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Abstract 
 

 The purpose of this paper is to explore the female experience as it is spoken of in the novel 

Sindhia written by Rut Hillarp (1954) and how the main character in the book violates the 

experience from a queer perspective. My aim is to through a close reading highlight a number of 

discourses that underpin the book's imminent theme of love and submission. 

 According to Norman Faircloughs critical- discourse analysis, the text one reads produces a 

certain amount of discourses that one consumes. This way there is a dialectical interaction that can 

be set into a practical analysis together with a suitable academic perspective. This is the method I 

use in this thesis. The academic perspective I add is Judith Butler's queer theories supported by 

Michel Foucaults social genealogy in order to understand/analyze the woman’s position in relation 

to a social empirical history. 

 I came to the conclusion that Sindhia produces the woman's discourse from an ancient 

biblical/ mythological time up to modern time. It brings forth untold perspectives that disclose the 

social hierarchies and women's rebellion against them, a rebellion that has been silenced. The text 

simply transcends the myths and highlights what has been made invisible, it brings new 

perspectives to the discourse about women. This shows that the ancient stories that have 

submissioned the position of women also carry subversive possibilities. 

 

 

Keywords: Rut Hillarp, Sindhia, Judith Butler, Michel Foucault, discourse analysis, queer, religious 

mysticism, religious eroticism.
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1. Inledning 

Rut Hillarps skönlitterära verk Sindhia gavs ut 1954 av Norstedts förlag i Stockholm. Hillarp 

var då en etablerad poet med tre diktsamlingar och en lyrisk roman bakom sig. 

Sindhias handling kretsar kring en kärlekshistoria mellan en man och en kvinna och utspelar 

sig i Paris. Det är en historia om två självständiga individer som på olika sätt vill älska men 

samtidigt vara obundna. Det finns en paradox i denna vilja eftersom kärleken i sig är en relation. 

Konflikten i att vara självständig och samtidigt bunden ser olika ut beroende på individens position 

i köns- och samhällsordningen. När två individers viljor kolliderar och konflikt uppstår, hamnar 

kompromissen på ett ”naturligt” sätt på den underordnade individens lott. I det patriarkala samhället 

är det kvinnan som är underordnad mannen. 

Inom alla vetenskapliga områden försöker man idag att införa ett genusperspektiv för att 

upphöra med att reproducera diskurser kring skillnader mellan man och kvinna. Detta eftersom det 

”rent vetenskapliga” många gånger varit vilseledande och bidragit till katastrofala föreställningar 

samt följder för kvinnan. Kvinnans mentala tillstånd, kropp och kön har varit utsatt för 

undersökningar ibland enbart för att bekräfta hennes underordnade position mot mannens.
1
 

Att som kvinna i denna patriarkala värld älska med självständigheten intakt ter sig vara långt 

ifrån en självklarhet och det är den problematiken som Sindhia belyser. På så vis problematiserar 

dramat även en övergripande sociokulturell fråga där mannen och kvinnan bara får agera utifrån 

bestämda positioner. I den här uppsatsen kommer jag att rikta blicken mot den kvinnliga 

erfarenheten såsom Sindhia beskriver den, en erfarenhet som skapats genom kvinnans underordnade 

position i förhållande till mannen. 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siécle, Stockholm: Norstedts Förlag 

AB, 1994, s. 7-48. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den kvinnliga erfarenheten sådan den kommer i 

uttryck i Rut Hillarps Sindhia (1954) och hur huvudkaraktären i boken bryter mot den erfarenheten 

ur ett queert perspektiv. Genom en närläsning ska jag också lyfta fram ett antal diskurser som ligger 

till grund för bokens överhängande tema om kärlek och underkastelse.      

För att uppnå syftet utgår studien från följande två frågeställningar: vilka diskurser 

genomsyrar texten och hur förmedlas dessa utifrån ett queert perspektiv? 

3. Metod och avgränsningar 

3.1 Diskursanalys – en kort översikt 

Diskurs är det tal (språkligt, textuellt eller visuellt) som genom sin praktik (en text blir läst) 

sprids och beroende av dess hegemoni blir placerad i en ordning för sin särskilda domän. Om texten 

exempelvis är en vetenskaplig text om medicin är dess domän primärt den medicinska men den kan 

också ha påverkan på andra domäner – det finns alltid en växelverkan mellan olika diskurser. 

Diskursanalys innebär att sätta diskursen i ett särskilt sammanhang för att undersöka olika 

detaljer eller mönster som kan avslöja något om en viss tid och de strukturer som präglat dess form. 

 

 Diskursanalysens syfte är […] att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska

 fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionalisera de att vi uppfattar dem som naturliga.
2
 

 

I den här uppsatsen kommer jag att använda en kritisk-diskursanalytisk metod enligt Norman 

Faircloughs tredimensionella modell. Denna metod söker avslöja självklarheter och sanningar i vår 

värld som en effekt av olika talhandlingar eller diskursiva praktiker. 

”[E]tt villkor för all kunskap är att den är en representation av världen bland andra möjliga 

representationer.”
3
 Detta är premissen för den socialkonstruktionistiska hållning som mitt arbete 

innehar. Det innebär att talet om kvinnan och allt som beskriver/kategoriserar henne betraktas som 

diskursiva konstruktioner. 

Fairclough använder sig av begreppet diskurs både i form av språkbruk såsom social praktik 

och diskurs ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv – 

det vill säga en bestämd diskurs som kan skiljas från andra diskurser, till exempel en feministisk 

                                                           
2
 Jørgensen Winther, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, övers. Sven-Erik Thorhell, 

Lund: Studentlitteratur AB 2000 (1999), s. 32f. 
3
 Ibid., s. 29. 
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diskurs.”
4
 

3.2 Avgränsningar 

Det är utifrån Sindhias bestämda position som kvinna i en social praktik som detta arbete tar 

sitt avstamp. Judith Butlers queerteori stödd på Michel Foucaults samhällsanalys ligger till grund 

för mitt perspektiv medan Norman Fairclough är den som ger mig modell för att bygga upp min 

läsning. Analysen är avgränsad till två diskurser utifrån vilka positionen kvinna empirisk framträder. 

De diskurser som framträder starkast vid min närläsning är en religiös mytologisk diskurs samt en 

religiös erotisk diskurs, varför jag valt att fokusera på dem. 

Av utrymmesskäl avser inte detta arbete behandla mannens perspektiv. 

4. Bakgrund 

4.1 Tidigare forskning & mottagande 

Två avhandlingar studerar Rut Hillarps verk, nämligen Kärlekens ödeland – Rut Hillarp och 

kvinnornas fyrtiotalsmodernism av Annelie Brännström Öhman och Hoppets lyrik – Tre diktare och 

en ny bild av fyrtiotalismen, Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg av Jenny 

Björklund. 

Brännström Öhman skriver om Hillarps relation till kristen tro och religion där Hillarp hävdar 

att en religion som är skuldbeläggande måste vara en negativ ”makt”. Hillarp skiljer på typer av 

religiositet och menar att det har ett dubbelt ansikte, både karaktär av ett erotiskt, estetiskt slag och 

ett dömande, begränsande slag.
5 

”Ett genomgående tema i hennes diktning är kärleken, skildrad 

som erotisk mystik och konflikt mellan underkastelse och frihetskrav”.
6
 

I respektive avhandling är Björklund och Öhman överens om kärlekstemat i Hillarps diktning, 

men där Öhman ser kärleken som en förbrukad ideologi hos Hillarp ser Björklund hopp om 

förnyelse. Björklund skriver att ”[ä]ven om kvinnans underkastelse är total i dikten har hon ändå 

valt den själv, och eftersom diktjaget och kvinnan är synonyma är det också kvinnan som 

formulerar sin upplevelse”.
7
 

Eftersom Hillarps författarskap, och i synnerhet hennes verk Sindhia, i väldigt liten 

                                                           
4
 Jørgensen Winther & Phillips, 2000 (1999), s. 72f. 

5
 Brännström Öhman, Annelie, Kärlekens ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism, diss. 

Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1998, s. 168f. 
6
 Ibid., s. 169. 

