. Till exempel när Sophies make Lukas 

mamma vill ge Sophie en matlagningskurs i födelsedagspresent så att hon kan laga represen-

                                                 
59 Ibid., s. 299. 
60 Ibid., s. 23. 
61 Ibid., s. 204. 
62 Ibid., s. 205. 
63 Ibid., s. 118f. 
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tationsmiddagar åt Lukas. Svärmodern säger sig vara orolig för Sophie nuförtiden, underför-

stått att hon blivit alltför politiskt engagerad. När Sophie föreslår att Lukas borde få presenten 

istället utbryter ett gräl och i efterhand bråkar Sophie och Lukas om det hela.  

 
”Hon ville bara ge dig en present.” 
”Hon ville ge DIG en present. En ny fru.” 
”Du har blivit så annorlunda på sista tiden, tycker hon. Hon sa det till mig i köket.” 

  […] 
”Vänta lite nu. Jag diskuterade med flit inte en enda politisk fråga ikväll. Jag sa ingenting om kvin-
nosaken. Jag öppnade inte ens munnen när hon talade om religiösa sekter som någonting positivt. 
Men när hon vill tvinga mig att bli någon sorts hushållerska åt dig måste jag dra en gräns.” (Stjär-
nor utan svindel, s. 165f.) 

 

Laura i Storlek 37 känner sig ofta kritiserad av omgivningen för att hon är singel och lever 

singellivet med fester, flirtar och alkohol. Både släkt och vänner förfasas i olika grad över 

hennes livsstil, hon blir till och med av med sitt arv från den rika farmodern när hon vägrar 

anpassa sig och hålla tyst när hon blev kritiserad. 

 
Gud vad hon kände sig trött på det här. 
   Att alltid gå själv på fester. 
   Att alltid känna sig betraktad och bedömd. På ett helt annat sätt än om hon levt i ett förhållande. Då vå-
gade folk inte kritisera lika öppet. (Storlek 37, s. 70.) 
 
 
 

Att ha ett fast förhållande blir liksom ett förkläde, för det första visar man att man är tillräck-

ligt attraktiv på begärsmarkanden för att fånga någon och för det andra så är man mer lagom, 

kontrollerad i sin sexualitet än som singel.64 

 

Utseendet 

Skillnaden mellan tjejer och killar beskrivs av tjejerna i Ambjörnssons forskning främst som 

kroppsliga skillnader. Manipulerandet av kroppen för att göra den feminin var viktigt för att 

uppfattas som kvinnlig. Val av kläder, smycken och sminkning har stor betydelse liksom hur 

frisyren ser ut och att ta bort hår på andra ställen på kroppen.65  

   Femininiteten är alltså producerbar och i strävan efter en viss status eller identitet är utseen-

det verktyget. Att manipulera utseendet gör kroppen mer kvinnlig och att låta bli att fixa sig är 

med andra ord att riskera att bli mer som en man. Men man måste veta hur man ska fixa sig 

lagom.66 Målet är att ta fram det som man föreställer sig vara naturligt kvinnligt och konst-

                                                 
64 Ambjörnsson, s. 125 
65 Ibid, s. 118 
66 Ibid, s. 158 
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gjordheten får därför inte lysa igenom för mycket, t.ex. genom hårförlängning, för mycket 

smink eller operationer.67  

 

Att manipulera lagom verkar inte huvudfigurerna i romanerna göra, men de döljer gärna för 

omgivningen de redigeringar de gjort och de anpassar sig ofta efter plats. I Storlek 37 är stil, 

kläder och utseende centrala delar i boken och för huvudpersonen. Rudberg broderar ganska 

länge om olika klädmärken och beskriver noggrant Lauras shoppingturer och ombyten inför 

någon aktivitet. Att Laura tidigare varit tjock och bantat bort 30 kg upprepas också ofta lik-

som att Laura lagt in silikon i brösten efter bantningen. Operationen är inget hon vill prata om 

och hon försöker dölja det men hon anser att det var nödvändigt.  

   Även Drougges Sophie har lyft brösten och i flera scener återkommer mönstringen framför 

spegeln där hon vrider och vänder på kroppen och bedömer den. Kläder och designmärken är 

viktiga också här, liksom för Boije af Gennäs Sophie. Klädmärken markerar också förändring 

hos människor. När en vän till den sistnämnda hittar sig själv efter att ha fött barn kastar hon 

Laura Ashley garderoben och det är den signalen som talar om för omgivningen att något har 

skett.  

   Boije af Gennäs Sophie försöker anpassa sig lite grand både efter den nya lesbiska gemen-

skapen genom att vara lite ”tuffare” klädd men när det är dags för adelspartyn är det festblåsor 

som gäller och istället är det Kaja som får försöka anpassa sig. Hon tar till sist på sig en klän-

ning vilket från början ses som ett svek mot både hennes klassideal och det lesbiska kollekti-

vet. Sophies försök att smälta samman både förändring och ändå hålla sig fast vid normen 

visas i följande citat på en av de första gångerna hon går på flatklubb: ”De andra tjejerna skul-

le säkert ha byxor, men det var inte så kul. Jag tyckte om att se kvinnlig ut när jag gick ut och 

dansade, och valde därför en svart, lång kjol och svart väst. Till detta ett par platåskor i svart 

lack med stora silverspännen.” (Stjärnor utan svindel,  s. 255.) 

