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Abstract

A Queer Reading of Charles Bukowskiʼs Women and Love is a dog from hell

This thesis aims to examine how the representation of gender is portrayed in relation to sex and power in 

Charles Bukowski’s novel Women and poetry collection Love is a dog from hell.  

The theoretical frame of the analysis is based on Judith Butlerʼs queer theory regarding the heterosexual 

matrix and gender performativity. The analysis consists of a textual comparison where a specific 

selection of poems is analysed parallel to the novel to see how they interact and how they oppose each 

other, through a queer reading.

The analysis is divided in three parts where the first one discusses the construction of masculinity in 

Charles Bukowskiʼs protagonist Henry Chinaski and how this is presented differently in the two literary 

genres. The second part reveals how sex is presented in relation to power and how active and passive 

women are considered as sexually acceptable. The final part of the analysis discusses how women are 

portrayed in the novel and in the poetry. Further it demonstrates the consequences for women who do 

not act as expected in relation to their gender roles. 

In addition to this, the thesis investigates how the poetry functions as a tool to apply depth to the 

characters in the novel. It also points out how the sexual relationships work as a way of maintaining the 

masculine superiority over women. The repetitive way in which the protagonist fails to fulfil his sexual 

performance points towards an image of Chinaski as queer, something that previous scholarship has 

failed to notice. 

 

In conclusion, this essay shows how a queer reading can work as an instrument to read a text that is 

generally interpreted as heteronormative, macho and misogynistic. The queer reading in the thesis 

demonstrates a different interpretation of predetermined gender roles in two of Bukowski’s literary 

works.

Keywords: Bukowski, gender, performativity, poetry, prose, queer, sex, sexuality.
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Inledning

Bakgrund
Jag liksom många andra kom i kontakt med Charles Bukowski i mina sena tonår och plöjde hans 

romaner med stor lust. Den dekadenta livsstilen och ocensurerade rättframheten kring alkohol, sex 

och droger tilltalade en uttråkad pubertal tjej som annars hatade att läsa. Nu när nästan tio år har 

gått så har jag svårt att läsa min tidigare idols litteratur utan att det är någonting som skaver i mig. 

Det som jag tidigare har upplevt som provokativt och lockande är borta och kvar finns en 

ambivalens kring den manliga författarens förmåga eller snarare oförmåga att skapa kvinnoporträtt. 

Det som räddat mig från att totalt förkasta Bukowskis författarskap är upptäckten av hans poesi där 

ett helt annorlunda och för mig nytt känslospektrum har fått utrymme både i texten och hos mig. 

Bukowski har gett ut över 30 diktsamlingar men det är inte många av dem som är översatta till 

svenska och de som finns är inte alltid lätta att få tag på. På Stockholms Stadsbiblioteks hemsida 

finns till exempel endast fyra titlar på svenska.1 Dikterna skiljer sig märkbart från romanerna jag 

tidigare läst, inte så mycket form- som innehållsmässigt, utan framför allt i diktjagets sårbarhet och 

relation till attraktionsobjekten, kvinnorna. Det är alltså i glappet mellan en sexistisk prosa och en 

upphöjd poesi som denna uppsats blivit till. 

Syfte och metod 
Syftet med min uppsats är att göra en queer läsning av Bukowskis poesi och prosa. Detta gör jag 

genom en komparativ textanalys där jag via utvalda intertextuella markörer konfronterar 

framställningen av kön. Begreppet intertextuella markörer innebär att jag tittar på de platser i poesin 

och prosan som bär på liknande beskrivningar av till exempel yttre attribut, symboler och områden 

samt hur de korresponderar. Via en queerläsning kan jag närma mig texter som har en benägenhet 

att vara sexistiska och istället för att avfärda dem problematisera innehållet och därmed göra en 

annorlunda läsning som ger utrymme för nya tolkningar. 

Det är lätt att ryckas med i historien om Charles Bukowski och utmaningen för mig är att skilja 

på text och författare och läsa texterna utan att låta biografin färga min analys. I förordet till Women 

skriver Barry Miles att det är viktigt att läsa Bukowskis verk som skönlitteratur och inte strikt 

självbiografiskt: ”He was a fiction writer and he was always one to sacrifice the truth for a good 

story. Also, it must be remembered that some of them were stories told to him by other people then 

1 https://biblioteket.stockholm.se/sok/mediatype/Bok/classtree/Hcee.03?freetext=bukowski, 2014-11-29.
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rendered in the first person.”2 Även om Bukowski bjuder in till en biografisk läsning så har jag likt 

Miles valt att tolka det som fiktion och därmed frångå den biograficentrerade forskningstraditionen 

om Bukowski. Jag väljer att undvika det eftersom jag anser att tidigare forskning har gjort ett 

utmärkt arbete med att presentera Charles Bukowskis författarskap genom detta tillvägagångssätt. 

Emellertid anser jag att det finns luckor i den textbaserade forskningen, främst på svenska, där 

flertalet akademiska uppsatser använt stora delar till att försvara Bukowskis genialitet eller 

dementera hans författarskap som rent sexistiskt. Mitt intresse ligger inte i att bestämma huruvida 

Bukowski är en bra eller dålig författare utan istället närma mig texten utan att ta hänsyn till 

författarens person.

Material och urval
Det är svårt att komma fram till ett bra urval i förhållande till Charles Bukowskis stora oeuvre, 

framför allt när det kommer till poesi då han under sina verksamma år publicerat mer än 30 

diktsamlingar. Med tanke på uppsatsens omfång i förhållande till författarens publikationer har jag 

därför valt att koncentrera mig på två verk som är utgivna under samma period, 1975-1978, och 

som skildrar könsroller i relation till varandra. Min analys utgår från Bukowskis poesisamling Love 

is a dog from hell, samt den bästsäljande romanen Women. Det är två fristående verk som inte har 

något uttalat samband men som jag har valt ut baserat på utgivningsår och tematik. Jag har även 

gjort specifika avgränsningar inom respektive verk, där jag i poesisamlingen har valt ut dikter som 

karakteriseras av känslomässiga och fysiska relationer samt beskrivning av kvinnors yttre attribut. 

Liknande avgränsning finns inom romanen, som även fast den till största delen handlar om kvinnor 

och relationer har avsnitt som inte är intressanta för min analys och därför inte presenteras i sin 

helhet. Jag väljer att läsa primärlitteraturen på dess originalspråk för att få ett så bra utgångsläge 

som möjligt vid min analys då jag anser att mycket går förlorat vid översättningar, framförallt när 

det kommer till poesi. 

Frågeställning
Min uppsats undersöker tre frågeställningar som rör könsroller, relationer och makt: 

Hur konstruerar och dekonstruerar Charles Bukowski könsroller i sin poesi och prosa? Skiljer sig 
framställningen åt i de olika formerna? 

Vilket utrymme ges kvinnor i texterna? Vad händer med de karaktärer som agerar utanför rådande 
normsystem?

2 Charles Bukowski, Women, förord av Barry Miles, London: Virgin Books, 2009, vi.
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Hur beskrivs de sexuella relationerna? Vad finns det för kopplingar mellan sex och makt?

Tidigare forskning

Att Charles Bukowski hade en besvärlig relation till etablissemanget är ingen nyhet och många av 

hans verk riktar skarp kritik mot de fina litteraturskolorna och förläggarna som inte ville ha 

någonting med honom att göra.3 Detta har enligt många Bukowski-fans lett till att det inte finns så 

mycket forskning om honom, framförallt i förhållande till hans stora volym publicerade verk. 

Kallisto Vimr uttrycker det som ett ”academic disregard”,4 att en så populär författare, vars verk 

sträcker sig från erotiska noveller i Hustler magazine till poesisamlingar, romaner och filmmanus 

ändå inte har en självklar plats inom litteraturkritiken. 

Det rådde alltså en polemisk relation mellan Bukowski och universiteten. Han avskydde allt de 

stod för och de i sin tur ansåg inte att hans litteratur höll måttet för vad som klassas som fin 

litteratur värd att forska kring, och blev därmed exkluderad från den akademiska världen.5 En tanke 

som infinner sig är att det kanske var så att det var Bukowski som medvetet uteslöt akademierna 

från sin litteratur och därmed spädde på myten om sig själv som en litterär underdog .6 Kanske var 

det som Altstadt skriver att ”[h]an levererade konkreta iakttagelser från en arbetar- och 

underklassvärld på en träffsäker prosa som bara exkluderar läsare som inte tål ovårdat språk”.7 

Istället för en upphöjd och moraliskt föredömlig litteratur ger Bukowski läsaren en upplevelse 

av degenerationens och det moraliska förfallets skuggsida. Litteraturkritikerna är de som blev 

exkluderade, de som inte kunde relatera till den råa och vulgära framställningen av livet på botten, 

långt borta från parnassens sublima ljus.

Sedan Charles Bukowski gick bort 1994 har det dock skrivits mycket om honom, särskilt 

biografier. Det är näst intill omöjligt att hitta någon större forskning som lyckas separera 

författarens bakgrund från hans alster. Mandy Beaumont sammanfattar det i sin nyutkomna 

masteruppsats om Bukowski:

The first challenge in this research was to ignore the plethora of research on 
Bukowski in the realm of biography, and focus solely on the writing he produced. 
Although biographical-centric criticism has its place, the fact that it overwhelms 

3 Mandy Beaumont, ”The idea of women: Representations of power in the work of Charles Bukowski”, Queensland 
University of Technology, 2014, s. 4.

4 Kallisto J Vimr, ”Genre and Gender in Charles Bukowski’s Notes of a Dirty Old Man”, Cleveland State University, 
College of Liberal Arts and Social Sciences. 2009, s. 2.

5 Beaumont, 2014, s. 4.
6 Paul Clements, Charles Bukowski, Outsider Literature, and the Beat Movement, New York: Routledge, 2013, s. 116.
7 Ann Charlott Altstadt, ”Bukowski och den romantiska konstnärsmyten” i Bukowski, Charles, Kvinnor, övers. Einar, 

Heckscher, Göteborg: Lindelöws bokförlag, 2008, s. 409.
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other critical voices in the discussion of Bukowski’s work limits, I feel, the 
discussion.8

Eftersom Bukowski alltid skriver i förstapersonsperspektiv, i jag-form, kan det vara svårt att skilja 

författaren från hans text. På grund av det och eftersom han ofta talade om sin bakgrund i samband 

med sitt skrivande och åtskilliga av hans texter kretsar kring dessa upplevelser tycker jag ändå att 

det är viktigt att redogöra för de stora namnen inom den biografiska forskningen om Bukowski, 

även om jag själv inte använder mig av samma metod. 