7
 Björklund, Jenny, Hoppets lyrik. Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen, Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann 

Margret Dahlquist-Ljungberg, diss. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 2004, s. 197f. 
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utsträckning varit ämne för vetenskaplig forskning, tar jag även hjälp av icke-vetenskapligt material 

för att förstå Hillarp. I Dagboken skriver hon själv i samband med färdigställandet av Sindhia, 

”[j]ag har väl rätt att göra ett porträtt av en narciss. kvinna, vem angår det om jag själv är likadan 

eller inte [...] Jag tror att en karl måste vara mer än vanligt fördomsfri för att inte mina böcker ska 

gå honom på nerverna: både masochismen och arrogansen.”
8
 

I biografin, Rut Hillarp. Poet och erotiskt geni beskriver Birgitta Holm mottagandet av 

Sindhia som väldigt positivt, ”ett genombrott hos både publik och kritik”. Själv nämner Holm 

mottagandet som det finaste Hillarp någonsin fick. Sindhia nämns som ett stilistiskt mästerverk men 

Hillarp själv var inte nöjd.
9
 I Dagboken uttrycker Hillarp sitt missnöje över att ingen recension ännu 

förstått bokens problematik. ”Jag är av allt detta deprimerad […] Sen jag efter påsk fick veta att 

Sindhia sålts i över 1 000 ex. på en månad […] har jag gett fan i rec., som fortsätter i samma stil.”
10

 

Trots att hon skulle ge fan i dem, kommenterar Hillarp en recension: ”[a]rg förstås ett tag när jag 

beskylls för bristande allmängiltighet, 'fall för psykiatriker'. Som om inte alla kvinnor som dras till 

'fel' män är fall för psykiatriker, eg.! Så fort man lägger ovanliga synpunkter på ngt. kallas det 

bristande allmängiltighet, exklusivitet etc. – Ännu inte DN o Expressen.”
11

 

I den nätbaserade Tidningen Kulturen skriver Mats Myrstener en välorienterad artikel om Rut 

Hillarps liv och diktning. Han skriver hur Hillarp också provocerar den moderna läsaren, hennes 

förhärligande av mannen ”som den dominante och grymme guden/härskaren i sin fantasi...”
12

 

Ann Lingebrandt skriver i Helsingborgs Dagblad (HD) en essä om porträttet av Hillarp, 

baserat på hennes dagbok och Holms biografi. Lingebrandt beskriver Hillarp som en komplex 

person som 

 

[å] ena sidan den frigjorda, självständiga, stolta kvinnan som suveränt sätter sig över tidens spelregler och 

med högburet huvud krossar konventionerna. Å andra sidan hennes behov av att se upp till och underkasta 

sig männen […] Hon fångar själv dubbelheten när hon […] förklarar att hon vill vara både slavinna och 

drottning.
13

 

 

Både i Dagboken och i Holms biografi framkommer det tydligt att den manliga 

huvudkaraktären i Sindhia är baserad på Sivar Arnér, en svensk författare och prosaist som Hillarp 

under olika tidsperioder hade en intim relation med. Lingebrandt skriver vidare att förhållandet 

                                                           
8
 Hillarp, Rut, Dagboken. I urval av Birgitta Holm, Riga: Bokförlaget Atlantis AB, 2011, s. 284f. 

9
 Holm, Birgitta, Rut Hillarp. Poet och erotiskt geni, Riga: Bokförlaget Atlantis AB, 2011, s. 232f. 

10
 Hillarp, 2011, s. 297f. 

11
 Ibid., s. 297. 

12
 Myrstener, Mats, ”den sköna och den obscena Rut Hillarp”, Tidningen Kulturen, 16 april 2013. 

13
 Lingebrandt, Anne, ”Lidelse och lidande”, i Helsingborgs Dagblad, 20 nov 2011. 
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mellan Hillarp och Arnér var problematisk då det innebar känslor av underlägsenhet för honom. ”I 

hans ögon slog hon honom på alla plan: bildningsmässigt, socialt, litterärt. Ändå ville hon göra 

honom till den överlägsne Mannen.” 

Hillarps egna ord från dagboken, andras porträtt av henne och avhandlingarna om hennes 

diktning stärker min uppfattning att det är relevant att undersöka hur hon använder den religiösa 

mysticismen och eroticismen i Sindhia. För förståelsen av Rut Hillarp som person har Dagboken 

och Holms biografi varit särskilt viktiga. Att Hillarp var en uttalad feminist och normbrytande 

kvinna talar för att en queerläsning kan öka förståelsen för det hon sökte förmedla i sitt verk 

Sindhia.   

4.2 Teori 

4.2.1 Faircloughs kritiska diskursanalys, en tredimensionell modell 

Faircloughs modell består av tre delar: text, diskursiv praktik och social praktik. Den text som 

den här uppsatsen ska analysera är Sindhia utifrån vilken olika diskurser kan ringas in. Den 

diskursiva praktiken och den sociala praktiken har en dialektisk relation som innebär att de 

ömsesidigt formar varandra och på så vis tillsammans konstruerar vår värld. Det är sambandet 

mellan språk, kunskap och socialt handlande som ligger till grund för skapandet av ordningar. 

 

Det är centralt i Faircloughs perspektiv att diskurs är en viktig form av social praktik, som både 

reproducerar  och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, och 

samtidigt formas av andra  sociala praktiker och strukturer. Diskurs står således i ett dialektiskt förhållande 

till andra sociala dimensioner.
14

 

 

Diskursordning beskrivs som det system varigenom kommunikation kan ske då det är inom 

diskursordningen som resurserna (språket) för kommunikation finns. Språkbruk eller den 

kommunikativa händelsen är en del av diskursordningen där varje kommunikativ händelse kan 

reproducera eller ifrågasätta diskursordningen. Språkbruk, både som struktur och praktik är därför 

en del av den sociala praktiken. Diskursordning kan forma eller formas av särskilda språkbruk som 

kommunikativa händelser och har på så vis potential att förändra den bredare sociala praktiken. Den 

kritiska diskursanalysen undersöker de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala 

ordningen. 

Det är i den sociala praktikens fält som en analys kan göras. Fairclough föreslår att man i 

                                                           
14

 Jørgensen Winther & Phillips, 2000 (1999), s. 71f. 
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detta läge ska använda sig av ytterligare teoribildning då diskursanalysen inte ensam kan stå som 

modell vid det laget, (detta på grund av de diskursiva och icke-diskursiva
15

 element som den 

innehåller).
16

 

Den teoribildning som i analysen ska användas som parhäst till denna metod är en queerteori. 

4.2.2 Vad är queer? 

Ordet queer kommer från engelskan och betyder från början ”udda” eller ”konstig”, men 

kommit att innebära ett vidare begrepp. Genom användning av ordet ifrågasätts det som anses som 

normalt, det vill säga antagandet, om att det finns något som kan delas in i normalt-onormalt (i 

utövandet av sexualitet exempelvis). ”Queer, både som politisk rörelse och som teori 

uppmärksammar en rad förhållanden i samhället som har att göra med genus, sexualitet och 

makt.”
17

   

I boken Vad är queer, skriver Fanny Ambjörnsson att det inte existerar ett ursprungligt ideal 

att leva upp till, varför strävan efter det självklara, ursprungligt riktiga, det normala är ett dömt 

projekt. Istället uppstår binära uppdelningar som bra-dålig, ideal-kopia, man-kvinna, aktiv-passiv 

etcetera. Uppdelningar av detta slag har förstås konsekvenser. En konsekvens är att normen kan 

inkludera avvikelser som strategi och på det viset sätta villkoren för dess existens. Som exempel på 

detta nämns den heterosexuella normen som på sina villkor inkluderar den (avvikande) 

homosexuella. Normens inkluderande strategi strävar efter att upprätthålla hegemonin. Därför rör 

det sig inte om acceptans i verklig bemärkelse, snarare om att hantera och neutralisera det som 

identifieras som en möjlig hot mot normen.
18

 Även om den homosexuella identiteten accepteras 

innebär det inte att den anses som naturlig och därför knappast ideal. Tack vare en generaliserande 

historieskrivning upprätthålls och återskapas normen.
19

 

Queerforskning handlar om att undersöka hur sexuella normer uppstår, fungerar, upprätthålls 

och ifrågasätts. Därför sysselsätter sig queerforskningen med vissa frågor: Vad är sexualitet 

egentligen och hur har synen på den förändrats empiriskt? Vilken relation har sexualitet till 

föreställningar om kvinnligt och manligt? Och vad har makt med saken att göra?
20

 

                                                           
15

 ”Praktiker som primärt är icke-diskursiva är till exempel den fysiska praktik som ingår i byggandet av en bro, 

medan praktiker som till exempel kommunikationsplanering primärt är diskursiva.”, Ibid., s. 71. 
16