 

Sophie i Andra sidan Alex definierar sig också genom sitt utseende. När Sophie rymt från 

familjen efter en ovanligt hård misshandel från Alex utspelas detta stycke: 
 
Stirrade länge in i sina militärgröna ögon. De var alkoholblanka. Hon kände plötsligt att hon var våldsamt 
trött på det där ansiktet och upptäckte samtidigt att hon behövde plocka ögonbrynen. […] 
 Sophie blev med ens övertygad om att hon skulle klippa håret och gick ut i det ofördelaktigt belysta bad-
rummet. Där satte hon igång, nästan darrhänt av iver, och lät de långa röda slanorna falla. (Andra sidan 
Alex, s. 36.)  

 

                                                 
67 Ibid, s. 160 
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Hon beskriver hårklippningen som en rit.  

   Efter att Alex och Sophie har separerat och Sophie blir programledare börjar omgivningen 

också att kritisera henne för att vara alltför utmanande. Det blir uppenbart till exempel i den 

här dialogen när en man ringer Sophie och talar om att hans hustru tror att de har en affär 

ihop.  

 
– Men din fru kunde väl i allsindar bara ha ringt mig och frågat! sa Sophie. Jag kan själv ringa henne. 
– Det räckte med att hon såg din djupa urringning en gång i rutan och sen var hon ännu mer övertygad om 
sanningshalten i falsarierna. Din trovärdighet ligger långt under noll, om du ursäktar. (Andra sidan Alex, 
s. 331.) 

 

Utseendet och klädsel kan med andra ord kopplas ihop med trovärdighet. Katarina Wennstam 

har i Flickan och skulden gått igenom en mängd polisutredningar och domstolsprotokoll från 

våldtäktsfall och funnit att de genomgående dömer och utreder med bland annat hänvisning 

till vad tjejerna har på sig. Det kan vara förmildrande om offret är ”sexuellt provokativ”.68  

 
Det finns tjejer som man kallar för ”cock teaser”. Kukretare. Det är en tjej som retar killar med sin kläd-
sel, hon hetsar honom med blickar och rörelser, får honom att tro att det ska bli något. Och sedan bara 
lämnar honom åt sitt öde, med stånd och allt. De flesta killar – och tjejer – är ganska överens om att det 
inte är något vidare snällt beteende. Så får man bara inte göra. Det har vi fått lära oss. Inte gå omkring i 
kort kjol om man inte ”vill något”.69  

 
Wennstam citerar också en kille som säger att han inte skulle våldta en tjej såklart men om 

han skulle göra det så skulle han välja en tjej med kort kjol. En tjej med lång kappa till exem-

pel är en fin tjej. Men en tjej med höga klackar och kort kjol vill något.70  

 
   Tjejernas värld är fortfarande väldigt begränsad och något av en ond cirkel. Om hon är avancerat 
klädd eller utmanande till sättet så kan hon bli våldtagen, och om hon blir det så är det ingen riktig 
våldtäkt eftersom hon själv bad om det. […] Ansvaret för mannens sexualitet ligger på kvinnan i 
den meningen att det är hon som måste ”passa sig”. Ansvaret för kvinnans egen sexualitet är också 
hennes eftersom hon inte bara ska passa sig, hon ska också ”hålla på sig” – annars kan hon få då-
ligt rykte.71  

  

Detta visar konsekvenserna av diskursen kring utseendet och den sexuellt tillgängliga kvin-

nan. Något som svenskt rättsystem också cementerar. I följande scen i Storlek 37 upprepas 

logiken att en tjejs utmanande utseende, här i form av Lauras silikonbröst, gör henne tillgäng-

lig. Situationen med Jeff inleds med att han kommenterar Lauras blus och säger att den är 

sexig och sen frågar om hon har gjort bröstförstoring.  
                                                 
68 Katarina Wennstam, Flickan och skulden (Bonnierpocket-utgåva 2004), s. 27. 
69 Ibid., s. 17. 
70 Ibid., s. 29. 
71 Ibid., s. 19. 
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 – Du har opererat brösten va? Det syns. Skitsnyggt. Jag gillar opererade bröst bättre. De är mycket fasta-
re. 
   Plötsligt kände Laura hur Jeffs hand började massera hennes axel och hur han sökte sig ner mot 
hennes ena bröst. […] Hon insåg att Jeffs enda skäl att be henne komma över var för att ha sex. 
Han brydde sig inte om henne på något annat sätt. Han ville bara knulla, helt enkelt. (Storlek 37, s. 
149.) 

 

   Bröstförstorningen som visar att Laura glidit av balansgången fungerar som en startknapp 

för Jeff. Laura blir till en början i och för sig kåt men är ambivalent till sin egen lust och efter 

att hon kommit vill hon inte fortsätta.  

 
–  Du får ursäkta, jag måste på toaletten. 
– Inte än. Det här går snabbt nu.  
– Jag vill inte. Jag måste på toa. 
– Sluta tjafsa nu, sätt dig på huk igen. Det går snabbt säger jag.  
  Men Laura reste sig i alla fall och gick mot badrummet. 
– Kom tillbaka, sa jag. 
[…] 
–  Tror du att du ska gå nu? 
–  Jag har ingen lust att vara kvar. 
– Men det passade förut. Då var du minsann kåt. Kom hit och sug lite nu. 
–  Jag går nu. 
Då reste sig plötsligt Jeff och kom efter henne. Men Laura var beredd, hade redan fått tag på sin 
väska och skyndade ut i hallen. (Storlek 37, s. 150f.) 

 

I efterhand sprider Jeff ut att Laura var full på dejten och att hon betett sig illa mot Jeff. Alko-

holintag är en annan förmildrande omständighet som Wennstam tar upp i Flickan och skulden 

som rättsväsendet tar hänsyn till i våldtäktsfall. En full tjej får skylla sig själv.  