De mest citerade och refererade verken inom forskning om Charles Bukowskis författarskap är 

följande: Gay Brewer skriver i boken Charles Bukowski (1997) om samspelet mellan Bukowskis 

biografi och litteratur. Howard Sounes, författare till boken Locked in the Arms of a Crazy Life: 

Charles Bukowski (1998) utforskar Bukowskis författarskap med hjälp av gamla intervjuer och 

brevväxling. Neeli Cherkovski, som skrivit Hank: The Life of Charles Bukowski (1991), går igenom 

författarens liv med hjälp av hans verk och visar hur olika delar av Bukowskis liv finns 

representerade i litteraturen. Cherkovski som var en vän till Charles skriver redan i förordet att hans 

bok kommer att fokusera på privatlivet kring sin vän. David Charlsons Bukowski: Autobiographer, 

Gender Critic, Iconoclast (1995) redogör för hur författarens liv återspeglas i prosa och poesi. Sist 

men inte minst är Russel Harrison som samma år som Bukowski avled, kom ut med boken Against 

the American dream: essays on Charles Bukowski (1994) vilket är en välskriven bok som går 

igenom allt från Bukowskis tidiga poesi till kvinnoskildringarna. Han kommer dock alltid tillbaka 

till resonemanget om klass och bakgrund som grundbult i Bukowskis författarskap, och vill aldrig 

släppa den biografiska delen. I min uppsats använder jag mig av hans teorier kring språk och kön, 

först och främst kapitlet ”Sex, Women and Irony” där han gör många intressanta observationer 

kring hur ironi är sammankopplat med könsroller, främst maskulinitet i Bukowskis litteratur. 

Som tidigare nämnts har Mandy Beaumont i fjol skrivit en uppsats om makt och kvinnor i 

Charles Bukowskis verk, där hon både jämför de tidiga novellerna med de senare och skriver en 

egen Bukowski-esque novell. ”Genre and Gender in Charles Bukowski’s Notes of a Dirty Old Man”

av Kallisto J. Vimr är en uppsats som belyser komplikationerna med att bara se Bukowski som en 

”snuskgubbe”. Eftersom den behandlar ett annat verk från en annan period av Bukowskis 

författarskap så har jag inte använt mig av den. Ett arbete som jag gärna hade tagit del av är Martha 

Mary Evans Beaten, Fagged and Fucked: Constructs of Masculinity in Four Novels by Charles 

Bukowski från 2008 men som inte finns registrerad på något svenskt bibliotek eller bokhandel och 

därför är svår att få tag i. 

8 Beaumont, 2014, s. 8.
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På svenska har jag hittat fyra uppsatser på C-nivå som behandlar Bukowskis författarskap: ”The 

potrayal of women in the novels of Charles Bukowski” är en uppsats av Jani Korhonen som 

undersöker kvinnoporträtten i de stora novellerna. Korhonen analyserar språket, porträtterandet av 

kvinnor som sexobjekt och kvinnlig fientlighet med stöd av den biografi som finns skriven om 

Bukowski och kommer till följande slutsats: ”It is important to remember that most of the 

characters in the novels are portrayed in a negative manner, not only the women.”9 ”Manlighet och 

kvinnobilder hos Bukowski” av Marcus Ericsson behandlar samma ämne, och jämför kvinnorna i 

Women respektive Ham on rye och lägger huvudfokus på tidsspannet mellan romanerna samt hur 

Bukowskis uppväxt och sociala arv återfinns i det sätt på vilket Henry Chinaski ”känner” inför och 

behandlar kvinnor. Som grund för sin uppsats lutar sig Ericsson på maskulinitetsforskning, och drar 

förenklade analyser. Exempelvis menar han att ”Chinaskis uppenbara problem att kommunicera 

med kvinnor”10 märks i texten genom att Bukowski bara beskriver kvinnornas utseende och inte ens 

försöker anstränga sig för att ha en dialog med dem och att ”Chinaski [troligen] lider av dålig 

självkänsla”11 när han beskriver sig själv som en man med ”[a]lcoholic nose, the monkey mouth, the 

eyes narrowed to slits”12 vilket känns högst uppenbart. ”Henry och kvinnorna: Mötet mellan man 

och kvinna i Charles Bukowskis Postverket och Kvinnor” av Johan Westrin behandlar relationen 

mellan man och kvinna, och maktsystemet i Bukowskis Postverket och Kvinnor. Detta sker dock 

genom en väldigt snäv analys där författaren inte lyckas problematisera kvinnorollen som 

konstruerat ”aktiv” och ”passiv” och kommer till slutsatser som att till exempel kvinnan i en 

våldtäktsscen ”[t]vingar mannen att tvinga sig in i lägenheten för att mannen senare ska tvinga sig 

på henne”.13 Jag uppfattar det som en problematisk analys där Westrin väljer att bortse från de 

bakomliggande maktstrukturerna vid en våldtäkt. Vidare beskriver uppsatsförfattaren en handling 

där Chinaski ejakulerar i sin kvinnliga partner även fast hon bett honom att inte göra det. Istället för 

att se detta ur ett maktperspektiv väljer Westrin att tolka det som att ”det finns dock ingenting i 

beskrivningen som tyder på att han utför handlingen med ont uppsåt”.14 Istället för att diskutera 

manligt och kvinnligt i relation till denna händelse anser jag att Westrin använder tillfället för att 

förklara Chinaskis beteende istället för att problematisera manlighetsrollen. Uppsatsen är väldigt 

manligt kodad vilket kan vara en av anledningarna till att vi kommer till helt olika 

värdegrundsmässiga slutsatser. Annika Känno väljer i sin uppsats ”Henry Chinaski: Charles 

9 Jani Korhonen, ”The potrayal of women in the novels of Charles Bukowski”, Luleå Tekniska Högskola, 2006, s. 21.
10 Marcus Eriksson, ”Manlighet och kvinnobilder hos Bukowski, Uppsala Universitet”, 2011 , s. 5. 
11 Ibid.
12 Bukowski, Women, 2009, s. 7.
13 Johan Westrin, ”Henry och kvinnorna: Mötet mellan man och kvinna i Charles Bukowskis Postverket och Kvinnor”,

Högskolan i Jönköping, 2013, s 15.
14 Ibid., s. 17.
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Bukowskis romanfigur i ett mansforskningsperspektiv” att läsa Bukowski utifrån 

maskulinitetsnormer. Känno väljer att förstå protagonisten som företrädare för en ”misslyckad 

manlighet” utifrån begreppet ”protestmaskulinitet” i verken Factotum och Postverket vilket är en 

intressant belysningspunkt då jag ägnar ett kapitel i min uppsats åt ett liknande tema, dock med 

andra verk av Bukowski vilket innebär att jag inte kommer använda mig av Kännos uppsats. 

Teoretiskt ramverk

Jag har valt att göra en queerläsning av Bukowskis verk Women och Love is a dog from hell där jag 

undersöker framställningen av kön och sexualitet med hjälp av Judith Butlers begrepp den 

heterosexuella matrisen och performativitet. Innan jag går igenom begreppen vill jag för 

tydlighetens skull sammanfatta hur jag uppfattar queer-begreppet och hur jag använder mig av det i 

min litteraturanalys. 

Queer är ett begrepp som har sina rötter i HBT-studier (Lesbian and Gay Studies), kvinno- och 

genusforskning och feministisk litteraturkritik. I Sverige introducerades begreppet queerteori 1996 

genom den vetenskapliga HBTQ-inriktade tidskriften lambda nordica.15 Under 2000-talet har 

queerteorin vuxit och blivit populär inom flera akademiska fält, framför allt inom 

litteraturvetenskapen där antalet publicerade uppsatser med queerperspektiv är högt.16 På svenska 

finns det många omfattande böcker som på ett lättbegripligt sätt förklarar vad queer kan innebära 

utifrån Butlers teorier. Jag har valt att använda mig av Vad är Queer av Fanny Ambjörnsson, 

Queerfeministisk agenda av Tiina Rosenberg och antologin Queera läsningar som alla har bidragit 

till grunden för min teoretiska utgångspunkt. Tiina Rosenberg förklarar utifrån Butlers teorier att 

queer egentligen är ett begrepp som inte bör definieras eftersom det då förlorar sin effektivitet och 

istället för att fungera som normbrytande förvandlas till ett eget normsystem: ”Det queeras uppgift 

var att bryta upp kategorier, inte förvandlas till en.”17 Det innebär att det är viktigt att tolka queer 

som ett flytande begrepp som rör sig mellan olika sfärer och berör många områden, allt från 

sexualitet och samkönade relationer till politik, mode och litteratur. Genom att inte fastställa en 

betydelse per definition får queer finnas som något inkluderande och gränsöverskridande där 

normer, identiteter och strukturer är uppbrutna. Begreppet queer innehåller alltså mycket mer än vad 

jag tar upp inom ramen för denna uppsats. 