 Ibid., s. 75. 
17

 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 2006, s. 9f. 
18

 Ibid., s. 69. 
19

 Ibid., s. 29. 
20

 Ibid., s. 35. 
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4.2.3 Judith Butler 

Judith Butlers kritiska genealogi är med hennes egna ord ”[a]tt avslöja de grundläggande 

kategorierna kön, genus och begär som effekter av en specifik maktutövning”.
21

   

I sin bok Genustrubbel problematiserar Butler kategorier inneslutna i ett maktpolitiskt system 

som producerar och reproducerar deras innebörder genom olika diskursiva praktiker.
22

 De olika 

kategorierna är kön, genus, kropp, sexualitet och begär. Dessa kategorier ingår i en 

identifikationsregim där processer av naturalisering och representation liksom ifrågasättande och 

gränsöverskridande pågår. Denna regim är hierarkiskt uppbyggd och baserad på en rad vedertagna 

sanningar. Identifikationsregimen vilar alltså på en sanningsregim. Tillsammans producerar dessa 

regimer olika föreställningar i ett maktpolitiskt system.
23

 I föreställningarna ges mannen en 

dominerande maktposition över kvinnan och på grund av olika processer av naturalisering antas 

dominansen som något naturligt och blir i praktiken bekräftad, den så kallade ”heteronormativa 

matrisen”. Denna matris grundar sig i Freuds teori om faderslagen, incestförbudet och melankolin.
24

 

Butler finner att denna förbjudande lag till sitt ursprung inte undertrycker former av genus, alltså 

inte är ett förbud mot homosexualitet men har resulterat i den tvingande heterosexualiteten då den 

gått reproduktionens ärende. 

Butler visar i sin analys hur olika sanningar rörande identitet, kön och sexualitet skapas 

genom en rad olika processer av upprepning, påbud och förbud, (orsak och verkan). Hon föreslår ett 

sätt att bryta med traditionen av härskande regimer, (diskursiva praktiker), som skapat skeva 

positioner och verkligheter. Förslaget är performance, en könstravesti, ”[d]ragartistens parodiska 

återgivning skapar oro och förvirring inom representationssystemet och leder till att den 

normaliserade betydelsen av köns- och genuskategorierna undergrävs.”
25

 

För Butler innebär alltså drag, att det finns frigörande potential, förhoppning om att störta den 

köns- och sexualitetsregim som dikterar gränserna för våra identiteter.
26

 Men hur ska man använda 

sig av maskerad för att komma åt de instabila genusföreställningarna och låta dem avslöja sig 

själva? 

 

4.2.3.1 Performativitet – gränsöverskridande handlingar 

Butler hävdar att det inte existerar några stabila kategorier och attribut som kvinna, man, kön 

                                                           
21

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

Bokförlaget Daidalos AB, 2011 (1990), s. 43f. 
22

 Ibid., s. 69. 
23

 Ibid., s. 64. 
24

 Ibid., s. 16. och Ibid., s. 135. 
25

 Ibid., s. 19. 
26

 ”Underminera genus på det sätt jag föreslår, så blir livet gott att leva” – Ibid., s. 34. 
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och genus, snarare att de karakteristika som ges människan är sociala konstruktioner som kommit 

till genom olika diskursiva praktiker (talhandlingar som upprepas i den heterosexuella matrisens 

tjänst). 

 

 Lagen påtvingar oss diskursiva praktiker, och i den mån vi blir ålagda att upprepa sanktionerade 

talhandlingar är vi delaktiga i skapandet av normer. Men lagen kan inte kontrollera graden av trohet i våra 

repetitioner. Genom att iscensätta parodiska och kätterska upprepningar är det möjligt att undergräva lagens 

auktoritet. På så sätt kan man säga att upproret finns inbyggt i förbudets logik.
27

   

 

På detta vis har hon en antiessentialistisk uppfattning som innebär att det inte finns en inre 

naturlig substans som definierar människan och hens agerande.
28

 Tvärtom hävdar Butler i likhet 

med Foucault
29

 att det inte existerar något utanför lagen/ (språket). Här riktar hon en kritik mot de 

feministiska teoretiker som söker något före språket, eller utanför dess lagar, ett ursprung innan det 

uppstod skillnader och ordningar som mellan man och kvinna. Butler menar att identiteter, kunskap 

och mänskliga relationer är konstruerade utifrån diskursiva handlingar präglade av tidigare 

handlingar. ”...'performance' is not a singular 'act'...”
30

 

Upprepningarna består av normativa beteendemönster föreskrivna som recept för normens två 

könstyper. Mannen får genom dessa talhandlingar recept på hur han ska bete sig för att framstå som 

manlig, likaså får kvinnan lära sig att bli kvinnlig. De två kategorierna man och kvinna ska också så 

småningom enligt normens föreskrifter begära varandra och vid lämpligt tillfälle i livet reproducera 

minst en avkomma. Denna avkomma i sin tur från födseln, med läkarens (performativa) uttalande: 

”det är en flicka/pojke”, blir inskriven på den performativa väg av upprepade talhandlingar där 

kroppar identifierade som antingen pojke eller flicka lär sig att uppträda enligt föreskriften.
31

 

Könsidentiteten är alltså framför allt en effekt av performativa handlingar.
32

 Vad händer då om vi 

upprepar fel
33

 performance? 

”Enligt Butler uppstår förändring när vi medvetet eller omedvetet, uppträder på otillåtna, 

oväntade och omvälvande sätt.”
34

 Det finns inga fasta eller autentiska identiteter hävdar hon, 

tvärtom, det är just på grund av genusidentiteternas instabila godtycklighet som normen måste verka 

med full kraft. När människan överskrider genusgränserna synliggör hen just den instabilitet som 

                                                           
27

 Butler, 2011 (1990), s. 16f. 
28

 Ibid., s. 66. 
29

 Ibid., s. 16 och s. 83. 
30

 Butler, Judith, Bodies That Matter, Oxon: Routledge Classics AB, 2011 (1993), s. 60f. 
31

 Butler, 2011 (1990), s. 55-58. 
32

 Ibid., s. 18 och s. 43. 
33
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normen söker maskera. Genusnormen förutsätter att det finns en ursprunglig identitet, ett 

substantiellt ideal
35

 att eftersträva men då detta ursprungliga original är en kulturell konstruktion i 

ett hegemoniskt system där den ordning som upprätthåller dess makt kräver en strategi
36

 som 

maskerar den fiktion så att: 

 

genusrealiteten skapas genom ständiga sociala iscensättningar […] att idén om ett essentiellt kön och en 

sann eller varaktig manlighet eller kvinnlighet också har bildats som inslag i den strategi, som döljer den 

performativa karaktären hos genus och även de performativa möjligheterna att mångfaldiga genusformerna 

ut över den maskulina dominansens och den tvingande heterosexualitetens inskränkande ramar.
37

 

      

Genus är följaktligen en bräcklig identitet i en reglerad ordning som ständigt behöver upprepa 

naturaliserade handlingar för att maskera sin grundlösa plasticitet. 

I boken Vad är queer ger Fanny Ambjörnsson exempel på hur performativa handlingar kan se 

ut i verkliga livet. Ett gäng tonårstjejer på gymnasiet har performativt neutraliserat innebörden av 

ordet ”hora” genom att kalla varandra det i alla möjliga situationer. På så vis tappas ordet ”hora” på 

dess innebörd som något skambeläggande och stigmatiserande. Problemet blir dock att ordets 

betydelse i andra kontext kvarstår. För att performativa handlingar ska få bredare verkan måste en 

stor grupp av människor utföra dem.
38

 

4.2.4 Michel Foucault – om sanning, styrning och makt 

Det har skapats en binär relation mellan mannen och kvinnan där mannen är den norm från 

vilken kvinnan utgår. Detta innebär att mannen ses som överordnad kvinnan, har ett högre värde. 

Hur dikotomin mellan mannen och kvinnan uppstått är mindre relevant i relation till de makter som 

ännu upprätthåller den. Michel Foucaults arbete tillhandahåller en inblick i de olika mekanismer 

som skapar dessa olika sociala ordningar.
39

 Enligt Foucault har varje samhälle en sanningsregim. 