   I enlighet med denna norm skyddar Jeff sig mot eventuella repressalier från Lauras sida 

genom att omedelbart späda på hennes släktingars misstroende mot Laura. 

 

 

Initiativet 

Ambjörnsson menar att en strategi för att undvika horastämpeln är att inte ta första steget i 

sexuella kontakter trots att man uppenbart är intresserad.72 Att bli uppraggad av en kille inne-

bär att vara attraktiv på den heteronormativa begärsmarknaden men om man själv måste ragga 

upp en kille finns risken att man blir betraktad som någon som måste ta saken i egna händer. 

Därför är det viktigt att det är killen som tar initiativet.73  

 

                                                 
72 Ambjörnsson, s. 120. 
73 Ibid., s. 123. 
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I Storlek 37 är det inte Laura som tar initiativ även om hon beskriver sitt vilda singelliv, med 

one night stands som hennes eget val. ”Paul lade ner henne på golvet mitt bland en massa 

kläder och kysste henne. /Han visste exakt vad han ville och tog för sig på ett sätt som ändå 

gav.” (Storlek 37, s. 18.) 

   Hennes brist på initiativ låter som den följsamma vi såg på tidigare. Det är också viktigt att 

poängtera för hennes nära väninna att det var hon som blev uppraggad. 

 
Men sen blev jag faktiskt uppraggad. Av en finlandssvensk kille. Han följde med mig hem, men ingenting 
hände. 
   Laura hade slutat berätta intima detaljer för Martina. Hon orkade inte höra att hon hade gjort fel och att 
hon borde hålla på sig. Lätt för henne att säga när hon knullade regelbundet med sin man. (Storlek 37, s. 
22f.) 

 
Här bevisas återigen det Ambjörnsson noterade, att ha pojkvän blir ett slags förkläde, det visar 

att någon har blivit kär i henne, att hon är tillräckligt attraktiv och att hon inte är alltför sexuell 

eftersom hon har en lagom sexualitet i ett förhållande.74 Just därför kan Martina, utan att säga 

någonting, stå som symbol för en fördömande omvärld. 

    Kvinnor sorteras in i facken dålig och fin flicka, vissa kvinnor är mer sexuella än andra, 

detta ofta kopplat till klass, och det är så den normativa femininiteten tagit form. Skammen 

blir här ett redskap för att göra skillnad på bättre och sämre kvinna. 

   Kvinnan är beroende av andras bedömningar om att inte ha passerat gränsen. Samtidigt är 

det omöjligt att helt undvika att bli misstänkliggjord för att ha en skamfylld sexualitet.75  
 

I på Andra sidan Alex är det är främst kontrasten mellan Alex och Sophies sexliv med andra 

efter att deras förhållande tagit slut som visar på skillnaden i initiativtagande. Sophies initiativ 

blir en angelägenhet för omgivningen och hon bedöms som dålig. Först ser vi på Alex med 

hans nya tjej Anna som han upprepande gånger betecknar som normal till skillnad från So-

phie: 

 
Han kysste Anna. Han var man, hon var kvinna. […]Han vände henne om och fick ner henne på 
alla fyra. Vad följsam hon var. Han drog upp hennes småblommiga röda klänning och halade ner de 
vita spetstrosorna han köpt åt henne. (Andra sidan Alex, s. 249.) 

 

Sophie har ingen ork eller sexlust efter att Alex flyttat och det dröjer länge innan hon får till-

baka den. Men en kväll överrumplar den henne och hon vill ha sex, med i princip vem som 

helst.  

 
                                                 
74 Ibid., s. 125. 
75 Ibid., s. 207. 
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Hon lät sin blick sluka de olika herrarna, en efter en. […] Hon lutade sig mot honom och viskade: 
   – Har du lust att sätta på mig? 
Lasso tappade hakan. 
– En snabbis bara, bredde Sophie ut sitt skamliga förslag och nickade bort mot toaletterna. 
 Lasso såg på henne uppifrån och ner, och för att han skulle förstå att hon inte gjorde narr av honom 
skrevade hon ett ögonblick så den korta Tank Girl-klänningen åkte upp och blottade trosorna. 
– Jag reser mig nu och går in på herrmuggen, så kommer du sen, viskade hon och gick. (Andra si-
dan Alex, s. 304f.) 

 

Ytterligare fyra män flirtar hon med innan hon får bli tillfredställd den kvällen.  

 
Då blev hon kåt igen. Sätt på mig, bad hon. 
– Igen? undrade han överraskad. 
– Nu, skynda dig! 
– Slyna! (Andra sidan Alex, s. 309.) 

 

Omgivningens fördömande når även tidningarna. Så här hårt blir ingen av de andra romanfi-

gurerna straffad. Ett större problem för normativiteten än att vara lättillgänglig verkar vara att 

verkligen vilja OCH att ta initiativet.  

   Så här diskuterar S-tjejerna i I en klass för sig: 

 
Att hångla med en okänd kille på en fest var tydligen något man just här vågade utsätta sitt goda 
rykte för. Samtidigt bär samma handling på risken att stämplas som lösaktig. Ett sätt att söka parera 
den stigmatisering en hora-stämpel innebär blir att bortförklara situationen med att man egentligen 
inte alls ville hångla. […] Genom att välja denna strategi utsätter de sig däremot för risken att fram-
stå som viljelöst offer […] I en av samtalets avslutande repliker antyder därför Annika att det hela 
mer är ett spel som måste upprätthållas enligt vissa regler. ”Tjejer vill nog”, säger hon, ”men de kan 
inte låtsas som om de vill lika mycket. Då skulle man bli madrass och hora och sånt.” Och införli-
var man dessa förhållningsregler på ett tillräckligt framgångsrikt sätt kan lösningen på dilemmat 
just beskrivas med Annikas formulering: ”Äh! Se det såhär: Vi lekte lite med pojkarna.” 76 

 

 

Motstrategier 

Ambjörnsson fann två strategier för att förhålla sig till balansakten; parodin och det multipla 

seendet. Den första strategin påminner om den oppositionella vi studerade tidigare. Det inne-

bär att värdera sin position annorlunda. 