15 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer, Stockholm: Natur och Kultur, 2006, s. 38f.
16 Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén (red.), Queera läsningar, Hägersten: Rosenlarv förlag, 2012, 

s. 8f.
17 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm: Atlas, 2003, s. 11.
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I enlighet med Butler utgår jag från att kön är socialt, historiskt och kulturellt skapat och 

tilldelas olika egenskaper utifrån dikotomin man/kvinna, det vill säga en social konstruktion där 

femininitet och maskulinitet iscensätts och upprätthålls genom samhälleliga föreställningar om vad 

som är manligt respektive kvinnligt. Ellen Mortensen beskriver i inledningen till den svenska 

översättningen av Judith Butlers Gender Trouble hur Butler ikläder sig rollen som ”bråkmakare” för 

att reda ut den heterosexistiska fördomen om biologiskt kön som ett mänskligt könsbundet 

urtillstånd: ”Enligt denna fördom är vi alla födda med ett biologiskt kön, antingen manligt eller 

kvinnligt, vilket betraktas som en primär och grundläggande substans. Det är först i förlängningen 

av dessa könskategorier som det uppstått en sekundär genuskonstruktion med tillhörande attribut – 

maskulinitet och femininitet.”18 Det är alltså det som Butler motsätter sig, att det finns en manlig 

och kvinnlig essens. Hon menar att det inte finns någon inneboende skillnad mellan könen utan att 

de är skapade genom upprepade handlingar. Exempel på handlingar är uppförande, utseende och 

tonfall som signalerar vilket kön en person tillhör och följer sociala oskrivna regler för hur män och 

kvinnor bör agera för att betraktas som normala. Det är detta som Butler kallar för performativitet  

och är alltså en form av identitetsskapande som börjar redan vid födseln när föräldrarna får höra 

från barnmorskan att det nyfödda barnet till exempel är en flicka. Ambjörnsson utvecklar 

resonemanget som följer: ”Barnet kommer hädanefter att inlemmas i en hel värld av föreställningar 

om vad en [flicka] är och förväntas bli.”19 Detta upprepas sedan av samhället i olika former och är 

en aktiv handling som får flickan att ”bli” flicka. De olika handlingarna reproduceras både 

omedvetet och medvetet, enligt de normerande förväntningarna på hur manligt och kvinnligt genus 

bör bete sig tills de ses som någonting biologiskt orubbligt: 

I stället för att se genusidentiteten såsom determinerad av en ursprunglig 
identifikation skulle vi kunna betrakta den som en personlig/kulturell historia om 
mottagna betydelser, vilka blir föremål för imitationer som lateralt hänvisar till 
andra imitationer och tillsammans konstruerar illusionen om ett ursprungligt och 
invändigt genusbestämt jag.20

Genom gestaltning och upprepning av dessa kulturellt betingade handlingar för vad som är 

accepterat inrättas föreställningen om ett naturligt biologiskt kön som ett fast inre. Jag tolkar Butlers 

teorier som att handlingar är performativa och att de skapar ett könat subjekt, det vill säga inte 

expressiva och representativa för en inre essens hos människan. Med utgångspunkt i Butlers teorier 

tillämpar Sanna Karkulehto detta i en litteraturvetenskaplig queerpolitisk analys i form av 

performativa läsningar vilket hon beskriver som följer: 

18 "Förord" av Ellen Mortensen i Judith Butler, Genustrubbel, Göteborg:Daidalos, 2007, s. 7.
19 Ambjörnsson, 2006,  s. 137.
20 Butler, 2007, s. 217.
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I en performativ läsning analyseras texterna som upprepande »textuella gärningar»,
performativer, som både producerar och avgränsar subjekt. Det finns ingen färdigt 
given eller bestående identitet bakom ett performativt uttryck, utan uttrycket i sig 
producerar och konstruerar dem. Performativerna talar inte om att något finns till, 
utan de producerar dess – i det ögonblicket kulturellt och socialt passande och 
acceptabla – sätt att finnas till. (Hynninen 2004, Kaskisaari 2000)21

Min analys tar avstamp i Karkulehtos tankesätt genom att utforska hur Bukowski konstruerar 

och/eller dekonstruerar könsroller i valda verk genom att låta sina karaktärer agera i enlighet med 

normerande könsroller eller frångå dem. När jag skriver om könsroller så utgår jag från en av 

Butlers mest kända begrepp, den heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen beskriver 

hur samhället är uppbyggt enligt normer om vad som är manligt och kvinnligt och fungerar enligt 

principen: feminin=kvinnlig=kvinna och maskulin=manlig=man vilket betyder att till exempel en 

kvinna ska ha kvinnokropp med feminina attribut, uppträda som en kvinna med kvinnligt 

kroppsspråk och ha ett heterosexuellt begär för att uppfattas som en riktig kvinna.22 De personer 

som avviker från den upprättade mallen för normativ heterosexualitet i form av till exempel begär, 

utseende eller handlande kan bli ”straffade” genom diskriminering, förlöjligande, ignorerande eller 

osynliggörande. Ett tydligt exempel på detta är transfobi, vilket kan komma till uttryck genom att 

personer som identifierar sig som kvinnor fortfarande benämns som ”han” eller vid upprepade 

gånger måste svara på frågan ”vad är du för något egentligen?” enbart för att de inte följer den 

upprättade normen där till exempel män inte bär kjol och nagellack.  

Den heterosexuella matrisen kan ses som en form av måttstock för vilka som tillåts passa in, 

klassas som godtagbara, och vilka som faller utanför ramarna för vad som är socialt godkänt. Butler 

beskriver det som följer: ”»Begripliga» genus är de som upprättar och upprätthåller en viss 

koherens och kontinuitet mellan kön, genus, begär och sexuellt beteende.”23 Rosenberg utvecklar 

Butlers resonemang: ”[K]roppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar 

genom den heterosexuella matris som kräver en genusordning med två tydligt identifierbara 

kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint.”24 Detta bidrar till en iscensättning av 

könsrollerna för vad som tolkas som manligt respektive kvinnligt och hur en bör förhålla sig till sitt 

köns egenskaper för att inte anses som avvikande. Jag tolkar det som att könsroller bara är ett 

skådespeleri där vi ständigt imiterar en föreställning om hur vi bör bete oss för att uppfattas som 

godtagbara. Det gäller förstås också kulturen, och litteraturen som både har möjligheten att omfattas 

av och frångå den heterosexuella matrisen. Det betyder inte nödvändigtvis att en författare behöver 

ha queera intentioner när hen skriver ett verk utan det queera har potential att finnas i all kultur som 

21 Karkulehto, 2012, s. 24. 
22 Rosenberg, 2006, s. 71.
23 Butler, 2007, s. 68.
24 Ibid., s. 71.
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produceras. Det innebär att ett verk som Women av en författare som gång på gång fokuserar på en 

manlig heterosexualitet och begär gentemot kvinnor, och därmed befäster den manliga 

heterosexuella könsrollens plats i en heterosexuell kultur, ändå kan vara queert.

I min analys utgår jag från en queer läsning som någonting som inte går med på att läsa texten 

utifrån rådande konventioner, utan som citatet nedan förklarar, väljer att lyfta fram det som skevar 

och skaver i texter och alltså dekonstruerar texten för att försöka hitta nya innebörder som tidigare 

varit ouppmärksammade eller ignorerade.

En queerläsning intresserar sig för textens luckor, sprickor och ologiskheter, för 
textens inneboende dissonans och ambivalens. Det är en läsning som tar fasta på 
textens tystnader, det den samtidigt avslöjar och döljer, och inte minst det som 
framstår som avvikande och udda och som bryter mot normativa uppfattningar om 
kön och sexualitet.25

Inom queerteori förekommer så kallad motståndsläsning (resistant reading) som har sitt ursprung i 

feministisk litteraturforskning. Begreppet kommer från Judith Fetterlys bok The resistant reader: A 

Feminist Approach to American Fiction (1978), publicerad samma år som Women, där hon 

uppmanar läsare, främst kvinnliga sådana, till så kallad motståndsläsning. Denna 

litteraturvetenskapliga metod har som utgångspunkt att förhålla sig misstänksam till texten och läsa 

mot textens förutfattade meningar, till exempel stereotypa kvinnoroller.26 Det innebär att läsaren inte 

behöver dela samma utgångspunkt som författaren och kan därmed istället opponera sig mot texten 

och därigenom forma en eventuell kontrasterande tolkning. Genom att motsätta mig ”färdigt 

erbjudna läsarpositioner och förväntningshorisonter”27 låter jag annorlunda tolkningar få plats i 

texten. Bukowskis texter tenderar att sväva i gränslandet mellan normbrytande och normativt vilket 

framför allt syns genom queera läckage. Queera läckage existerar i kontrast till det heterosexistiska 

antagandet av kultur som heterosexuell och där det som läcker är det som helt enkelt kan läsas på ett 

annat sätt, eller bara uppmärksammas, till exempel kvinnliga relationer i tidigare litteratur som bara 

har läst som vänskap men där de queera läckagen synliggör en annan tolkning där det kanske istället 

rör sig om en kärleksrelation. Rosenberg beskriver det så här:

Utgångspunkten för queera läsningar var/är att kulturen är heteronormativ, men 
inte nödvändigtvis heterosexuell i sig […]. [D]en heterosexuella kulturen och dess 
produkter är inte alls så enhetliga som de utger sig för att vara. I själva verket 
'läcker' både kulturen och dess produkter queerhet.28 

25 Kivilaakso, Lönngren, Paqvalén, 2012, s. 10.
26 Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (red.), Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion. D. 2, 2. 

uppl., Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 221.
27 Karkulehto, 2012, s. 26.
28 Rosenberg, 2006, s. 118.
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Detta tolkar jag som att kulturen som produceras inte är heterosexuell i sig utan tvingas att vara 

heteronormativ för att uppfattas som vettig, bra och accepterad. Samtidigt så finns det sprickor i den 

upprätthållna fasaden vilket synliggörs i form av till exempel tystnader, luckor, överdrifter, ironi, 

agerande, icke-agerande, atmosfär, ambivalens med mera.29 

Sammanfattningsvis vill jag belysa att ovan nämna begrepp är sammanflätade och beroende av 

varandra. Den queera läsningen grundar sig på Judith Butlers idéer om den heterosexuella matrisen 

som upprätthålls via performativa handlingar vilka befäster vissa könsegenskaper som naturliga 

istället för konstruerade. En queer läsning med fokus på motståndsläsning och queera läckage lyfter 

fram annorlunda läsningar av text som är uttalat heteronormativ.

Analys

Charles Bukowskis prominenta huvudkaraktär Henry ”Hank” Chinaski är berättaren i Women och 

eftersom allt sker på hans premisser betyder det att även när jag skriver om kvinnobilderna så är det 

genom honom de visas, allting i handlingen sker i relation till honom. Jag börjar därför med en 

analys av Henry Chinaski, som jag refererar till som Chinaski i fortsättningen. Vidare redogör jag 

för hur de sexuella relationerna framställs i förhållande till makt. Analysen avslutas med en 

undersökning av kvinnoskildringar och kvinnlighet i Women och utvalda dikter i Love is a dog from 

hell. Jag väljer att centrera min analys kring två kvinnor, Lydia och Laura, som är utmärkande för 

konstruerad och normbrytande kvinnlighet. 