Sanningar uppstår genom upprepade utsagor av professionella människor verksamma på seriösa 

institutioner/ platser, som universitet eller media. Sanningen har sin egen politiska ekonomi där vad 

vi betraktar som ”sanning” är utsagor som blivit giltiga genom en rad regelstyrda procedurer. De 

sanningar som cirkulerar är alltid knutna till makten, som producerar och upprätthåller dess 

giltighet.    

                                                           
35

 Butler, 2011 (1990), s. 220f. 
36
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11 

 

För att makt ska kunna utövas krävs kunskap om styrning. För att kunna styra ett folk krävs 

viss implementering av självstyre, viss autonomi. För det självstyrande ändamålet behöver 

individen lagar, kännedom om rätt och fel. Individen måste bli moraliskt uppfostrad, en uppfostran 

som i väst länge utövades av den kyrkliga makten. Statens och den kristna trons syn på mannen och 

kvinnan, familjen som en enhet gagnade varandra. Familjen blev ett instrument i styrningen av 

befolkningen. Allteftersom samhället utvecklades, utvecklades även styrningsteknikerna som bland 

annat hade med befolkningens välstånd, livslängd och hälsa att göra. Styrningen av befolkningen 

blev statens mål
40

 På så vis hamnar befolkningen i styrningens/statens händer där staten är på det 

klara med vad den vill befolkningen, men befolkningen är i stort okunnigt om vad som görs mot 

den.
41

 

Regementalitet är samlingsnamnet för de disciplinerande institutionerna, (skolor, verkstäder 

och arméer och så vidare), som formats under historiens gång där den genom olika processer och 

under olika former av stater blivit en särskild form av makt att utövas över massan. 

Regementaliseringen av staten som varit helt grundläggande för vår västerländska historia hade 

aldrig fått de dimensioner den fick om den inte haft sin grund i tre modeller (en kristen-

pastoralmodell, en diplomatisk-militär modell och polis/ övervaknings-system)
42

 som var och en 

var starka instrument i styrningstekniken. 

Befolkningen blir en biologisk enhet, en enhet som kan utnyttjas som en maskin för att 

producera rikedomar, tillgångar och andra individer. I och med detta blir kroppen dresserbar och 

livet ett objekt för makten, som blivit materialistisk. Det är nu, i och med livets inträde inom 

maktens domän som könet blir en ”avgörande faktor, ty könet hamnar precis i ledfogen mellan de 

individuella kroppsdisciplineringarna och befolkningsregleringarna. Könet är det utifrån vilket man 

kan säkra övervakningen av individerna”.
43

 Könet blir ett disciplinerings-instrument varigenom 

man genom olika institutioner som skolan och kyrkan kunde kontrollera ynglingarna och deras 

sexualitet. 

 

könet befinner sig i skärningspunkten mellan disciplineringarna och regleringarna, och det är i den 

funktionen som det mot 1800-talets slut blir en politisk pjäs av största betydelse för att göra samhället till 

en produktionsmaskin.
44

 

                                                           
40

 Foucault, Michel, Diskursernas kamp, ”Regementalitet”, texter i urval av Thomas Götselius och Ulf Olsson, övers. 

Jan Sjunnesson Rao, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2008 (1994), s. 198ff. 
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 Ibid., s. 199. 
42
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 Foucault, Michel, Diskursernas kamp, ”Maktens maskor”, texter i urval av Thomas Götselius och Ulf Olsson, övers. 

Jan Stolpe, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2008 (1994), s. 217f. 
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Det är alltså under olika processer av sanning, makt och styrning som människan lever sitt liv, 

begär och älskar. Dessa processer har sett olika ut beroende på olika tidsperioder men nästan alltid 

har kvinnan i relation till mannen haft en underordnad position. Vad Foucault med sina studier visar 

är hur denna position är i direkt relation till en ekonomi. Mannens och kvinnans position står alltså i 

relation till en ekonomisk avkastning som gagnar samhället. I sitt stora akademiska projekt 

fortsätter Judith Butler i Foucaults fotspår in på könets genealogi för att visa hur dessa processer 

verkar på kön, genus och sexualitet. 

5. Analys 

Med stöd i Faircloughs modell ska jag nedan ringa in den diskursiva respektive sociala 

praktiken i Sindhia och analysera dem utifrån Butlers och Foucaults teorier om kön, genus, sexuella 

handlingar, makt och begär. På så sätt ska jag undersöka hur den kvinnliga erfarenheten kommer till 

uttryck i Sindhia och hur huvudkaraktären bryter mot detta. De diskurser som jag efter en 

närläsning av boken anser som mest framstående utifrån syftet är den religiösmytologiska och den 

religiöserotiska. Jag kommer därför att begränsa mig till dem i analysen. 

5.1 Religiös mytologisk diskurs: Lilith, Eva & Gud – Sindhia & Reger 

Sindhia är en variant av namnet Cynthia, mångudinnan Artemis, som enligt grekisk mytologi 

är jaktens och kyskhetens gudinna samt beskyddare av gravida kvinnor. Det påstås att Artemis 

historia är äldre än den grekiska mytologin där hon är jaktens gudinna men även modern till allt 

levande, människor och djur. Beteckningen mångudinna kommer av att hon jagade under månen. 

Huvudkaraktärens namn, Sindhia, indikerar således för en möjlig mytologisk position utifrån vilken 

hon talar.
45

 

Den mytologiska läsningen av namnet öppnar även upp för en möjlig mytologisk/religiös 

läsning av själva texten, särskilt följande rad, ”[d]et var han som gav mig mitt namn. Han påstod att 

när jag blundade var jag född i Indien.”
46

 Här har en man namngivit kvinnan. Den namngivande 

mannen är utifrån ett mytologiskt/religiöst perspektiv Gud. Enligt alternativa berättelser är Lilith 

den första kvinnan som Gud skapar och namnger. Hon skapas av samma stoff som Adam tillika 

hans jämlike. 

Enligt judisk mystik är Liliths symbol ormen och hon är släkt med den indiska gudinnan Kali. 

                                                           
45

 Artemis möjliggör alltså för en mytologisk läsning som analysen fortsätter med, i slutdiskussionen kommer jag att 

återkomma till Artemis gestalten. 
46

 Hillarp, Rut, Sindhia, Stockholm: Podium, 2001 (1954, Norstedts Förlag), s. 19f. 
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Liliths och Adams liv ihop följs av ständiga bråk. Lilith vägrar underkuva sig Adams vilja som 

bland annat går ut på att hon ska ligga under honom. Lilith står på sig och hävdar sin position som 

hans jämlike, sin rätt att ligga på det sätt hon själv behagar. Slutligen får Lilith nog av att konstant 

hävda sin rätt, hon den enda som kan, uttalar Guds heliga namn varpå hon får vingar
47

 och kan fly 

över Edens höga murar. 

 

Men sen förändrades världen. Och han gick bort och sa att jag hade brutit mot spelreglerna. Det var många 

år sen, och jag har aldrig mer låtit mig födas i Indien […] Jag hade alltså handlat ohederligt: satsat mer än 

min motspelare. Och visat det! Mitt ansikte har ingen sett sen dess. Jag undrar ibland om det finns kvar. 

Bara glimtar, när ett vemod beveker mig. Det har rentav funnits tillfällen då jag har velat visa det, men inte 

kunnat, känt att det såg öppet ut, men inte på det rätta sättet: spelade öppet. Det är lättare med ord,  och nu, 

när det är för sent. Jag ler när jag skriver detta, det var min hämnd att du aldrig fick se mig mer. Min hämnd 

på den fria kvinnans standardsituation i våra dagar.
48

 

 

Precis som Reger till Sindhia i citatet ovan, säger Adam att Lillith har brutit mot spelreglerna 

när han förråder henne inför Gud. Då sänder Gud tre änglar att söka rätt på Lilith och tvinga henne 

tillbaka. Lilith vägrar lyda Guds eftersända och blir hänvisad demonernas värld. Enligt myten blir 

Liliths hämnd att döda människobarn och om natten våldta sovande män för att själv bli havande 

och föda demonbarn, av vilka hundra dör per dag som Guds straff på hennes olydnad. Vad innebär 

det att skriva in sig i Liliths berättelse, en av historiens mest osynliggjorda kvinnor? 