   Då det är omgivningen som sätter hora-stämpeln och eftersom hon har få möjligheter att 

påverka stämpeln betraktas hon som ett offer.77 Men Ambjörnsson upptäcker att arbetarklass-

tjejerna, de som betraktas som lättillgängliga gärna vänder på och leker med horapositionen. 

De betraktar inte sig själva som offer. I följande citat berättar Marielle att hon var på fest  

 

                                                 
76 Ibid., s. 124. 
77 Ibid., s. 207. 
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och fick syn på en kille som var snygg. Inte jättesnygg, tillägger hon, men sådär så det räcker för 
en natt. (De andra tittar på varandra och fnissar förtjust.) Marielle beskriver hur hon gick fram till 
killen och frågade om han inte kunde skjutsa henne hem. Och det kunde han såklart, men först om 
ett tag, för han var så påtänd och full att det inte gick nu. Då lade hon till att han kunde få sova hos 
henne om han skjutsade henne hem. Och då vart det fart på honom! Han var drogad, men körde 
henne hem ändå. Och därhemma hade de sex i hennes säng. Sen gick hon på toa för att tvätta av 
sig. Men han var helt mesig. När hon kom tillbaka till sovrummet sa han att han hade längtat efter 
henne. Han ville kramas, men hon bara skrattade honom rakt i ansiktet. Eller kanske mer fnös åt 
honom, rättar hon sig. Han ville egentligen bara ligga och kramas, men hon la sig med ryggen mot 
och somnade. ”Helt fräckt!” På morgonen vaknade hon före honom. Han sa att han skulle vilja 
ligga kvar i hennes säng hela dagen och mysa. ”Ja visst! Slå bara igen dörren efter dig när du går 
då!” var hennes kaxiga svar. Sen dess har de aldrig setts.  
   Tjejerna skrattar, uppenbart roade av historien. Therese däremot tycker synd om killen. Hon på-
pekar att Marielle ju inte betedde sig bättre än den värsta sortens kille. Marielle svarar bestämt att 
det var just det som var så bra. Att för omväxlings skull få behandla en kille så.78     

 

Här ser Ambjörnsson hur killen förpassas till offret samtidigt som Marielles beteende är det 

som utifrån skulle bedömas som slampigt. Men eftersom hon själv intar positionen som player 

leker hon med föreställningen om horan. Hon löskopplar också den sexuella tillgängligheten 

från associationen till tvång, misslyckande och offerstatus och fyller istället den med hand-

lingsutrymme.79 

 

Drougge leker med klassiska koder i Andra sidan Alex både för slampighet men också med 

maktkoder. Alex upptäcker Sophie på framsidan på en söndagsbilaga efter att hon blivit pro-

gramledere; 

 
Hon hade halvslutna ögon och en cigarill i mungipan. Hon såg obeskrivligt vidrig ut. ”Sophie 
Wallner: Jag är en manslukerska” stod det. […] 
– Vilket slaskfnask! utbrast Alex när han såg ingångsbilden. Hon sitter ju för fan och fläker ut hela 
firren inför svenska folket! En sån horkona jag varit gift med! Det här var bara för mycket. Sophie 
satt i en fåtölj med låren särade så man såg rätt in i fjöset. Hon hade röda trosor och röda strumpe-
band, svarta strumpor, grova knäppkängor och den slimmade svarta Tank Girl-klänningen. […] 
”Sex är det enda jag vill ha av männen” var rubriken, och sen en nedryckare: ”Jag är ingen mans-
hatare, jag är realist.” […] Det var bara en jävla röta att han hade pitten i behåll efter tretton år med 
den där huggtandade rabiata gäddan. (Andra sidan Alex, s. 322.) 

 

Hennes röda raffset är tydligt refererade till horan liksom en rökande kvinna som gillar sex. 

Samtidigt är cigarillen också en symbol för män med makt liksom grova kängor. Därefter 

kommer hennes uttalanden. Uppenbarligen blir också Alex både provocerad och faktiskt rädd 

om sin manlighet; han tycker det är förvånande att hon inte helt kastrerade honom i deras äk-

tenskap.  

 

 
                                                 
78 Ibid., s. 208. 
79 Ibid., s. 212. 
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Multipelt seende 

I I en klass för sig finner Ambjörnsson en strategi hos tjejerna hur dom förhåller sig till ge-

nusnormerna. ”Föreställningen om att tjejer handlar och beter sig på ett visst sätt på grund av 

att de förväntas göra det var något som S-tjejerna då och då påpekade. Att man trots allt age-

rade efter vissa mallar förklarades ofta som en eftergift till andra människors krav och för-

väntningar på en som tjej. Och på de risker man ansåg sig ta om man lät bli.”80  

   Jag ska citera en diskussion mellan Ambjörnsson och tre tjejer i S-klassen. Det börjar med 

att Ambjörnsson frågar vad som är okvinnligt. 