Henry Hank Chinaski
I Charles Bukowskis 304 sidor långa roman Women är det huvudpersonen Henry Chinaskis möten 

med olika kvinnor som utgör huvuddelen. Han inleder och avslutar relationer med över 20 kvinnor 

under handlingens gång, flera korta och några lite längre. Chinaski träffar kvinnor i barer och i 

affärer, på busshållplatser och flygplatser, fester och diverse litterära tillställningar men vill tydligt 

påpeka att han i själva verket inte alls har något intresse för kvinnor. Redan i bokens första stycke 

berättar han att han inte har några kvinnliga vänner och förklarar: ”[T]he idea of having a 

relationship with a woman — even on non-sexual terms — was beyond my imagination.”30 Det är 

en sinnesstämning som löper rakt igenom historien, där Chinaski gång på gång vill beskriva sig 

29 Kivilaakso, Lönngren, Paqvalén, 2012, s. 10.
30 Bukowski, Women,  2009, s. 1.
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själv som likgiltig inför kvinnorna han möter.31 Att framställa sig själv som likgiltig och ointresserad 

tolkar jag som ett sätt att visa att det är han som har övertaget, eftersom han är ointresserad kan han 

inte bli sårad. Samtidigt är det en performativ handling, där han visar sin maskulinitet genom att 

upprepa känslolöshet i kontrast till kvinnorna som beskrivs som känslosamma. Upprepningen 

förstärker dikotomin man – kvinna, förnuft – känsla. Trots fokuserandet på den icke känslobundna 

involvering så finns det tillfällen där Chinaski är den känsliga och kvinnorna de som avvisar hans 

kärleksfullhet. 

Det finns en komplexitet i karaktären Chinaski som leder till varierande tolkningar. Ett exempel 

på det är vid ett strandbesök där Lydia och Chinaski ser en vältränad ung man varpå Lydia 

kommenterar: ”Jesus Christ, here I am with you, you’re twenty years older than I am. I could have 

something like that. What the hell’s wrong with me?”32 Chinaski svarar: ”Look. Here are a couple of 

candy bars. Take one.”33 Lydia blir tyst, äter godiset och de går hem. Enligt Russell Harrison är den 

konversationen ett av tillfällena då Bukowski frångår framställandet av Henry Chinaski som 

misogyn. Harrison blir förvånad över Chinaskis reaktion på kommentaren om en annan man och 

menar att det är ”the antitheses of what we would expect from a true representative of the 

patriarchy.”34 Det betyder att Chinaskis icke-reaktion ger en nyanserad bild av mannen, som inte 

reagerar med svartsjuka och våldsamhet, vilket han enligt Harrison förväntas göra. Lydia påtalar 

den yngre mannens fysiska attribut, en man i hennes egen ålder, efter vilket Chinaski ger henne en 

godis och hon glömmer hela situationen och vill gå hem. Chinaski förstärker åldersskillnaden och 

där med maktförhållandet mellan Lydia och honom själv. Det faktum att han ger sin unga tjej godis 

för att hon ska glömma omvärlden och att hon likt ett barn gör det är en handling för att tysta henne 

vilket Harrison helt bortser från. Mia Franck beskriver utifrån Gilbert och Gubars studie om tystade 

kvinnor i litteraturen: 

Den kvinnliga tystnaden beskrivs som ett resultat av omgivningens förväntningar 
på kvinnor att inrätta sig enligt ett traditionellt, patriarkalt mönster. I 
sammanhanget undersöks tystnaden för att visa hur den drabbar så väl kvinnliga 
författare som kvinnliga karaktärer. Den kvinnliga tystnaden är ett begrepp som 
belyser hur kvinnor som grupp förväntas anpassa sig till förväntningar på 
kvinnlighet.35

Att Chinaski ger Lydia godis och därmed får henne att glömma den unga killen används för att få 

henne att anpassa sig till de kvinnliga normerna, där kommentarerna om andra mäns kroppar inte 

31 Bukowski, Women, 2009, s. 45, 80, 91, 107. 198.
32 Ibid., s. 15.
33 Ibid.
34 Harrison, 1994, s. 202.
35 Mia Franck, ”Vampyrens makeover – tystnader som normbrott i vampyrfiktion” i Katri Kivilaakso, Ann-Sofi 

Lönngren & Rita Paqvalén (red.), Queera läsningar, Hägersten: Rosenlarv förlag, 2012, s. 232f.
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ingår. Vid andra tillfällen är rollerna ombytta och Chinaski är den som blir tystad. Han ligger i 

kvinnors knä och tittar på dem när de borstar sitt hår samtidigt som han uttrycker sin kärlek, dock 

utan gensvar. Först med Lydia och senare med Laura36: ”She brushed her hair and I put my arm 

around her waist and rested my head against her leg. I wasn’t quite sure of anything.”37 Det visar en 

omkastning av klassiska könsroller, där Chinaski intar positionen som den romantiska och 

kärlekstrånande. Chinaski betraktar drömskt kvinnorna och när han pratar om giftermål och säger 

att han älskar dem ger de liknande restriktiva svar: ”Get the hell away from me!”38 och ”if you talk 

that way I’m taking the first plane out.”39 Det blir ingen fortsatt dialog efter kvinnornas svar och 

Chinaski blir tyst.

I Bukowskis poesisamling Love is a dog from hell finns det dikter som både innehåller en tydlig 

ironisering av mansrollen och en djupare utveckling av diktjagets förmåga att uttrycka känslor. I 

”imagination and reality”40 går diktjaget runt i ett hem och letar efter en man som lämnat sin fru. 

Han öppnar skåp och lådor men kan inte hitta honom någonstans. Han fantiserar om att mannen ska 

dyka upp och säga: 

I’m a handy man. I can fix things,
I know how to use a turret-lathe and 
I make my own oil changes. I can shoot 
pool, bowl, and I can finish 5th or
6th in any cross-country marathon 
anywhere. I’ve got a set of golf 
clubs, can shoot in the 80’s. I know
where the clit is and what to do about
it[...]
and I’ll say, ”look, I was just leaving.”
and I will leave before he can challenge me 
to arm-wrestling
or tell a dirty joke
or show me the dancing tattoo on his
right bicep.41 

Citatet ovan visar ett exempel på hur diktjaget ironiserar över stereotypa mansattribut. 

Dikterna kan fungera som ett komplement till romanen, där manliga känslor får finnas till. 

Genom att uppmärksamma intertextuella markörer går det att förena olika stycken i Bukowskis 

prosa och poesi vilket leder till en mer nyanserad bild av Chinaski. Att låta texter flyta samman är 

ett grepp inom queera läsningar. Karkulehto beskriver det som följer: ”I läsningen går det att lägga 

till och kombinera textfragment från olika källor eller till och med låta olika texter kollidera med 

36 Bukowski, Women, 2009, s. 13-14 samt s. 100.
37 Ibid., s. 100.
38 Ibid., s. 14.
39 Ibid., s. 100.
40 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 135.
41 Ibid.
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varandra.”42 Det innebär att texter kan dekonstrueras, pusslas samman och därmed skapa en 

annorlunda läsning. 

Chinaskis förhållande till Tammie visar hur de manliga känslorna presenteras i de olika genrerna 

prosa och poesi. Chinaski och Tammie träffar varandra men en dag försvinner hon, han åker till 

hennes hem och lämnar små brev, några dikter och ett kors som han fäster vid hennes dörr.43 I 

dikten ”I made a mistake”44 är det troligtvis samma händelse som beskrivs. Diktjaget träffar en 

kvinna som försvinner, han åker till hennes hus och lämnar brev, sin poesisamling och knyter fast 

ett kors vid hennes dörrhandtag.45 Även beskrivningen av hennes bil är liknande, i romanen beskrivs 

den som en ”bright red Camaro, completely wrecked”46 och i dikten som ”blood-wine battleship she 

drives”.47 Under romanens gång nämner Chinaski att han skriver kärleksdikter till olika kvinnor och 

jag tolkar det som att ”I made a mistake” är en av de dikterna som han refererar till. Chinaski 

skriver om sitt skrivande som blir en uppmaning till läsaren att läsa dikterna för att förstå helheten. 48

I Women avslutas kapitlet med att han berättar: ”I went back to my court and wrote som love 

poems.”49  Det är kontrasterande till dikten ”I made a mistake” som slutar med stycket: ”I drive 

around the streets an inch away from weeping, ashamed of my sentimentality and possible love.”50 

Diktjaget är full av känslosamhet inför det faktum att kvinnan är borta. Han skäms för dessa känslor 

men de får ändå uttryckas och därigenom synliggörs ett alternativ till den känslolösa mannen. 

Bilden av en gråtande Chinaski som åker runt på gatorna i Los Angeles och letar efter en kvinna är 

omöjlig i romanen men genom att läsa dikterna parallellt så träder en djupare bild av hans 

personlighet fram.

Könsspecifika egenskaper konstrueras och upprätthålls då protagonisten framställer sig själv 

som likgiltig och känslolös men det finns sprickor i den påtvingade maskuliniteten. Det synliggörs 

bland annat genom det ironiska förhållningssätt diktjaget har till macho egenskaper och via 

ögonblick där Chinaski visar känslor och svaghet. Konstruktionen av den heterosexuella, maskulina 

mannen blir extra tydlig i och med Chinaskis förhållningssätt till sex där han följer ett performativt 

mönster för att uppfattas som en godtagbar man. Karkulehto beskriver det som att: ”Innebörderna i 

kön och sexualiteter, både sådana som definierats som marginella och sådana som är dominerande, 

produceras ofta med hjälp av förbud, upprepningar och imitation.”51 Till exempel så framställs 

42 Karkulehto, 2012, s. 25f.
43 Bukowski, Women, 2009, s. 118.
44 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 200.
45 Ibid.
46 Bukowski, Women, 2009, s. 109.
47 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 200.
48 Avsnitt där Chinaski nämner att han skriver kärleksdikter, Bukowski, Women, 2009, s. 57, 75, 118.
49 Bukowski, Women, 2009, s 118.
50 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 200.
51 Karkulehto, 2012, s. 34.
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Chinaski som heterosexuell man genom att neka kvinnor som tar initiativ till sex. Eftersom de är 

kvinnor och inte män så får de inte ta över det maskulina, vilket innebär att vara den aktiva då det 

motsatta förhållandet hotar den konstruerade maskuliniteten.