Gud som inte ville riskera ännu en egensinnig kvinna som vägrar tillfredsställa Adam ersätter 

Lilith med Eva. Denna gång skapas kvinnan av Adams revben och kan därför bli hans underordnade 

”andra” och inte hans jämlike. Adam behövde inte längre klaga över sin ensamhet och han hade fått 

sig en foglig kvinna som han kunde bestämma över. Med Eva blir världsordningen återställd. Eva 

betraktas nu som den första kvinnan. Lilith blir osynliggjord då hennes handlande bestred ordningen 

– som tydligen går ut på att bejaka och tillfredsställa mannen. Ovanstående citat leder oss från 

skapelseberättelsen, med både Lilith och Eva, till Sindhia och hennes diktning om kvinnans 

”standardsituation”.
49

 

I Nya perspektiv på religion skriver Ingvild Gilhus Saelid och Lisbeth Mikaelsson att ”[d]et 

mytologiska arvet används till att stödja hierarkiska strukturer och bidrar därmed till att göra 

somliga till förlorare och andra till vinnare i det sociala systemet.”
50

 Det spelar alltså mindre roll om 

                                                           
47

 Reger till Sindhia: ”Se rakt fram – den där skuggan på din tinning, som en vinge.” – Ibid., s. 31. 
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 Ibid., s. 19. 
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 Ibid., s. 19. 
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Bokförlaget Natur och Kultur, 2003 (2001), s. 173f. 
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kvinnan är en Lilith eller en Eva, enligt hierarkin i det sociala systemet är hon oavsett vilken den 

som förlorar. Vad myten om Lilith berättar kanske kan vaskas ut till följande: att illusionen om 

kärlek och jämlikhet aldrig har existerat för hur ska kvinnan stå ut med mannen och alla hans kval 

om han inte står ut med kvinnans? 

Genom att skriva in sig som skapelsens första kvinna, skriver Sindhia samtidigt in mytens 

världsordning i sin egen historia, en historia kopplat till en man, Reger. följaktligen blir även han 

inskriven i ordningen, på så vis framträder han som Gud. Namnet Reger är ett så kallat ambigram, 

det vill säga ett självspeglande namn fram och tillbaka/ upp och ner. Namnet kan även leda tankarna 

till verbet ”regera” av ordet ”regent” – därtill en ”självtillräcklig regent”, den allsmäktige, Gud. En 

Gud som skapade kvinnan, gav henne frihet men som när hon tog vara på friheten straffade henne 

och fördrev henne till demonernas rike. Därefter skapades den ordning som Sindhia diktar om. En 

kvinnlig position där enbart rätten att älska ges, för att få bli älskad måste hon offra sin frihet. På så 

sätt symboliserar Lilith uppror och frihet medan Eva, vars namn även är namn på ett fjärilssläkte 

blir symbol för självuppoffring. När Sindhia följaktligen formulerar: ”därför att du inte kan rycka 

vingarna av mig, ska du tro att jag är en fjäril”,
51

 artikulerar hon upprorets maskerade position. 

Med hänvisning till Foucault om ”sannings” processen samt i dialog med Butler kan det bara 

finnas former av kärlek som ryms inom gränserna för den matris som upprätthåller en 

könskategorisk ordning. För att olika former av kärlek/genuspositioner ska accepteras måste enligt 

Foucault, sanningens makt separeras från de hegemoniska makterna som är sociala, ekonomiska 

samt kulturella. För att göra det föreslår Butler gränsöverskridande handlingar som hamnar i 

konflikt med den tillfälliga ordningen men som genom ihärdiga upprepningar kan förändra dess 

grundsats. 

Redan inledningsscenen i Sindhia ger tydliga signaler om en oerhört mansdominerad miljö, 

Sindhia sitter på en uteservering där männen har allt handlingsutrymme. Hon är sysselsatt med att 

skriva ett brev, en handling som signalerar en intellektuellt jämlik kvinna som dessutom uppträder 

obrydd av de manliga blickar som söker hennes uppmärksamhet. Denna bild av en ung självständig, 

intellektuell kvinna hamnar i direkt konflikt med efterkommande bild, där vi slungas rakt ner i 

hennes brev, skrift/ tankar. Här uppträder istället bilder av smärta, kval, kärleks-feber, sårad stolthet, 

hat och svek. En ”känslostorm” – som i den inledningsscen vi sett tycks helt maskerad av den 

samtidiga kroppsliga yta som befinner sig bland enbart män, män som hon i brevet skriver att hon 

hatar. 
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Dit har vi hunnit, vi kvinnor, med vår frihet. 

Frihet att älska utan att bli älskade. 

Och ändå kan vi inte anklaga männen. 

Vi kan ju göra likadant, vem fordrar räkenskap av oss? 

Endast naturen kan vi anklaga, som har format oss annorlunda. Eller är det samhället? Hur likgiltigt vilket, 

för vi vill ju ändå inte bli som män. Vi vill älska och bli älskade. 

Eller åtminstone: få tillstånd att älska. Att visa vårt ansikte. För någon som tar emot och ser.
52

 

  

Sindhia som ensamstående, yrkesarbetande kvinna betraktas som en fri kvinna men det är en 

frihet som kostar. När Sindhia skriver ”[d]it har vi hunnit […] med vår frihet. Frihet att älska utan 

att bli älskade” tyder på att kvinnan bekostar sin frihet med kärleken och kärleken med friheten. 

Sindhia ifrågasätter kvinnans belägenhet, vars konstruktion hon påpekar och erkänner, (naturligt 

eller kulturellt, ”[h]ur likgiltigt vilket”
53

, konstruktion likväl), att trots sin frihet fortsätta tilldela 

mannen en position som överordnad sin egen. Vad Sindhia säger kan med Butlers teori uttryckas 

som följande: att friheten är chimär så länge handlingen upprepar en struktur som befäster den 

heterosexuella matrisens hegemoni.
54

 

Det är även i inledningsscenen som den manliga blicken framträder som mest tydligt. Utifrån 

den manliga blicken ges detaljer kring Sindhias utseende, hennes kläder samt ett halssmycke i form 

av en orm, ett signalement för kvinnan och djävulen. Ynglingen som betraktar Sindhia tänker att 

”[h]on är äventyret […] hon gör allt som faller henne in. Men ingen kan räkna ut vad det blir […] 

Det blir aldrig jag som faller henne in […] Hon är olycklig, tänkte den mycket unge mannen, i 

revolt. Det är fel. Så ska hon inte vara i min pjäs.”
55

 Åter i dialog med Butler hänvisar denna 

inledningsscen och ynglingens blick till en könskategorisk ordning.
56

 När ynglingen inser sin 

underordnade position, det vill säga, begär en kvinna som inte begär honom tillbaka, kan han 

avfärda henne från sin överordnade sociala position som man. Den självständiga kvinnans position 

hamnar därför i konflikt när den möter den manliga blicken, där hon oavsett sin självständighet 

alltid i relation till mannen är i underordning. Något som framgår i det brev Sindhia skriver samt i 

den unga mannens blick. 

Genom att både referera till skapelseberättelsen och synliggöra den gestalt som demoniserats 

samtidigt som Sindhia fysiskt befinner sig mitt i Paris på ett kafé omgiven av män, placerar hon sig 

i hjärtat av modernitetens anspråk på att bryta mot traditionen och frigöra sig från mytens 
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bundenhet. Den insikt Sindhia får genom världsordningen är i detsamma en insikt om 

världsomstörtningen. Den Lilith som framträder i Sindhia genom Sindhia är bilden av en kärleksfull 

kvinna som blir förrådd av den man hon älskar, han älskade nämligen aldrig henne. För honom var 

hon ”bara en kvinna vilken som helst” men för henne var han en man, ”alltså inte en man vilken 

som helst”.
57

 Reger är den man som Sindhia älskar och utifrån det mytiska är han den Gud hon 

anser sig tillhöra. 

De religiösa och mytologiska diskurserna genomsyrar hela texten. När Sindhia talar om 

nakenheten i texten som en synd och kvinnan som något mannen behöver försvar mot kan det tolkas 

som ett uttryck för syndafallet
58

 och det tillstånd som uppstod efter det.
59 

 Frihet, förklarar Sindhia 

är att visa sitt ansiktes (sin själs) nakenhet för någon som tar emot och ser det men kvinnan kan bara 

spela det, leka det, därför är positionen kvinna redan en maskering. Av den anledningen blir 

ensamheten för Sindhia också den djupaste friheten, väl medveten om att den alltid leder till ny 

bundenhet.
60

 

 

– Du utgår hela tiden från en situation som inte kan leda till ett normalt förhållande. Varför väljer du aldrig 

att förälska dig i en man som kan älska dig? 