 
   Julia skrattar till och rabblar: ”Nån som har orakade ben och kort hår, som spelar fotboll. Men det är 
den typiska schablonen. Nån som är lite grov.” Lina fortsätter: ”Man ska vara lite fin. Inte rapa… Så då 
kommer inte du med, Annika! Man ska bry sig om sitt yttre, det är typiskt kvinnligt.” ”Är ni kvinnliga?” 
undrar jag. Annika svarar tveksamt: ”Ja, det är vi väl. Man försöker. När man känner sig fräsch, när man 
är sminkad och så, går i kjol, då känner man sig kvinnlig. När man är orkad och ofräsch är man inte spe-
ciellt kvinnlig. Söndagar är en okvinnlig dag! Man duschar inte, håret hänger, man rakar inte benen, man 
går i fula kläder. Det är lite jobbigt att vara kvinnlig hela tiden, man har faktiskt inte alltid lust. Man orkar 
liksom inte alltid. Ibland vill man få lugn.”  
   Julia bryter in: ”Vi uppfattas nog som kvinnliga, men de vet inte vårt rätta jag! De ser ju bara vårt utse-
ende. Men det är nog för att killar bara ser oss när vi är med dem. När vi är ensamma är vi mycket mer 
pratsamma. Då har vi kul. Eller hur, så är det ju faktiskt?” fortsätter hon, delvis tagen av sina egna ord. De 
andra nickar, också de mer allvarliga nu. ”Man håller inte på på samma sätt när killar är i närheten. Då är 
man mer blyg. Det vore pinsamt om nån såg oss som vi är när vi är ensamma. När vi skriker högt en mas-
sa saker!”81 

 

Det som Ambjörnsson vill uppmärksamma i det här samtalet är frågan om när tjejerna väljer 

att införliva normerna och när de inte gör det. Hon menar att tjejerna är medvetna om hur de 

beter sig var och varför. Det multipla seendet innebär att man känner till normernas existens, 

förhåller sig någorlunda kritisk till dem och samtidigt väljer att delvis anpassa sig efter dem. 

Det multipla seendet möjliggör flera olika förhållningssätt. Antingen rycker tjejerna på axlar-

na och spelar spelet hela vägen ut. Eller så väljer de att förhålla sig öppet kritiskt till normerna 

men att samtidigt hålla på rätten att anpassa sig för att rädda sig själv. De kan också välja att 

opponera sig mot något men anpassa sig till annat. ”Ofta tog sig dessa förhållningssätt kom-

plexa och intrikata uttryck, kryddade av parodiering, indirekta avståndstaganden och skämt-

samheter.”82  

 

Jag ska visa hur Drougges Sophie, på liknande sätt som Ambjörnssons S-tjejer, pendlar mel-

lan att dels leva upp till bilden av den kvinnliga kvinnan och dels förkastar normativiteten. 

Med andra ord använder jag samma karaktär både i Ambjörnssons arbetarklassparodi och 
                                                 
80 Ibid., s. 66. 
81 Ibid., s. 67. 
82 Ibid., s. 68. 
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medelklasspendlandet.  Det är inför den nya pojkvännen Albin som denna pendling sker, men 

det är också en utveckling ifrån en offerroll. I följande dialog är förhållandet fortfarande rela-

tivt oseriöst: 

 
 –     Du är sexfixerad. 
- Jag knullar bara när jag är kär. 
- Men du bryr dig bara om min kropp, klagade Albin. Jag vill att vi ska prata också. 
- Visst. Jag pratar med dig så knullar du med mig, sa Sophie. (Andra sidan Alex, s.334.) 

 

I dialogen ironiserar de båda över normativa könsroller. Men i nästa sekvens är ironiseringen 

borta och ordningen återställd. ”När han var klar reste han sig och lyfte upp Sophie. Så bar 

han henne upp för trapporna och slängde henne i sängen. Stängde dörren. Drog av henne klä-

derna. Drog av sig kläderna.” (Andra sidan Alex, s. 335.) 

   Det blir mer seriöst, Albin förväntar sig att han kan slänga kläder var som helst, lämna disk, 

få mat lagad och Sophie anpassar sig. 

 
Klockan sju steg hon ur sängen och plockade kärleksfullt upp hans klädhög från golvet. Hon tänkte 
på vad Heidi von Born nån gång uttryckt som Sophie inte förstått då: Ska man leva med en man 
måste man känna ren och salig ömhet var gång man plockar upp hans strumpor från golvet. Nåt 
sånt. Det var ju alldeles rätt och riktigt, tänkte Sophie medan hon kände ett fjärilsstråk fladdra ge-
nom hjärtat samtidigt som hon ömt vek ihop Albins boxershorts. (Andra sidan Alex, s. 337.)  

 

Här införlivar hon och accepterar en given roll. Men till slut vaknar Sophie upp ur uppass-

ningstransen hon hamnat i och vänder tillbaka underordningspositionen. En dag lämnar hon 

huset så som han har lämnat det, hon plockar inte upp någonting som han har skräpat ner. 