Sex och makt
Chinaski kan bara prestera när det är han som är initiativtagande till sex. Prestera innebär i det här 

fallet att få erektion och utlösning. När en kvinna är den drivande så går det inte för honom att ha 

sex och han måste avbryta samlaget. Ambjörnsson beskriver hur olika egenskaper är ihopkopplade 

med kön: ”Egenskaper som leder till underordning – till exempel passivitet, mjukhet och följsamhet 

– kodas som kvinnliga, medan karaktärsdrag som hårdhet och aggressivitet ses som attraktiva hos 

en man.”52 Dessa egenskaper kopplat till begär gör det tydligt att Chinaski blir upphetsad av sin 

dominans över kvinnor. De kvinnor som agerar utanför ramen för ett godtagbart genusbeteende 

genom att vara initiativtagare till sex, eller vara den aktiva parten blir straffade genom den manliga 

förnekelsen av deras begär. Många av sexakterna i Women är likartade och följer ett tydligt mönster 

där Chinaski bara kan avsluta och nå klimax med kvinnor i utsatta situationer, till exempel när de 

sover eller är berusade. Kvinnor som vill ha sex med Chinaski blir nekade det genom avsaknaden 

av erektion och/eller utlösning. Kvinnor som inte vill eller inte kan ha sex med Chinaski är de han 

vill och ska ha sex med oberoende av deras samtycke. Eftersom samlagen är så lika varandra har jag 

valt ut fyra olika tillfällen som representerar förhållandet mellan makt och sex i Women. 

Mindy är en av kvinnorna som Chinaski träffar och som initierar kroppskontakt: ”Mindy pressed 

her body against me and kissed me. It was a long kiss.”53 Hon har visat att hon är intresserad, 

situationen fortlöper men slutar med att Chinaski inte kan besvara inviten: ”I kissed her for a while, 

then apologized, and drew away.”54 Här, precis som i flera av de andra sexscenerna urskuldar han 

sig och menar att han är för full för att prestera. Han använder alkohol som en bortförklaring, inte 

som en aktiv handling, att han själv har valt att dricka kopiösa mängder alkohol, utan att han helt 

enkelt har blivit för full för att ha sex. Detta är tvetydigt eftersom han andra gånger i romanen kan 

han ha sex trots alkohol och andra substanser. Skillnaden är dock att han då får vara den aktiva. 

Morgonen efter med Mindy tyder på detta. Chinaski vaknar tidigare än Mindy och börjar ta på 

henne när hon fortfarande sover. Här har han möjligheten att vara den aktiva, vilket han gillar: ”She 

seemed to be asleep. I liked that.”55 Eftersom hon är i ett hjälplöst tillstånd, sovandes, så kan han 

agera den aktiva mannen. Hon är reducerad till en kropp och han behöver inte möta hennes blick, 

52 Ambjörnsson, 2006,  s. 102.
53 Bukowski, Women, 2009, 75.
54 Ibid., s. 76.
55 Ibid.
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vilket gör att han kan ha sex med henne. Liknande händelseförlopp sker med Joanna som 

uttryckligen påpekar att det beror på hans ”performance” hur länge han får stanna hos henne:

[Joanna:] ”Let’s fuck.”
[Chinaski:] ”I’ve drunk too much.”
[Joanna:] ”Let’s go to bed.”
[Chinaski:] ”I want to drink some more.”
[Joanna:] ”You won’t be able to...”

Det avslutas med att Chinaski säger: ”I was asleep by the time Joanna came out of the 

bathroom....”56 Det är väldigt tydligt att hon är den som vill ha sex, och påpekar att när han dricker 

så kommer det inte att gå. Ändå så väljer han att dricka så pass mycket att han somnar. Just den här 

scenen har både Beaumont och Harrison tagit upp i sin forskning. Harrison tolkar det som att detta 

är ett grepp för att underminera den traditionella mansrollen: 

The inability to perform, often because of drink, comes up frequently. It is the 
pendant to the theme of the sexually assertive woman. […] The roles have been 
reversed; the woman is sexually the aggressor. The man, sensing his loss of 
control, feels exploited and resists at first by drinking himself into incapacity, and 
then is put out to pasture when his usefulness is gone. […] What is important in 
this episode is the way Bukowski has chosen to present the episode, his using it to 
undermine the traditional male role.57 

Harrison menar att det här sker ett skifte i presentationen av kön i Women från tidigare litteratur av 

Bukowski. Här tar kvinnorna vad de vill ha och lämnar sedan mannen. Genom detta dekonstrueras 

bilden av den potenta macho-mannen, som känner sig maktlös och därför dricker sig själv 

medvetslös, ”it is an ironic deconstruction of its womanizing protagonist.”58 Beaumont uttrycker det 

istället som att Joanna är den som äger makten genom att det är hon som bestämmer hur länge 

Chinaski får stanna beroende på hans förmåga att prestera sexuellt.59 Det som både Beaumont och 

Harrison missar är vad som händer med de kvinnliga karaktärerna efter att de har agerat som ”the 

sexual aggressor”. De kvinnor som Harrison och Beaumont tar upp, som har ”sexual strength”60 får 

inte utlopp för det. Det händer ingenting för kvinnor som tar för sig. De får absolut utrymme att 

göra det, alltså att vilja ha sex men eftersom mannen inte tänder på sexuellt aktiva kvinnor så blir 

slutsatsen att i en heteronormativ roman som Women där världsbilden är Chinaskis så är kvinnor 

som är initiativtagande till sex ointressanta. Det kan tolkas som ett ironiserande av en stereotyp 

mansbild men kvinnorna får samtidigt inte vad de vill ha utan blir nekade sex. Mannen straffar 

kvinnan för att hon är aktiv och vill ha sex och dricker därför för mycket så att hon inte kan få det. 
56 Bukowski, Women, 2009, s. 129f.
57 Harrison, 1994, s. 207f.
58 Ibid., s. 198.
59 Beaumont, 2014, s. 41.
60 Ibid.
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Maktbalansen skiftar och först när kvinnorna är passiva får de vara sexuella. På så vis återtar 

Chinaski makten och bibehåller sin maskulinitet. Det ingår inte i en traditionell mansroll att vara 

sexuellt oförmögen men när det sätts i kontrast till när han faktiskt kan ha sex så visar det att 

Chinaskis impotens är förenat med aktiva och passiva kvinnor. Harrison försöker problematisera de 

sexuella relationerna: ”The drinking can be viewed as a means of allaying Chinaski’s underlying 

anxiety, or as a hostile, sadistic way of hurting women by denying them full pleasure, and intimacy, 

of successful lovemaking.”61 Att drickandet används för att dämpa en ångest och för att straffa 

kvinnorna är tydligt men Harrison utvecklar inte vad det är för oro som Chinaski försöker 

undertrycka. Karkulehto skriver om Nokia, en pojke i romanen Jag, Olli och Orvokki, som ”vältrar 

sig i melankoli och ångest, vilket är en av de klassiska metaforerna för dold och outtalad 

homosexualitet.”62 Drickandet som bedövningsmedel samt oförmågan att prestera med kvinnor som 

är aktiva kan vara en metafor för ett förtryckt homosexuellt begär. Harrison tar upp att drickandet 

används för att förneka kvinnorna njutning och intimitet vilket är problematiskt då Chinaski aldrig 

uttrycker att kvinnornas njutning är av intresse för honom samt att kvinnlig njutning inte enbart är 

beroende av manlig penetration. Han kopplar sedan ihop kvinnlig njutning med intimitet och antar 

att kvinnorna vill ha intimitet enbart för att de är kvinnor. Ofta är det kvinnor som har kontaktat 

Chinaski eftersom att de har hört och läst att han är en bra älskare, inte för att de vill ha en seriös 

relation. Harrison utgår alltså ifrån att kvinnorna, i egenskap av kvinnor, vill ha någonting djupare, 

även fast det är uppenbart att det rör sig om enbart sexuella relationer från bådas sida. 

Chinaskis förhållande till sex och makt förstärks genom att kvinnorna han träffar inte bara måste 

vara passiva för att de ska kunna ha sex, vid flera tillfällen fantiserar han till exempel om att de är 

döda. Vid andra tillfällen har han sex med kvinnor som är näst intill medvetslösa eller via 

övertalningssex och till och med våldtäkt. Det räcker alltså inte med att kvinnorna är feminina och 

passiva utan för att Chinaski ska kunna uppvisa ett manligt, aktivt, potent och heterosexuellt begär 

så ska det helst vara kvinnor som är okontaktbara. Chinaski säger: ”I think it was the way her head 

was turned away to one side as I fucked her. It turned me on. Her head was turned away and 

bounced on the pillow with each stroke.”63 Det ”funkar” först för honom när hennes huvud är 

bortvänt. Han slipper ögonkontakt och behöver inte möta hennes blick. ”[B]ounced on the pillow” 

tolkar jag som att huvudet är lealöst och passiviserat. Vid andra sexuella relationer så fantiserar han 

om att han våldtar tjejen han har sex med: ”I went into my savagery routine, grabbing her by the 

hair, thrusting as if it was rape.”64 Det är självklart problematiskt att analysera en sexuell fantasi 

61 Harrison, 1994, s. 210.
62 Karkulehto, 2012, s. 28.
63 Bukowski, Women, 2009, s. 218.
64 Bukowski, Women, s. 200.
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som just någonting annat än en fantasi men när det sedan utvecklas till att Chinaski begår olika 

övergrepp där våldtäkt är en av dem anser jag det ändå av värde för analysen då det inte stannar vid 

fantasistadiet utan att han faktiskt begår övergrepp. 