– Jag vet inte. Kanske därför att jag bara kan älska konstnärer.
61

 

  

Sindhia arbetar som översättare och det framkommer genom att hon vid ett tillfälle, då hon 

och Reger är kära, sysslar med att översätta ett verk av honom.
62

 Utifrån den kristna diskursen där 

Sindhia förgudligat Reger, (konstnär liksom Gud, skapande kraft), kan denna information tolkas 

som att hon översatte Bibeln. I sin översättning förklarar hon sin kärlek för sin härskare (Reger), en 

religiös känsla som kräver offer: ”att det vi är och gör ska betyda något för någon annan, helst då 

någon som är större än vi: den gör man till sin gud, väntar på att han ska ställa krav på en […] Den 

ljuva underkastelsen.”
63

 Samtidigt kräver Sindhia sin frihet att helt råda över sig själv, vara obunden 

och stifta sina egna lagar. På det viset leker Sindhia med bilden av kvinnan. 

Genom att placera sig själv som uttolkare av skapelseberättelsen och den världsordning som 
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den gett upphov till, synliggör och producerar hon en ny diskurs ur de kanoniska texterna. ”Endast 

naturen kan vi anklaga, som har format oss annorlunda. Eller är det samhället?”, säger Sindhia och 

påpekar med det att kvinnan (mannen inbegripen) är en konstruktion. Varför inte leka fram en 

annan? För Sindhias samtid står konflikten mellan två slags kvinnor där en vill ha trygghet och 

värme och den andra drömmens oåtkomlighet.
64

 Påbudet är värme och trygghet medan förbudet är 

drömmens oåtkomlighet, det vill säga frihet att handla och begära utanför gränserna för det 

”normala”. En ogift, kringresande och självförsörjande kvinna som inte söker familjelivet i första 

taget, om alls, utan tvärtom finner större lockelse i äventyret och friheten att utveckla sin egen 

karaktär är redan för Sindhias samtid starkt normbrytande. När kvinnan börjar agera, säger Butler, 

ifrågasätter hon mannens position och auktoritet, hon återgäldar den manliga blicken.
65

 

I den världsordning Sindhia skriver in sig i finns den allsmäktige Gud som härskaren över allt 

levande, mannen och kvinnan. Men religionen är enkönad, den är i sig man, och kvinnans roll och 

position har utgått från hans. Kvinnans handlingar har därför blivit nedtonade, ibland till den grad 

att hon passerat genom sekler nästan helt tyst.
66

 Genom att hänge sig åt den religiösa känslan ger 

Sindhia sig själv sexuell legitimering, där hon förvaltar sin drift till maktlystnad som sexuell 

underkastelse. Sindhias känsloliv är levande oavsett om lidelsen skapar hennes lidande; hon känner 

hellre smärta än lever utan känslor som rör om det innersta. Sindhia frågar om det finns kärlek som 

är fri från maktlystnad, att om hon inte blir älskad så vill hon åtminstone bli härskad, allt förutom 

likgiltighet.
67

 

5.2 Religiös erotisk diskurs – religiös eroticism som lek 

När Sindhia som ung möter den man som väcker hennes begär och ber henne att aldrig bli 

kvinna,
68

 minns hon att hon skulle trotsa honom med att bli just det, bara inte till den sortens kvinna 

han visste var möjlig.    

 

Dömd att söka värme och älska köld ska jag dyrkande uthärda din frihet […] Och därför att min stolthet 

bara består i att jag är mig själv, ska du tro att jag är en annan […] Därför att min underkastelse bara gäller 

mina egna lagar, ska du förföra mig utan att veta om det. Lämna mig med ögonblicket åt mina vikande 

gränser […] Och därför att jag öppnar mig som ett hav, ska du tro att jag glider undan.
69
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Om vi betraktar Sindhia som feminist kan det te sig märkligt att hon så hängivet vill 

underkasta sig en man och det är just det som kan göra henne queer, att hon i enlighet med Butlers 

teorier bryter mot naturaliserade handlingar. Sindhia söker inte göra upp med en världsordning som 

diktat hennes gränser för att hamna i en annan ordning som gör det. Det är inte manssamhällets 

diktning hon tillfredsställer, tvärtom, det är manssamhällets former hon spränger. Förgudligande av 

Reger leder till en trettonårig förbindelse där Sindhia iscensätter sin underkastelse som en erotisk 

ritual. Hon binder samman religion och erotik till ett slags lek. En lek vars lagar hon själv stiftar och 

en lek som kräver en kompetent partner, en som kan utmana hennes autonoma position och med 

vilken hon kan uppleva sitt begärs tillfredsställelse. 

Sindhia rör sig obehindrat mellan olika rum. Hon går exempelvis på danstillställningar och 

delar dansgolvet med prostituerade,
70

 hon umgås med män över den tidens rasgränser
71

 och inhyser 

sig själv på hotellrum där hon har besök av sina älskare.
72

 Sindhia vägrar ge sitt liv en inramning för 

att tillfredsställa samhällets förväntningar på kvinnan. Genom att inte uppfylla några krav alls 

befäster Sindhia istället en egen position som oavsett hur lite eller alls gränsöverskridande hamnar 

utanför konventionerna.   

Sindhia berättar om sin fars totalitära gestalt
73

 och en tidig religiös inkarnering på en flick-

internatskola. Där formade naiva flickors fantasier och prästernas hårda troslära tidigt Sindhias 

religiösa känsla till ett slags religiös eroticism. Det är denna eroticism som hon leker fram, ”[m]itt 

vanvett vill befrias i lek, och det är bara som kvinna jag kan leka.”
74

 I sina erotiska iscensättningar 

lockar Sindhia fram den straffande Guden och låter honom erotiskt härska men utan att visa honom 

sitt rätta ansikte. Hon leker drottning som leker slavinna.
75

 För Sindhia är erotik föreställningar,
76

 en 

iscensättning av en krävande makt som begär hennes underkastelse, ett slags erotisk iscensättning 

av världsomstörtningen där kampen står mellan Gud och ormen (Lilith). Sindhia utför en våldsam 

kamp med ormens slughet: ”med sin utstuderade behärskning, sin virvel av oberördhet. Att aldrig 

spränga sin form. Förlora sig i kaos men med sin egen form bevarad, sin skönhet obruten, räddad 

ur lågorna.”
77

 Sindhia upprepar en iscensättning där hon som en Artemis jagar mannen, under 

Liliths mantel, lockar fram hans begär och krav på hennes underkastelse och liksom en Eva går 

honom till viljes med den. ”Därför att min underkastelse bara gäller mina egna lagar, ska du förföra 
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mig utan att veta om det.”
78 

Sindhia kan lämna slagfältet/sängkammaren som en fri kvinna, med 

formen bevarad och beträda det offentliga rummet jämlik mannen. 

Foucault har i sin genealogi visat att könskategorin blivit konstruerad av olika specifika 

historiska händelser som gynnar ett binärt system som reglerar kön, genus, sexuella handlingar och 

begär.
79

 Sindhia diktar medveten om sin egen identitets instabila konstruktion i denna ordning. 

Sindhias kärlek till Reger är som en besatthet, det sysselsätter hennes skrivande och 

därigenom berättandet. Vi får aldrig veta något om Sindhia utanför denna förbindelse. Precis allt 

Sindhia diktar, handlar om Reger, nästan som om hon inte finns till utanför denna relation. En 

läsning som i första hand vittnar om en självdestruktiv kvinnas maktlystnad men som visar sig 

berätta historien om kvinnors erfarenhet av kärlek, uppror och krav på självständighet. Genom att 

placera skapelseberättelsens historia i sin kropp, förmedlar Sindhia historien på nytt, en kamp om 

frigörelse från Gud och hans skapta ordning. 