 
    – Vad rörigt här är, grymtade han och lyfte på tidningarna som täckte bordet, troligtvis för att hit-
ta fjärren till stereon så att han kunde sänka musiken han inte var van vid. 
– Ja, svarade Sophie kallt. Här finns ingen piga. 
Albin glodde på henne men svarade inget. I stället la han sig ner i soffan med huvudet i hennes knä. 
– Jag börjar bli hungrig, gnölade han och såg upp på sin matte.  
Sophie började lägga ihop två och två nu. 
– Jaså, svarade hon likgiltigt. 
– Snälla, kan vi inte laga mat snart, gnydde voffsingen. 
– Jag är inte hungrig, sa Sophie nonchalant. 
– Kan du klia mig på ryggen? vädjade vovven ynkligt. 
– Nej, svarade Sophie ointresserat. Men jag vill knulla. Kom här! 
Hon fick lust att säga ”fot!” Hon tog Albins hand och han segade sig upp ur soffan. 
     – Lägg dig! dirigerade hon och ledde fram honom till fällen med det hopknölade badlakanet. 
Hon 
    fick lust att säga ”plats!”  
Sophie tog av Albin kläderna. Hon tog kuken i munnen. Långsamt växte den till sitt bamsefräs. 
Hon hissade upp klänningen och tog av sig strumpbyxor och trosor. Kramade hans vackra breda ax-
lar. Smekte hans bringa. Borrade in ansiktet i hans lurviga mage. Så satte hon sig grensle över ho-
nom och tog in staken. Han stönade lätt. Hon rörde sig långsamt till en början. Så härlig den var, så 
stor! Det brusade i henne, havsvågorna kom en efter en. Sen ökade hon tempot för att stegra ho-
nom. Han blundade och började stöna högre, kortare, nu kände hon hur kuken började svälla, ta sats 
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och stopp! Där slutade hon och skrek FY! Albin slog upp ögonen, nedryckt från toppen i ett enda 
huj och Sophie klev av. Hon reste sig och halade ner klänningen. Albin ställde sig på fällen, fortfa-
rande med fräs. Han började gråta. En stor naken karl med halvfräs som stod och bölade. Han var så 
väldig och så vacker. Men han hade begått ett brott. 
– Jag känner mig våldtagen, snyftade Albin. 
– Disco! sa Sophie. Ska vi skaka hand på det? Nu kom det. Hur fan tror du jag känner det, då! mor-
rade hon. Du går och dräller paltor runt dig, snubblar ut på morgnarna och in på kvällarna. Gör inte 
ett handtag, länsar mitt kylskåp, vräker dig i soffan… Jag lagar husmanskost, kliar dig på ryggen, 
plockar undan, handlar sånt jag vet att du gillar, och samtidigt försörjer jag fyra hungriga ungar och 
jag har precis gått igenom en skilsmässa och du känner mig, jag har berättat allt för dig, du vet så 
inihelvete väl och du … snyft … TAR MIG FÖR GIVEN! Som om jag vore din jävla MORSA! 
(Andra sidan Alex, s. 346.)  

 

Även om han ”bättrar” sig efter utskällningen lämnar Sophie honom och boken slutar lyckligt 

med att hon hittar sig själv bortanför mediahypen och förstår sitt värde som mamma, utan 

någon man. Sophie har därmed hittat sin väg att förhålla sig till diskursen, som mor men inte 

med en man som försätter henne i en alltför stängd kvinnoroll. 

 

Den lesbiska 

Hittills har jag skrivit mest om att passera gränsen till hora-stämpeln. Men på andra sidan 

finns som jag beskrev tidigare den okvinnliga kvinnan. I många fall är den okvinnliga kvinnan 

betraktad som lesbisk eller är densamma. I Ambjörnssons S-klass finns det en uttalad lesbisk 

och hon säger sig inte bry sig om killarnas åsikter på samma sätt som de andra tjejerna. Hon 

vågar ta mer plats. Hon är delvis friställd från outtalade begränsningar. Men hon upplevs ock-

så som oattraktiv på begärsmarknaden.83   

 

Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel skildrar en förändring eller en utveckling (som jag 

nämnde i tidigare forskning) av huvudpersonens identitet. Från början är Sophie lojal mot 

diskursen hon skildrar där den normativa feminiteten minst sagt är tongivande. Det är just 

relationen till män som hon ser som mest påtryckande i diskursen och det är att bryta de rela-

tionerna som blir viktiga. Hon kommer att ha kvar sin vänner även efter att hon börjar leva 

lesbiskt.  

 
Ändå gick jag i samma fälla gång efter gång efter gång; jag blev tillsammans med någon och denna 
person blev hela min värld. Jag kände att jag betedde mig på ett inlärt, heterosexuellt feminint sätt, 
komplett med smink och korta kjolar, väntan vid telefonen och sömnlösa nätter. Detta var inte att 
vara stark, detta var att vara svag, på klassiskt kvinnligt vis. Och det fanns bara en grupp som hade 
något att tjäna på denna emotionella reaktion, och det var männen. (Stjärnor utan svindel, s. 310.)  

 

 

                                                 
83 Ibid, s. 120 
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Men när hon bjuds in i det lesbiska kollektivet finner hon ett alternativ som hon börjar efter-

sträva.  
 

Jag duschade och klädde mig omsorgsfullt; jeans och v-ringad bomullströja med jeansskjorta utan-
på, boots och silversmycken. Samtidigt funderade jag över mitt beteende: att göra mig så fin jag 
kunde på Kajas språk, fast hon själv låg i sängen och var sjuk; på samma sätt som jag tidigare gjort 
för män, för Lukas när vi först blev tillsammans. (Stjärnor utan svindel, s. 201.) 

 

Här ser vi hur Sophie försöker översätta koderna och med hjälp av sitt utseende passa in i be-

gärsmarknaden. Hon ersätter här mannens förväntade bedömning för en kvinnas bedömning.  

När det gäller det sexuella initiativet är det skillnad mellan förhållandet mellan en man och en 

kvinna.  

 
När filmen var över och jag hade burit ut tallrikarna och tömt kycklingbenen i slasken kom Lukas 
efter mig ut i köket och tog mig om midjan.  
   ”Hej älskling!” sa han. 
   Jag vände mig om. Vi kysste varandra. Det smakade gammal bakfylla, kyckling och chips. 
   ”Kom”, sa jag.  
[…] 
Vi började kyssa varandra och Lukas smekte mig. Sakta började min kropp tända till. […] 
   ”Jag ska knulla dig”, viskade han hest i mitt öra. (Stjärnor utan svindel, s. 48.) 