När Chinaski och Tammie är på ett hotell så är hon så drogpåverkad att hon är nära på att ramla 

ur ett fönster och dö. Hon lägger sig sedan på sängen och ramlar ned från den. Det gillar Chinaski: 

”[S]he rolled off the bed. She landed flat on her back. She didn’t move. I walked 
over and picked her up and put her back on the bed. I grabbed her by the hair and 
kissed her viciously. […] I remembered she had promised me a piece of ass. I 
rolled her on her stomach, pulled her dress up, pulled her panties off. I climbed on 
top of her and rammed. […] Her eyes were closed, her mouth was lifeless. I 
mounted her again.”65 

Det är uppenbart att Chinaski blir attraherad av hennes livlösa tillstånd eftersom att han kan göra 

vad han vill med henne. Hon är bara en kropp som används för att tillfredsställa honom. Längre 

fram i romanen träffar Chinaski Mercedes, en ung tjej som inte vill ha sex med honom ännu en 

gång, vilket hon upprepar: ”I don’t want to fuck […] I can’t fuck, I don’t want to fuck.”66 Det spelar 

ingen roll för Chinaski utan gör det snarare mer intressant för honom. Han våldtar henne medan hon 

skriker och gråter.67 Våldtäkt är den ultimata maktutövningen och förtydligar hur han bara kan ha 

sex med kvinnor när han får vara den dominanta. 

Både Harrison och Beaumont tar upp problematiken med Chinaskis impotens. Dock verkar båda 

tolka det som att avsaknaden av manlig erektion sker på grund av Chinaskis oförmåga till 

känslomässig inblandning med kvinnorna han träffar. De beskriver Chinaski som emotionellt 

inkapabel till att ha en relation med kvinnor, och att han därför förstör för sig själv, för att slippa en 

djupare involvering.68 Jag motsätter mig detta, framför allt på två punkter:

1. Det blir problematiskt att anta att kvinnor som kontaktar Chinaski vill ha känslomässiga 

relationer till honom, när det egentligen är så att kvinnorna ofta poängterar att det träffar 

honom för att ha sex. Det blir ett likhetstecken mellan kvinna – känsla som inte stämmer 

med skildringarna i Women.

2. Sex med kvinnor som han har seriösa relationer med kan också innefattas av impotens. I 

känslomässiga förhållanden med till exempel Lydia så finns det tillfällen när han ändå inte 

kan fullfölja sex. 

Beaumont beskriver det som följer: ”Chinaski is often impotent, being unable to get hard or come. 

This is often from alcohol or his emotional turnmoil around his relationships.”69 Detta skriver hon 
65 Ibid., s. 146.
66 Ibid., s. 166.
67 Ibid., s. 166f.
68 Harrison, 1994, s 190ff. Beaumont, 2014, s. 40.
69 Beaumont, 2014, s. 40.
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med hänvisning till ett stycke där ”a younger woman, a fan, Mercedes, has come to visit him”.70 

Mercedes är hos Chinaski för att hon är ett fan. Hon har tidigare skickat nakenbilder till honom och 

har inte visat någon känslomässig inblandning, utan som jag tolkar det vill hon se om myten om 

Chinaski som en bra älskare stämmer. Beaumont fortsätter med att beskriva den sexuella relationen 

där Mercedes är den dominanta, och ser det som någonting kraftfullt: 

Chinaski’s attempts to ejaculate and lose his erection undermine any potency that 
he might have had. Also of note is Mercedes’s agency in this scene. The line ‘she 
demanded’ gives Mercede’s a power in which Chinaski listens to her wants and 
needs, further contributing to his impotence up against a woman’s strength.71

Det som blir motsägelsefullt i just detta parti och i otaliga andra är att Beaumont bortser från vad 

som sedan händer. Exempelvis i stycket direkt efter att Mercedes har ’krävt’ sex berättar Chinaski 

att ”that didn’t help at all. I rolled off.”72 Mercedes får vara den aktiva men när hon är det så 

avslutas sexet, så att Chinaski skulle lyssna på hennes ”wants and needs” är inte troligt. Den 

kvinnliga åtrån förminskas och tystas ned tills Chinaski kan ta kommando och vara den som 

bestämmer och därmed upprätthålla sin mansroll. Detta är ett resonemang som förstärks genom att 

händelseförloppet upprepas romanen igenom. Det kan beskrivas som en ”[t]vångsmässig 

upprepning av de kulturellt normenliga koderna för vit maskulinitet och heterosexualitet” 73 där 

rollen som man befästs genom olika performativa handlingar. Karkulehto beskriver det som att 

kulturell maskulinitet baserar sig på förbud som ”visar att männen för att manifestera sin 

maskulinitet ständigt performativt måste bevisa att de inte är som kvinnor, barn eller bögar.” 74 Detta 

gör Chinaski genom att upprepa den heterosexuella sexakten med man som aktiv och kvinna som 

passiv. En performativ handling som är ständigt återkommande i Women och som är starkt 

ihopkopplad med mannen som den aktiva är att Chinaski beskriver hur han ”bestiger” kvinnor 

(mounted her). Det är alltså han som är den aktiva och som ”bestiger” kvinnan. Han gör den 

sexuella handlingen maskulin genom att vara den som ger sex varpå kvinnorna tar emot. Sex 

beskrivs aldrig som någonting gemensamt utan det är alltid han som har sex med kvinnor. Det 

uppstår samtidigt sprickor i den presenterade mansrollen: Borde inte den superheterosexuelle 

mannen kunna ligga med kvinnor utan att de är näst intill livlösa? 

En dikt som uttrycker ett annat förhållningssätt till sex än det i romanen är ”the 6 foot 

goddess”75 där diktjaget är med en kvinna som är konsthandlare och som benämns som ”my 6 foot 

70 Ibid.
71 Ibid., s. 41.
72 Bukowski, Women, 2009, s. 160.
73 Karkulehto, 2012, s. 34.
74 Ibid., s. 24.
75 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 18f.
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goddess”.76 Det är en liknande beskrivning som görs av Joanna i Women, som är konsthandlare och 

där just 6 feet är hennes utmärkande egenskap som Chinaski påpekar eftersom han brukar träffa 

små kvinnor.77 I Women uttrycker Chinaski att han åker och hälsar på Joanna endast för sex, vilket 

hon bekräftar när hon säger att det beror på hans prestation hur länge han får stanna. I dikten får vi 

istället veta att de båda flyger fram och tillbaka för att träffa varandra. Här skildras med andra ord 

en tvåsamhet som inte finns i romanen. En jämförelse av sexskildringarna i Women och ”six foot 

goddess” ger olika bilder där det utmärkande är att det i dikten finns ett us och i romanen bara ett I. 

Chinaski beskriver sex med Joanna i romanen som följer: ”I put her hand on my cock, I grabbed 

her, [...] I played with her [...], I teased her [...], I mounted […].”78 Chinaski är den aktiva som utför 

alla handlingarna, han är den som har kontroll. Det slutar med: ”Finally I was unable to hold back 

any longer.”79 Till en början följer dikten samma mönster men genom att tolka några nyckelbegrepp 

blir situationen annorlunda: 

I yank her head back by the hair,
I’m real macho,
I suck on her upper lip
her cunt
her soul 
[...]
later we lay locked like human vines
my left arm under her pillow
my right arm under her side
[...]
and through us
in the dark
pass rays
back and forth
back and forth
until I fall away
and we sleep.80

Jaget i dikten ironiserar över sitt eget beteende. Meningen ”I’m real macho” tolkar jag som en 

fingervisning om att det bara är en charad: När han drar i hennes hår och är våldsam så är det en 

medveten stereotypisering av ett machobeteende. Harrison skriver att vid tidpunkten för Women, 

samtidigt som tillkomsten för diktsamlingen, så har Bukowski utvecklat en stil som karakteriseras 

av förmågan att förhålla sig ironisk till protagonistens machobeteende: ”what has become 

significant in his writing is the irony with which he has come to treat his protagonist’s machismo 

[…].”81

76 Ibid., s. 19.
77 Bukowski, Women, 2009, s. 92, s. 94 och s. 128.
78 Ibid., s. 130.
79 Ibid.
80 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 18f.
81 Harrison, 1994, s. 183-184.
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Att meningen som följer innehåller motsatserna kropp och själ, cunt and soul, är också någonting 

som är annorlunda i poesin. Han nämner inte någon gång en kvinnas själ i förhållande till sex eller 

relationer i romanen. Först liknas deras kroppar vid vinrankor: de är organiska och insnärjda i 

varandra till ett. När de ligger i sängen är det strålar som passerar mellan dem, det ljusa lyser upp 

det mörka. Genom den stilistiska upprepningen med liknelsen av kroppar som en organisk 

förbindelse och diktens utmynnande i ett vi, så förstärks tvåsamheten. Detta kontrasterar mot 

sexscenen med Joanna i Women där det råder en tydlig skillnad, främst för att sexakten i dikten 

formar en delad upplevelse från början till slut där de har sex tillsammans. I romanen slutar det med 

att Chinaski somnar när han är klar, ”I slept”.82 Det är inte bara tvåsamheten som är annorlunda i 

poesin utan även diktjagets förmåga att beskriva sina känslor inför kvinnor.  

De sexuella relationerna i Bukowskis prosa visar en tydlig bild av hur initiativtagande kvinnor 

innebär avsaknad av erektion för protagonisten. Den queera läsningen innebär att det inte bara finns 

en tolkning utan i stället flera möjliga slutsatser inom texten. Är det ett sätt för Chinaski att behålla 

makt och därigenom positionen som man, eller är det till följd av hans emotionella problem som 

han inte kan ha sex med kvinnor eller vill han helt enkelt inte ha sex med kvinnor? Ett exempel på 

vad det queera läckaget kan innebära är att även i en så övertydligt maskuliniserad roman som 

Women där huvudpersonens primära mål är att ”bestiga” så många kvinnor som möjligt så blir den 

heterosexuella sexakten misslyckad på grund av honom själv. Chinaski kanske i grund och botten 

inte vill ha sex med kvinnor men för att vara en vettig man så måste han bete sig maskulint och 

presentera ett heterosexuellt begär. Ett sätt för Chinaski att upprätthålla sin machostatus är att skriva 

om kvinnor men hans oförmåga att avsluta sexuella relationer med kvinnor som är ”närvarande”, att 

bara kunna avsluta med kvinnor som han våldtar, som är medvetslösa och som på olika sätt inte kan 

möta hans blick berättar om någonting annat. Han uttrycker även en ambivalens över att träffa 

kvinnor: ”When they actually arrived I almost didn’t want them to happen.”83 Detta tyder på ett 

tvångsmässigt sätt att upprätthålla heterosexualiteten vilket är en del av hans image: ”One more 

fuck. Research.”84 Det framstår som att han genom sina relationer till kvinnor ägnat sig åt ett 

wallraffande för att samla material till sina texter. Chinaski fortsätter: ”I found I wasn’t particulary 

interested in her, it was just something to do.”85 Han reproducerar rollen som kvinnokarl men det 

finns sprickor som uppstår i texten där en tolkning är att han egentligen inte vill ha sex med 

kvinnor. 