Makten, menar Butler, verkar genom att den producerar genustänkandets binära struktur och 

därför finns det inga genuspositioner som är helt fria från maktens verkande krafter men makten är 

inte ”ren”, den består av motstridigheter, därför är systemet sårbart för rubbningar och 

omkastningar.
80

 

 

Som ur min kvinnlighets djup, ett skratt åt mannen. Kanske åt att han antingen måste ha slips eller fluga 

eller ingenting – och i det senare fallet vara ett undantag från regeln slips eller fluga? Ett skratt av ömhet åt 

er barnslighet och era tillkrånglade ord? Åt den makt som ni tror er ha fått ovanifrån, fast det är vi som har 

gett er den, därför att det behagar oss att besegras?
81

 

 

Vad som parodiskt framkommer ovan är mannen som iklär sig makt liksom attribut, och 

därefter beträder världen i färd med att iscensätta denna påklädnad som något alldeles naturligt, till 

och med universellt. Systematiskt skulle man kunna säga att mannens position är i nödvändig 

relation till kvinnans agerande. Därför måste positionen med nödvändighet rubbas eller förändras så 

snart kvinnans agerande förändras. Kvinnans position i samhället är däremot inte i nödvändig 

relation till mannens agerande, utan till sitt eget (så länge hon inte söker herravälde utan nöjer sig 

med jämlikhet). Kvinnans position har av denna anledning en större autonomi än vad mannens 

position har. Hur kommer det sig då att mannens position är överordnad kvinnans? Kan det vara så 

enkelt att det Sindhia nämner ovan beror på det enkla faktum att det behagar kvinnan – synar 
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Sindhia en handling som upprepats så länge att den blivit maskerad och framställd som ett naturligt 

behag? 

I samspråk med Foucault
82

 och Butler skulle man kunna dryfta följande: om könet är det 

instrument utifrån vilket individernas övervakning säkras, så är könets sexuella handlingar 

begränsade till de påbud och förbud som omgärdar det. Om anledningen till ovan nämnda maskerad 

är att underordning behagar så är det i begärets föreställningsvärld som det gränsöverskridande först 

kan träda i kraft. Det är framförallt fantasin som först synar verklighetens instabila byggnadsverk 

och hur det kan raseras.
83

 Butler påpekar att det kvinnliga begäret blivit maskerat, underkuvat i en 

sexualitetsregim som tjänar det manliga subjektet, varför demaskeringsstrategier hör till en 

feministisk agenda. Ett befriat kvinnligt begär kan upplösa den underkuvande makt som tjänar en 

manlig sexualitet. På så sätt utgör ett sådant fritt kvinnligt begär ett hot mot den manliga 

sexualiteten och den manliga dominansen.
84

  Med hjälp av Butler kan vi alltså se med vilken kraft 

Sindhia paroderar och utmanar den manliga hegemonin när hon använder underkastelseleken för att 

bejaka sitt eget behag och inte främst mannens sexualitet. 

Leken med Reger leder till oväntat havandeskap. Mellan tankar på abort eller födsel väljer 

Sindhia det senare men enbart för att adoptera bort barnet till ett par, Eva och Werner.
85

 Reger får 

via rykten veta om barnet och söker upp Sindhia för en förklaring. Sindhia ifrågasätter Reger: 

 

– Vad är det du vill egentligen? Leva familjeliv? 

– Ett barn ska ha ett hem. 

– Barnet har ett hem. 

– En far. 

– Det har både mor och far i sitt hem. Bättre än vi skulle vara. Kan du sköta ett barn? 

– Nej men... 

– Varför skulle då jag kunna det? om du skulle ta hand om flickan måste jag först ha garantier att hon fick 

det lika bra som hos mina vänner. 

– Men hur kan du avstå själv! 

– Därför att jag inte passar, inte duger, om du vill ha en värdering ur manssamhällets förråd. Det är jag som 

tänker förnuftigt för henne, du följer en blind instinkt. Som du utan betänkande skulle låta mig betala för! 

Du har ju ditt arbete! 

– Du har kanske rätt men du är omänsklig. 

– Okvinnlig menar du. En kvinna får inte vara sån...
86
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(”För om du vill ha ett barn, då måste ju jag också vilja det. Då har jag försvurit mig åt en framtid som är 

din önskan och kanske inte min.”)
87

 

 

Hur står de ut, kvinnorna? undrar Sindhia när hon tänker på arbetet med att sköta ett barn. För 

henne är det en skräckinjagande tanke att tillbringa sitt liv med att laga mat och städa.
88

 Sindhia vill 

leva i en värld av inbillningar och lek för att komma ifrån den beräknande klokheten, komma ifrån 

den värld som söker sätta villkor för hennes sätt att leva, sätt att älska.
89

 Sindhia synliggör de 

diskursiva praktiker som pågår, de reproducerande krafter som vidmakthålls. Kvinnan får frihet att 

jämlikt mannen skapa sitt eget liv, men inte om den friheten innebär att hon avstår från familjeliv 

och barn. Sindhia förnekar sig moderskapet men inte födandet, det vill säga, hon ifrågasätter en roll, 

modersfiguren liksom genus är en kulturell konstruktion och en del av det diskursiva spel som 

befäster den normativa makten.
90

 

Sindhia iscensätter sina möten med Reger, och genom att agera regissör dominerar hon sin 

egen underkastelse. Det är en föreställning som visar sig bryta ner hennes motståndare. 

 

Mitt religiösa behov är ett behov av självuppgivelse […] Men jag vill ha en makt att underkasta mig. Någon 

som jag hatar för att få ge upp mitt hat. Fruktan för att kasta min fruktan. Alla mina uppror är en längtan 

efter underkastelse […] men vart leder mig denna tanke... Jag måste alltså älska någon som jag inte kan 

älska helt, det måste finnas något hos honom att göra uppror mot. 
91

 

 

Leken Sindhia bedriver resulterar i slutändan till en för henne oväntad vändning. Reger söker 

upp Sindhia, en Sindhia som har bundit honom vid död och smärta, För Sindhia kan kärlek enbart 

födas ur hat och hat i sin tur ur kärlek. ”[K]ärleken är själva kulturproblemet”
92

 har han själv sagt. 

Reger har förstått att en man som älskar Sindhia kan Sindhia inte älska tillbaka. Slutligen kommer 

Reger till Sindhia som en dödsängel, för att tillsammans förenas till ett i döden. Efter att ha 

tillbringat natten ihop lämnar Sindhia honom sovande. Med sig tar hon den revolver som skulle 

släcka båda deras liv i en förening. 

 

Dödens gemenskap, tänkte hon, vilken barnslig illusion. Vad är döden om den inte är en inbillning? 

Ingenting! Att man skulle förenas av intet! Bara genom att leva kan jag ju bevara honom i mig, och mig i 
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honom […] Den här gången hade han menat allvar: hon betraktar det hårda tecknet i sin handflata, men 

kan inte förbinda det med en akt av våld och nederlag, inte ens med en lek. En värdelös tyngd i hennes 

ficka: hon låter den glida över sina fingrar ner i det svarta vattnet.
93

 

 

Sindhia lämnar rummet med revolvern/makten – med övertaget. Hon har genom den lek hon 

bedrivit med Reger pressat honom dit att han ser döden som enda utväg. 

Sindhia har med Foucaults ord utsatt Reger för ”regementalisering” – disciplinerat in honom i 

sin inbillningsvärld där han fått spela Gud, men sedan dragit mattan undan fötterna på honom 

genom att aldrig ställa krav och helt agera utifrån sig själv, fritt. Aldrig har Reger vetat var han haft 

Sindhia men trott att han vetat det. Tänkt, tvärtom, att han har haft henne där han önskat ha henne. 

Ur ett icke-kritiskt normperspektiv skulle Sindhia kunna beskrivas som manipulativ. Detta 

precis som Lilith och Eva har misstänkliggjorts genom historien, och ormen blivit en symbol för 

den sluga manipulerande kvinnan. Med queeranalysens normkristiska öga, ser vi istället att Sindhia 

har genom leken och erotiken försökt skapa utrymme utifrån sin underordnade position som kvinna 

och det är hennes motståndsstrategi. 

Genom att klassificera kvinnors motståndsstrategier som avvikande och beskriva dem i 

negativa termer, söker normen oskadliggöra det som den identifierat som ett hot mot den manliga 

hegemonin.
94

 Kvinnan har inom konsten och litteraturen varit fresterskan: en skön, lömsk, eggande 

och farlig kraft. Hon har fått figurera som den ”sexuella kvinnan med ormar, fjädrar och andra 

djuriska attribut” för den förnuftstyrda mannen att utmana.”
95

 Sindhia är inte själv rädd för att 

framhäva sin sexualitet. Återigen maskerar Sindhia sig med feminima symboler för att undergräva 

den samma.   