 

Första gången vänskapen mellan Kaja och Sophie överskrids, tar Sophie initiativet till att kys-

sas, det är hon som lutar huvudet framåt och hon som kysser Kaja. När hon kommer hem be-

rättar hon det för Lukas som blir sur. 

 
När vi kom in i sovrummet tog Lukas tag i mig och kastade ned mig på sängen. Sedan började han 
att kyssa mig. Förvåning, skrattlystnad, ömhet; han ville älska med mig! Han ville bevisa för sig 
själv att jag fortfarande var hans och ingen annans.  
   ”Du har varit en stygg flicka”, väste han i mitt öra. ”Du har gjort saker som du inte får.” (Stjärnor 
utan svindel, s. 211.) 

 

När Sophie sedan fortsätter att träffa Kaja tycker Lukas att det är okej eftersom Kaja inte räk-

nas, hon är ju tjej. Den normativa femininiteten har konstruerat ett nästintill asexuellt ideal. 

Kvinnan är bara sexuell i relation till en man. Det gör den lesbiska sexualiteten osynlig.84 

Kanske kan det förklara varför Lukas diskvalificerar Kaja som rival om sin fru. 

 

De första gångerna Sophie och Kaja har sex är det återigen Sophie som tar inititiaviet, detta är 

dels en kontrast mot Mian Lodalens hävdande att homosexuella tar initiativet över de hetero-

                                                 
84 Ibid, s. 236 
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sexuella i en liknande relation men det är förstås främst i Stjärnor utan svindel en kontrast 

mellan den heterosexuella relationen där Lukas hade övertaget.  

 
”Du vill ligga med mig!” sa hon till sist, lågt, nästan som en flämtning. 
   Det var så komiskt att jag blev full i skratt. Den aggressiva, framåtskridande flatan plötsligt redu-
cerad till darrande asplöv, medan jag, heterosexuell hustru på rymmen, antog rollen av något slags 
förförerska.  
   ”Det är klart”, sa jag och log. 
   Kaja grep flaskan och hällde med darrande hand upp ett glas åt sig själv. Sedan svepte hon det.  
   ”Vill du inte?” sa jag. (Stjärnor utan svindel, s. 232.) 

 

I de långa sexskildringarna med Kaja jämför Sophie skillnaden mellan att vara med en man 

och en kvinna. Det är denna skillnad, från att ha varit låst till att bli fri som driver berättelsen. 

I bokens slutskede har äntligen Sophie blivit av med sin rädsla, Kaja likaså, och de kan vara 

fria mot varandra som, underförstått, inga heterorelationer kan.  

   Här är alltså den okvinnliga kvinnan, den lesbiska, inte ett oönskat fall från balansgången 

utan ett efterstävbart mål för huvudpersonen. Romanens diskurs skiljer sig inte från de andras, 

den är tvärtom ovanligt tydlig med över 500 sidor ångest hur att hantera att leva i den. Slutli-

gen konstateras att för att undkomma underordningen krävs att välja att leva utanför normen, 

att leva lesbiskt.  
 

Lesbiska kvinnor var revolutionärer. Det handlade inte bara om ett avvikande från normen rent sex-
uellt. Det handlade också om en annorlunda livsföring, om djupt kända värderingar, om mod och 
styrka för kvinnor. (Stjärnor utan svindel, s. 498.) 
 
Det stod klart för mig med blixtrande tydlighet vad det innebar att som kvinna gå emot strömmen, 
leva öppet lesbiskt, våga säga det högt. Det medförde inte bara besvär och problem, det innebar 
också en möjlighet att släppa loss sin lust och sin längtan, helt utanför alla givna normer om kvinn-
lighet och sexualitet. (Stjärnor utan svindel, s. 263.) 

 
 

AVSLUTNING OCH SAMMANFATTNING 
 

Vid första anblicken verkar romanerna förmedla helt olika budskap. Men de förhåller sig alla, 

mer eller mindre, inom samma diskussion; talet om hur kvinnan bör vara. Författarinnorna 

och deras huvudpersoner testar gränserna för vad som får sägas, vad som får göras och tänkas. 

Detta behov att testa gränser, att provocera bekräftar en sexualregim och en heterosexuell 

norm, lika mycket som den utmanar den. Skammen, ett resultat av ett behov att kvinnan, föl-

jer med i romanerna som en röd tråd. Hjältinnorna känner antingen skuld inför sin sexualitet 

som t.ex. Thorvalls Kerstin eller Louise Boije af Gennäs Sophie. Eller så försöker de parera 
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omgivningens försök att skambelägga dem som vi såg hos Rudbergs Laura, Drougges Sophie 

eller hos Carolina Gynning.    

   Foucault menar att bekännelsen, det oerhörda behov vi har att prata om sex är ett resultat av 

en kontrollerande sexualregim. Att sätta namn och definiera är också ett kontrollbehov såsom 

man har skapat den homosexuella. Foucault skriver att 1600-talets biktning och bekännelser 

där man tvingades att sätta ord på alla tankar, drömmar, handlingar kring könet har idag ut-

vecklats till ”skandallitteratur”. Det är samma uppbyggnad och syfte.85  

   Bekännelselitteraturen är en del av de procedurer som har utvecklats för att säga sanningen 

om könet, det är en vetenskaplig sanning man vill åt. Bekännelsen har blivit ett begär, menar 

Foucault, att tala har blivit ett behov och vi har idag vänt på maktrelationen och tror att när vi 

inte får bekänna är vi förtryckta när det i själva verket är i bekännelsen som maktrelationen 

finns. Man bekänner inte utan en närvaro, utan en partner som tvingar sig till den, värderar 

den, dömer, straffar, förlåter och försonas.86  

   Motstånd mot diskursen är alltid möjligt, till och med nödvändigt enligt Foucault, annars 

skulle inte en maktrelation existera. Om det bara finns en vilja finns inte heller dominans.  