82 Bukowski, Women, 2009, s. 130.
83 Ibid., s. 192.
84 Ibid., s. 270.
85 Ibid., s. 68.
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Lydia
I need a good woman. I need a good woman

more than I need this typewriter, more than

I need my automobile, more than I need 

Mozart86

Lydia är Womens starkaste kvinnliga romanfigur. Hon är den första som Chinaski träffar och den 

som agerar normbrytande romanen igenom. Ett exempel på det är att hon antar rollen som sexuell 

mentor till Chinaski och undervisar honom om den kvinnliga anatomin. Hon instruerar Chinaski 

med bilder och tips om hur han ska gå till väga för att tillfredsställa kvinnor oralt.87 

Rollerna omkastas. Hon som är en betydligt yngre kvinna, lär upp honom den kvinnotjusande 

mannen vilket är en dekonstruktion av den unga kvinnan som undergiven och oerfaren och mannen 

som den som den erfarna som alltid vet vad kvinnor vill ha. Det är dock inte utan konsekvenser 

eftersom Chinaski upprepar att Lydia är en nymfoman som bara är med honom för sex: ”Something 

told me she wasn’t as worried about my possible death as she was about her next fuck.”88 ”Lydia, 

sex isn’t everything! You are obsessed. For Christ sake, give it a rest.”89 ”Lydia liked to fuck at least 

five times a week, I preferred three.”90 Det går så långt att deras relation tar slut på grund av Lydias 

begär, där Chinaski beskrivs som offret för hennes galenskap som är starkt kopplat till hennes 

sexuella begär. Lydias lust marginaliseras och det sista hon säger till Chinaski innan hon försvinner 

ur handlingen är: ”I had a miscarriage. I almost died, it was awful. I lost so much blood. I didn't 

want to bother you about it.”91 Hon straffas med andra ord för sitt sexuella beteende. 

Lydia är konstnär och vill skulptera Chinaskis ansikte i lera.92 Han blir hennes musa, en klassisk 

kvinnoroll där kvinnor fått stå modeller åt manliga konstnärer genom tiderna, men här omkullkastas 

rollerna. Första gången Chinaski och Lydia träffas, efter hans poesiläsning, hoppar hon upp på hans 

bord, ett substitut för scen, och deklamerar sin poesi vilket han också gjort timmar tidigare. Hon 

räds inte för att ta utrymme, både rumsligt, ljudligt och kroppsligt och handlingen gör att hon sätter 

sig själv i samma kontext som Chinaski. Hon är inte där i egenskap av en groupie utan hon är också 

en poet och alltså en jämlike. Chinaski slås av hennes livskraft men poängterar att det är hennes 

yttre som intresserar honom och att hennes författarskap är betydelselöst: ”The poetry was terrible, 

the body and the madness weren't.”93 Den vackra galna kvinnan uppskattas men det ges inget 

utrymme för någon som kan hota hans roll som författare. Jag tolkar det som att Lydia representerar 
86 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 74.
87 Bukowski, Women, 2009, s 16.
88 Ibid., s. 36.
89 Ibid., s. 90.
90 Ibid., s. 36.
91 Ibid., s. 126.
92 Ibid., s. 5.
93 Bukowski, Women, 2009, s. 3f.

24



en kvinna som agerar mot rådande könsnormer genom att ta plats, till exempel genom att lyfta fram 

sig själv med sin konst och poesi. Resultatet blir dock att hon utsätts för diverse härskartekniker av 

Chinaski som förlöjligar hennes poesi och fokuserar på hennes kropp istället samt tystar henne 

genom en tafatt kyss.94 Eftersom Lydia inte följer mallen för hur kvinnor ska bete sig för att bli 

accepterade så blir hon marginaliserad i form av att all fokus läggs på hennes kropp istället för på 

prestation och därmed tystas hon. 

Många av Chinaskis kvinnor beskrivs som passiva, ytliga, känsliga, ointelligenta och som 

endast existerande på mannens villkor. Det är en stereotypisering av kvinnor vilket Ambjörnsson 

resonerar kring utifrån Stuart Hall: ”att man tar fasta på några få, enkla, lättförståeliga och erkända 

egenskaper hos en grupp. Sedan låter man dessa egenskaper representera allt. Genom att på detta 

sätt överdriva, förenkla och fixera, reduceras personen till en fast och förutsägbar figur, den blir 

stereotyp.”95 Lydia representerar någonting annat, hon är sexuell, passionerad, talangfull, grov, 

högljudd, aggressiv och är den subversiva karaktären som omkullkastar bilden av den feminina 

perfekta kvinnan som så många av Chinaskis andra kvinnor representerar. Det problematiska är 

dock hur detta bemöts i romanen, alltså vad som händer med Lydia när hon agerar utanför mallarna.

Som tidigare nämnt är det Lydias mentala hälsa och sexuella begär som får det att ta slut mellan 

henne och Chinaski. Hon beskrivs som helt galen, får oprovocerade utbrott, slår honom, slår hans 

nya tjejer, river sönder hans böcker, kastar ut hans saker på gatan, raggar på hans kompisar och är 

ständigt svartsjuk. I Women finns det inte en lugn stund när Lydia är med. Det finns en spänning i 

atmosfären och som läsare vet en inte när situationen ska urarta.96 Den stormiga relationen är 

närvarande från första sidan tills dess då hon slutar höra av sig till Chinaski. 

Parallellt med detta skriver Chinaski dikter om Lydia: ”I looked at some t.v and typed 2 or 3 

poems on a portable typer. Love poems–about Lydia. I hid them in my suitcase. I drank some more 

beer.”97 Vid en genomgång av diktsamlingen Love is a dog from hell så finns det flera dikter som jag 

tolkar är ämnade till Lydia. En av dem som ger en djupare bakgrund till Lydias mentala instabilitet i 

förhållande till Chinaski är ”turnabout”98 som utspelar sig i liknande miljö och händelseförlopp som 

i Women. Även fast det inte skulle vara just Lydia, så anser jag att den är en viktig del av den här 

analysen eftersom den fungerar som en annan vinkel på den manliga och kvinnliga relationen som 

är huvudtemat i Women. Dikten börjar med att en kvinna, ”she”, alltså någon det manliga diktjaget 

känner, kommer till en parkeringsplats, är berusad och tårögd och säger:

94 Ibid., s. 4.
95 Ambjörnsson, 2006, s. 75.
96 Bukowski, Women, 2009, kap 1-47 (s. 1-116).
97 Ibid., s. 57.
98 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 63.
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you son of a bitch, you fucked me when you 
didn't want to. you told me to keep phoning 
you, you told me to move closer into town, 
then you told me to leave you alone.99

Hon fortsätter med att förklara att hon vill prata med honom, för att kunna gå vidare: ”I want to talk 

to you...it takes a while to get over things. I need more time.”100 Han finner situationen 

underhållande och svarar att han är med en ny kvinna nu men att de alla tre kan ses och ta en drink 

ihop. Hon säger bara ”shit, oh shit!”101 och kör iväg med sin bil. Det slutar med att diktjaget sitter 

full och gråter: ”now she’s gone and I’m sitting here drunk and my eyes seem wet with tears.”102 I 

dikten söker kvinnan upprättelse. Hon har blivit behandlad dåligt och har inte fått ett avslut i 

relationen och dikten är uppbyggd så att läsaren ska sympatisera med henne. Jag läser det här som 

en bakgrund till varför Lydia beter sig som hon gör i Women. Chinaski och Lydia gör slut och blir 

tillsammans vid upprepade tillfällen men i romanen så får läsaren bara veta hans sida av historien, 

aldrig hennes. Här får vi se en kvinna som kräver upprättelse och som vill gå vidare och prata, hon 

vill inte slåss eller bråka. Dikten ger en djupare förståelse för dynamiken bakom Lydias agerande 

och följer därmed samma mönster som jag nämnt innan: Dikterna avslöjar ett djupare känslomässigt 

plan både hos män och kvinnor som inte kommer fram i romanen. Lydia fungerar som en karaktär 

som ifrågasätter ordningen vilket ett citat från Ambjörnsson får belysa: ”Enligt ett queerperspektiv 

fungerar nämligen dessa personer och handlingar som en sorts subversiva inslag, en form av 

motstånd mot föreställningen och stabilitet och entydighet.”103 Hon karakteriseras av normbrytande 

handlingar och vägrar anpassa sig efter den heterosexuella matrisens kvinnoroll.  

Laura (Katherine)
”Well, look, Laura, I’m going to call you Katherine.”104  

Laura är en tjej som Chinaski träffar i Texas och som liknar en ung Katherine Hepburn. Han 

bestämmer sig därför för att kalla henne för det. Genom att inte kalla Laura för hennes riktiga namn 

utan att istället använda Katherine efter skådespelerskan så konstruerar Chinaski henne efter en 

fantasi. Detta sker performativt genom att han hela tiden kallar henne för Katherine. Han gör henne 

till den perfekta idealkvinnan genom att hela tiden kalla henne för Katherine, skådespelerskan, där 

hon är den upphöjda kvinnan som spelar på schablonen för femininitet och kvinnlighet och framför 

allt oskuldsfullhet. Exempelvis så dricker hon inte och hon har bara haft sex med tre män. Hon svär 

99 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 63.
100 Ibid.
101 Ibid.
102 Ibid.
103 Ambjörnsson, 2006, s. 144.
104 Bukowski, Women, 2009, s. 89.
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bara om det är nödvändigt och det första hon gör när hon kommer hem till Chinaski är att ta fram ett 

par gummihandskar och börjar med glädje städa. Hon äter nyttigt och tränar varje dag och vill inte 

ha några känslor inblandade utan svarar efter att Chinaski har frågat om de kan gifta sig: ”It's just 

sex, Hank, it's just sex!”105 Med Laura konstrueras bilden av den perfekta kvinnan som passar in i 

den normativa mallen för kvinnlighet och hon beskrivs som följer: ”She looked so delicate and yet 

she was a marvelous fuck.”106 Hon presterar rätt sorts kopplingar mellan kropp, uppträdande och 

begär och framställs därför som den ultimata kvinnan. 