I dialog med Butler vägrar Sindhia betrakta genus som en fast identitet i ett fast system av 

nödvändiga relationer. Om genus inte längre skulle betraktas som en fast identitet i ett fast system i 

en nödvändig relation, upphör också de naturaliserade upprepningar som eftersträvar att 

upprätthålla en sådan relation. Alla gränsöverskridande handlingar kan därför undergräva den lag 

som idkar en sådan nödvändig relation. På så vis hävdar Butler att upproret är inbyggd i den lag 

som påtvingar dessa upprepningar, där makt finns, finns således även motstånd. 

Vad Sindhia visar är att friheten är ett val oavsett hur man väljer att leva, att ha modet att fatta beslut 

överhuvud är att agera, särskilt om beslutet fattas av en kvinna och i synnerhet när beslutet går mot 

vad konventionen bjuder. Historien upprepar sig tilSl dess att tillräckligt många bryter mot 

traditionen av reproducerande talhandlingar.  
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6. Slutdiskussion: reproduktion eller frigörande potential? 

Genom ett fragmentariskt återberättande av en tretton år lång förbindelse får läsaren följa den 

binära
96

 växlingen mellan Sindhia och Reger. Vi möter paret i en binär relation av under- och 

överordning som rör sig mot en speglande binaritet där ordningen tycks jämlik, för att sedan åter 

falla i en över- och underordning, nu med ombytta roller. 

Sindhia rymmer många historier som parallellt löper genom den yttre texten. Myten om 

Artemis, Lilith och Eva är berättelser som jag utifrån min läsning sökt befästa i texten, men i min 

läsart ser jag även Dora Maar
97, 98 

snabbt passera förbi. ”En hel timme tog det mig att bestämma 

vem som ska få min Picasso. Och dina tavlor – Det var ytterst spännande och delikat. Detta 

testamente
99

 var ett konstverk.”
100

 Dora Maar och Picasso hade under en tid en intim relation. Hon 

var fotograf och hade en stor roll i framställningen av Picassos ”Guernica” men till eftervärlden har 

hon främst figurerat som Picassos ”gråtande kvinna”
101

 och hamnat i skuggan av hans storhet. 

Genom en queeranalys av Sindhia framträder verket som en undersökning av kvinnors 

motstrategier inom en skapad hierarki där kön blivit konstruerat. För kvinnans del har denna 

konstruktion inneburit att kärleken är oförenlig med livet. För Sindhia finns drömmen om kärleken, 

men hon inser dess oförenlighet med livet för att en kvinna som på alla plan är jämlik mannen 

föreskrivs inte i normen.
102

 

Som Butler påpekar är performativiteten inte en singulär handling. I linje med det visar 

Sindhia den kulturella inristningen som skett på bekostnad av kvinnans känsloliv. Det är utifrån 

detta osynliggjorda känsloliv som Sindhia för en kamp om emancipation. De motstrategier som 

kommer fram i boken är framförallt genom Sindhias vägran att klä sin kropp efter den skrud som 

passar samhällskroppen. Genom att erotisk leka kvinnans underkastelse mot mannens parodieras 

just samhällskroppens värdehierarki, särskilt då Sindhia är fullt medveten om sin egen 

självständighet och sitt värde:
103

 ”Jag måste göra mig fri därför att jag inte spelar en roll som står i 

rimlig proportion till mina krafter.”
104

 Sindhias handlingar demaskerar på så vis en inbillad 
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schablon, hon avslöjar genusnormernas inbillade sanning.
105

 Dessa sanningar är de diskursiva 

praktiker som vi från det att en individ föds upprepar performativt. Allt som går emot dessa 

sanningar, dessa naturliga tillstånd som vi performativt begränsar oss till skapar konflikt. Denna 

konflikt hotar den instabila struktur som befäster mannens privilegierade position i relation till 

kvinnan. När en majoritet av individer upprepar samma handlingar, diskursiva praktiker, blir olika 

utsagor befästa som sanningar i en social praktik. Enbart genom att bryta mot traditionen av 

reproducerande praktiker kan könskategorins instabila konstruktion rubbas.
106

            

Romanen Sindhia synliggör en traditionell kvinnlig erfarenhet. Texten skriver in traditionen i 

sin egen historia. De diskurser som texten producerar är de traditionella som i västvärlden kommer 

av de kanoniska bibliska och mytologiska berättelserna. Sindhia lyfter fram den frigörande potential 

som redan finns i den kanon som samtidigt producerat skillnader mellan man och kvinna, så som 

aktiv/passiv, stark/svag etcetera. 

Då de traditionella berättelserna under längre tid reproducerats utifrån mannens perspektiv har 

samhällsordningen och normen därför också tillfallit mannen. Den religiösa mytologiska diskursen 

har följaktligen reproducerat en patriarkal värld. De diskurser som Sindhia konsumerat är samma 

traditionella berättelser, men genom att ge uttryck för ett kvinnligt perspektiv förändrar Sindhia 

diskursordningen. På detta vis frångår Sindhia traditionen, men utan att behöva förkasta den. Det 

hör till Hillarps storhet att hon ser att myterna också signalerar ett kvinnligt motstånd, och hur 

myterna därmed går utanför den manliga ramen, en konstruerad hegemoni. 

Den erotiska diskursen bryter dessutom mot den religiösa, och genom att använda båda 

diskurserna stärker Hillarp kraften i Sindhia som ett normbrytande verk. 

Berättelsen om Lilith eller Artemis transcenderar hela tiden det begränsande manliga 

perspektivet därför att de delvis dekonstruerar sig själva. Sindhia, vars namn är en variant av 

Artemis, modern till allt levande, människor och djur, blir med den mytologiska läsningen den 

position som står allra högst och den position utifrån vilken Sindhia talar. Sindhia laborerar med 

den kvinnliga erfarenheten genom att dekonstruera den. Gestalten Artemis är på sitt sätt en tydlig 

bild av det, i kraft av vad som händer med kvinnlighetsbegreppet i Sindhia, att det i själva verket 

visar sig vara omvänt. Reger som en förgudligad man, den namngivande makten, visar sig 

egentligen vara en bricka i Sindhias spel. Sindhia går nästan performativt in i leken som hon 

iscensätter, och på det viset avslöjar hon också genus-schabloner. Tematiken i Sindhia påminner på 

så vis om det Butler skriver om genusidentiteten, dess instabila position och performativitetens 

subversiva möjligheter. 
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Sindhia är i sig en queer läsning av traditionen, texten producerar en diskurs som rymmer 

kunskap om en för kvinnan frigörande potential, men självständigheten har en motsägelsefull 

tendens. Det är just dessa tendenser som gett upphov till olika genuspositioner. En position som 

frigör sig inväntar definition och på så vis riskerar den en ständig återgång till ett system av 

hierarki, av nödvändiga relationer. Därför är ensamheten för Sindhia den djupaste friheten, och där 

ter sig kärleken som ett omöjligt projekt. 

En queerläsning av Sindhia är särskilt aktuellt ett år då Lena Anderssons bok Egenmäktigt 

förfarande vunnit Augustpriset och diskuterats brett i media och vid fikabord. Även den romanen 

undersöker den fria kvinnans problematik i den heterosexuella kärleken och sexualiteten. Som Ebba 

Witt-Brattström påpekar i Dagens Nyheter, ska bokens huvudkaraktär Ester Nilsson inte förstås som 

en besatt kvinna med stalkerbeteende. Istället kan Egenmäktigt förfarande ”med fördel också […] 

läsas som en skarpsinnig motståndshandling i en tid då sexradikalismen är i färd att vinna över 

feminismen. Slagfältet för detta könskrig är den oskyddade unga kvinnokroppen.”
107

 Både Ester 

Nilsson och Sindhia vägrar inrätta sig i en patriarkal ordning som sätter villkoren för deras 

sexualitet och kärlek. Men deras motståndsstrategier ser olika ut. Sindhia, en 50-talskvinna, 

använder erotiken som motstånd i en tid då kvinnlig sexualitet inte existerade öppet. Ester Nilsson 

bryter istället mot normen genom att i 2000-talets allt mer utbredda sexradikalism utkräva ansvar av 

mannen som med henne, anser hon, har ingått ett kontrakt av ömsesidiga skyldigheter i och med 

den sexuella förbindelsen.
108

 

Om det redan på 50-talet funnits teorier som likt Judith Butlers lyfter fram det dolda kvinnliga 

motståndet, skulle Hillarp säkerligen sluppit frustreras över sina recensenters oförmåga att förstå 

den problematik hon i Sindhia så skarpt belyser. 
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