Men motståndet är förmodligen bara strategier, som de tidigare nämnda strategierna, som 

visserligen gör uppror men ändå inte förändrar situationen och maktrelationen i sig.87 Mot-

stånd kan göras om en helt ny tanke formuleras som sätter den normativa diskursen i gung-

ning. Det har jag inte sett något exempel på. 

 

Individen kan använda sig av tre olika strategier för att förhålla sig till en rådande diskurs; att 

vara följsam, oppositionell eller motsträvig.  

   Den följsamma strategin innebär att individen är lojal till diskursen. Jag placerade fem ro-

maner i den kategorin och där är det bara Bi i Lögner som slutligen tar sig ut ur maktrelatio-

nen, romanen slutar lyckligt eftersom hon lyckades ta sig ur relationen som beskrivs som 

skadlig för Bi. På det sättet är inte Lögner lojal mot diskursen följsamma kvinnor eftersom 

målet är att komma bort från en sådan relation. Detta i motsats till Inte enklare än så och Att 

älska henne vars lyckliga slut innebär att maktförhållandet befästs. Thorvalls huvudperson 

Kerstin i Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig är ett exempel på en 

konsekvent följsam karaktär.  

                                                 
85 Michel Foucault, Sexualitetens historia, Band 1 Viljan att veta, (Göteborg 2002) s. 46. 
86 Ibid., s. 79. 
87 Neumann, s. 152. 
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   Alla vilda är inte ett exempel på en följsam huvudperson utan på en roman där ingen gör 

uppror mot den hierarkiska diskurs som målas upp. Både Stenbergs och Lejonsommars roma-

ner visar att könsbundenheten bara återfinns i de heterosexuella relationerna, i lesbiska rela-

tioner intar en av kvinnorna en dominerande roll och den andra en konsekvent underlägsen 

position.  

   Den andra strategin var den oppositionella där karaktären valde att handla tvärtemot det 

förväntade. Mian Lodalen tar starkt avstånd från den heteronormativa diskursen med sina två 

romaner men precis som i Alla vilda och Att älska henne lyser en hierarkisk ordning igenom 

relationerna där att vara lesbisk är att i och för sig att ta avstånd från den heteronormativa 

ordningen, men där andra hierarkiska ordningar har ersatt könsmaktordningen. Denna makt-

ordning gör Ta vad man vill ha uppror mot genom att vända på könsrollerna men romanslutet 

raserar detta uppror för huvudpersonen och det är också bara hon, ingen annan kvinna, som 

vänder på offerrollen. Trots att Ego Girl problematiserar offerrollen är själva diskursen inte 

annorlunda. Det är en fördömande omvärld hon kämpar emot och hon hamnar i alla fall i ex-

empelvis upprepande våldsrelationer även om hon poängterar att hon inte fastnar i dom. 

   Rudbergs huvudperson Laura är ett exempel på den tredje strategin, den motsträviga som 

kombinerar avstånd med att köpa en del av diskursen. Det är viktigt för Laura att inte följa 

konventionen, presenterad av omgivningen, och istället göra vad hon känner för. I en sekvens 

i boken hamnar hon med en kille som vill utnyttja henne då hon istället för att bli ett offer helt 

enkelt kan ta sig där ifrån. Samtidigt är det inte hon som tar initiativet och målet är ändå, i 

enlighet med önskan från omgivningen, att bli gift och stabil. 

   Både Andra sidan Alex och Stjärnor utan svindel är romaner där huvudpersonerna utgår 

från förhållande där de befinner sig i maktunderläge till att utvecklas som fria individer. Dro-

ugges Sophie lyckas genom att lämna män åt sidan och att fokusera på mammarollen och Boi-

je af Gennäs Sophie finner friheten istället i det lesbiska förhållandet.   

 

Romanerna jag undersökt erbjuder variationer i förhållningssätt kring könsmaktsfrågor. Men 

trots medvetenheten om hierarkier och normativa förhållningsregler för kvinnor som skymtar 

mer eller mindre tydligt i romanerna visar sig ett entydigt mönster. Relationer handlar om 

makt. I de fall kvinnorna inte är heterosexuella finns andra uttryck för att införliva ett makt-

förhållande än baserad på kön. I de heterosexuella paren är det alltid en relativ underordning 

som vi ser. När kvinnorna leker med positioner, eller disidentifierar sig med normativ femini-

nitet iscensätts ändå den diskurs som har makten. Även om romanerna skildrar huvudperso-

nerna som sexuellt frigjorda beskriver de också omgivningens eller huvudpersonens egna kri-
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tiska inställning till de många partnerna. Trots att det också finns en diskurskonkurrens är 

ändå en diskurs överhängande. Det avvikande bekräftar samtidigt regimen eftersom ingen 

roman jag läst har lämnat diskussionen med den aktuella diskursen bakom sig. Ingen har tagit 

det avgörande steget som skulle kunna diskvalificera den sexualregim vi lever i. Alla står i 

konflikt med den heteronormativa diskursen men alla förhåller sig också till den. Och därmed 

befäster, erkänner och bekräftar den på nytt. 

   Men om man ser romanerna i ett gemensamt sammanhang så formulerar de inte en stereotyp 

kvinna. Tillsammans ger de istället en relativt mångfacetterad bild av kvinnan av idag. Av 

kvinnor som finner olika strategier för att sätta sig i opposition mot en diskurs de inte är be-

kväma i.  
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