Även fast det är en upphöjd bild av Laura som konstrueras i Women så åker hon tillbaka till 

Texas när det är ”the time of the month when it was risky for Katherine to fuck”107 och även fast 

hon beskrivs som ”the exceptional women I’ve been looking for”108 så är det enda Chinaski 

uttrycker när hon lämnar honom detta: ”I’ve still got this. What the hell, I haven’t lost 

everything.”109 Det är alltså en rätt statisk bild som beskriver deras relation, hon är drömkvinnan 

men väcker ändå inga utmärkande känslor hos Chinaski när hon lämnar honom. I stället uttrycker 

diktjaget i ”texan”110 storslagna känslor om en kvinna som ser ut som ”Katherine Hepburn looked 

when she was in highschool”.111 Även fast det är en upphöjd bild av Laura i romanen, så beskrivs 

hon som ännu mer enastående i dikten:

she’s from Texas and weighs
130 pounds
and stands before the
mirror combing oceans
of reddish hair
which falls all the way down
her back to her ass. 
the hair is magic and shoots 
sparks as I lay on the bed 
and watch her combing her 
hair. she’s like something
out of the movies but she’s
actually here.112

Det långa röd-bruna håret är Lauras epitet och beskrivs här som magiskt, som ett hav som flyter 

längst med hennes kropp, vilket är mer poetiskt än i romanen då det är ”yards of red-brown hair”.113 

I dikten skriver han också att hon är som en filmstjärna, vilket förstärker bilden av henne som 

overklig. Om sex med Laura skrivs följande: ”we make love at least once a day and she can make 

105  Bukowski, Women, 2009, s. 100.
106  Ibid., s. 101.
107  Ibid., s. 107.
108  Ibid., s. 91.
109  Ibid., s. 107.
110  Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 39.
111  Ibid.
112  Ibid.
113   Bukowski, Women, 2009, s. 99.
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me laugh any time she cares to”.114Att älska, ”make love”, är ett uttryck som aldrig används för att 

skildra sex i Women. Det vanligaste uttrycket är ”mount” vilket är en handling som Chinaski själv 

utför. Det finns inget vi, ingen tvåsamhet närvarande och sex med Laura beskrivs som: ”I mounted. 

[…] Then I gave up trying to please her and simply fucked her, ripping viciously. It was like 

murder. I didn't care.”115 Det är en tydlig distinktion i hur sexakten beskrivs i de olika litterära 

formerna där det lyriska används som ett medel för romantiska tankar. Stycket nedan visar hur 

Bukowski använder poesin som rum för metaforer, naturskildringar och känslor vilket är 

frånvarande i det prosaiska:

and I feel her inside of my
wrists and at the back of my eyes,
and the toes and legs and belly
of me feel her and
the other part too,
and all of Los Angeles falls down
and weeps for joy,
the walls of the love parlors shake – 
the ocean rushes in and she turns
to me and says, ”damn this hair!”
and I say,
”yes.”116

Kvinnan, Laura (Katherine) ger honom en kroppslig och sinnlig sensation, han känner henne i 

blodet och i hjärnan, han kan inte sluta tänka på henne. Hela hans värld omkullkastas, det är som en 

jordbävning, vågorna slår och väggarna skakar. En tolkning av väggarna i ”the love parlors” som 

skakar är att det fungerar som en metafor för att det är slut med att gå till prostituerade nu när 

diktjaget har träffat Laura. Deras kärlek är som en naturkraft som slår sönder väggarna till 

bordellerna. Det är en kraftfull liknelse när Chinaski jämför kärleken med ett naturfenomen som är 

oförstörbart och ostoppbart. Dikterna uttrycker det som inte får sägas i prosan, som till exempel 

liknelsen med förälskelse som en naturkraft.

Women avslutas med att Chinaski träffar Sara, en tjej som inte tror på sex innan äktenskapet. 

Chinaski respekterar det hos henne och beskriver henne såhär: 

She was a good woman. Her mind was charming and, strangely, her celibacy was 
understandable. […] She was endearing, calmly intellectual, and best of all, there 
was that crazy admixture of red in the gold of her hair. It was almost as if I had 
been looking for that color hair for decades...maybe longer.117  

Till sist finner Chinaski sin drömkvinna. Deras förhållande är dock inte helt utan påfrestningar, mest 

på grund av Chinaskis motstånd mot att hålla sig till en kvinna. Romanen slutar ändå med att han 

114 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 39.
115 Bukowski, Women, 2009, s. 99.
116 Bukowski, Love is a dog from hell, 2009, s. 39.
117 Bukowski, Women, 2009, s. 237.
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bestämmer sig för att hänge sig åt Sara och ingå i ett monogamt förhållande. Sandra Gilbert och 

Susan Gubar diskuterar i sitt klassiska verk The Madwoman in the Attic – The Woman Writer and 

the Nineteenth-Century Literary Imagination hur manliga författare genom tiderna har framställt 

kvinnor som monster eller änglar där de goda kvinnorna är att föredra: ”The ideal woman that male 

authors dream of generating is always an angel.”118 Bukowski följer den litterära västerländska 

kanon genom att ställa upproriska kvinnor som Lydia mot oskuldsfulla kvinnor som Sara för att 

sedan välja den goda. Gilbert och Gubar skriver: ”there is a clear line of literary descent from 

devine Virgin to domestic angel, passing through (among many others) Dante, Milton, and 

Goethe.”119 Sara representerar den goda kvinnan och är därför den som får Chinaski att välja 

tvåsamhetens lyckliga slut. 

Slutdiskussion

Charles Bukowskis författarskap är varierat och leder till olika tolkningar beroende på läsaren och 

vilka verk som analyseras. Det blir tydligt när Mandy Beaumonts uppsats sätts i relation till min då 

hon kommer till helt andra slutsatser än mig när hon jämför Bukowskis tidigare noveller med 

Women. Beaumount skriver: ”Simply put, it is a mistake to treat Bukowski’s oeuvre as homogenous. 

Rather, the representations of power, sexual transgression and his idea of women fall along a 

spectrum, which must be acknowledged in order to critique the subtleties of those 

representations.”120 Bukowski skriver fram olika karaktärer och typer av könsroller och det går inte 

att fastställa om han är misogyn eller kvinnohyllande vilket jag upplever att tidigare forskning har 

fokuserat på. Tidigare studentuppsatser har använt sitt utrymme till att bevisa eller dementera 

huruvida Bukowski är en dålig eller bra författare baserat på kvinnoskildringarna, ofta i relation till 

Bukowskis biografi. Genom att göra en textbaserad analys med ett queerperspektiv har jag visat att 

det går att utveckla vad texten säger, vilket betyder att läsaren inte behöver dela samma 

förväntningshorisont som författaren. Med hjälp av denna metod har jag kunnat visa på någonting 

som tidigare har varit osynligt i forskningen, nämligen problematiken kring Chinaskis förhållande 

till sex. 

Det queera finns i texten, det är inget en läsare projicerar på en text utan istället existerar det 

potentiellt i alla texter. Så varför har tidigare forskning bortsätt från att Chinaski inte vill ha sex med 

118 Gilbert, Sandra M., Gubar, Susan, The Madwoman in the Attic – The Woman Writer and the Nineteenth-Century 
Literary Imagination – Second Edition. New Haven and London: Yale University Press, 2000, s. 20.

119 Ibid. 
120 Beaumont, 2014, s. 47.
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kvinnor i Women? En slutsats jag gör är att manliga forskare, eftersom det främst är män som 

forskat på Bukowski, vill behålla honom som en rå heterosexuell man. Det går inte att queera 

Bukowski och därmed är myten säkrad. 

Det är intressant att Bukowski i Women följer en litterär tradition genom att låta sin protagonist 

genomgå olika prövningar i form av olika kvinnor men som i slutet ändå bestämmer sig för den 

heteronormativa tvåsamheten. Den heterosexuella matrisen utmanas av Lydia som tangerar 

gränserna mellan accepterat och oacceptabelt beteende för en kvinna men ordningen återställs 

genom att Chinaski stadgar sig och därmed själv uppträder som en godtagbar man. Även om den 

fasta identiteten ”kvinna” framstår som vinnare i Women, så har ändå rollen utmanats genom att det 

synliggjorts ett alternativ till den normerande kvinnligheten. Fastän ordningen är återställd och det 

slutar med sensmoralen att en god kvinna kan bota en trasig man så har min queera läsning visat 

inte bara hur könsrollerna man och kvinna är konstruerade utan även att den mest heteronormativa 

misogyna texten läcker queer. 

Bukowski ger sina karaktärer olika mycket utrymme i de olika litterära genrerna. De könsroller i 

form av exempelvis Chinaski och Lydia som konstrueras i prosan får en större möjlighet att uttrycka 

sig i poesin. Det finns en dissonans i de fasta rollerna för manligt och kvinnligt som poesin bryter 

upp och framför allt låter en manlig sårbarhet ljuda. Prosan fungerar som ett upprätthållande av en 

machomässig mansroll, som ofta fallerar. Poesin används som ett uttrycksmedel för att machorollen 

också ska kunna uttrycka känslor. De finns en samhörighet mellan genrerna som utvidgar synen på 

kön hos Bukowski. Jag vill inte påstå att det är en dekonstruktion av traditionella könsroller som 

sker hos Bukowski men inte heller ett upprättande av dem. Som jag har visat i min analys ger 

texterna många olika exempel på händelser som omkullkastar och dementerar manligt och 

kvinnligt. Det blir dock tydligt i slutet av Women att det måste sluta med en heteronormativ 

kärleksrelation.
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